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Sammanfattning
Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljades under perioden mars-september 2021 medel från Europeiska
socialfonden (ESF) för att genomföra förstudien Samordnad och gemensam kunskap för minskad utsatthet.
Förstudien har bedrivits parallellt med förstudien Målgrupper och behov och har genomförts under det
gemensamma projektet Spaning 2022. De två förstudierna är båda självständiga rapporter som besvarar olika
frågeställningar. De kan läsas separat, men bör läsas tillsammans för att få bästa möjliga bild av nuläget och vilka
rekommenderade insatser som bör ses över i samverkan.
Vi rekommenderar att läsa Målgrupper och behov först då den innehåller statistik och fakta som är en bra grund
till de antaganden vi gör i Samordnad och gemensam kunskap.
Syftet med förstudien Samordnad och gemensam kunskap är att undersöka behovet av kunskapshöjande insatser
hos Samordningsförbundet Östra Södertörns medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso-och
sjukvården, Haninge kommun, Tyresö kommun, och Nynäshamn kommun) och titta på inom vilka områden en
gemensam plan för ökad kunskap och kompetens skulle kunna tas fram på lokal nivå och regionalt.
Utgångspunkten är att stärka det gemensamma uppdraget om att ge personer i behov av samordnat stöd ett bra
stöd till arbete, studier och egen försörjning samt för att stödja samverkan mellan Samordningsförbundets
medlemmar långsiktigt.
Vår undersökning visar att samordnade kunskapssatsningar behövs för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden
och i samhällslivet. Områden som har utmärkts är metodkunskap i personcentrerade insatser, delaktighet,
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet (dvs. horisontella principer) och digital inkludering. Vi ser
också behov av en ökad kunskap om vilket stöd arbetsgivare behöver inför och under anställning av personer som
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
I förstudien föreslås aktiviteter som kan ses som en första plan för Samordningsförbundets kommande satsningar
av kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med medlemmarna. Förstudien berör ESFs tematiska områden:
instabil ställning på arbetsmarknaden och stabil ställning på arbetsmarknaden. Genom kunskapshöjande insatser
för personer som har en stabil ställning på arbetsmarknaden, det vill säga samordningsförbundets medlemmar och
dess anställda, bidrar förbundet till att medborgare som har en instabil ställning får ett stärkt stöd.
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Inledning
Den svenska arbetsmarknaden har förändrats till följd av finanskrisen och den pågående coronapandemin, och det
stora flyktingmottagandet 2015 har påverkat kommunernas och Arbetsförmedlingens etableringsarbete. I Sverige
har arbetslösheten ökat och det har blivit större konkurrens om lediga jobb. Högre krav ställs på arbetskraftens
kompetenser och det blir allt svårare för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är svårare att hitta
praktikplatser eller att få tillgång till subventionerade anställningar, något som ofta är avgörande för att många
unga ska få ett jobb. Utsatta målgrupper riskerar att hamna i ett ännu större utanförskap efter dessa samhällskriser.
Till följd av coronapandemin steg arbetslösheten till rekordhöga siffror, och digitaliseringen på arbetsmarknaden
och i verksamheter påskyndades. Den pågående pandemin påskyndar också en strukturomvandling av
arbetsmarknaden, som fortfarande inte har återhämtat sig sedan finanskrisen 2008-2009. Tjänster som innefattar
rutinuppgifter har minskat sedan 1990-talet då de enkelt kan utföras av datorer och robotar. Samverkan mellan
olika samhällsaktörer behövs för att lösa de omfattande utmaningarna för personer som har en instabil ställning på
marknaden. Ett sätt att öka och förbättra samverkan är genom gemensamma kunskapshöjande insatser 1.
Kompetenshöjande insatser görs redan i hög grad i våra befintliga insatser och projekt (MIA Vidare, SamMAprojektet, Samverkansteam för unga vuxna och Resursrådet). I förstudien undersöker vi vilka kompetenshöjande
insatser som Samordningsförbundet behöver erbjuda till våra medlemmar utanför pågående projekt och över
organisationsgränserna. Vi ser ett tydligt behov av att stärka den gemensamma kunskapen och kompetensen inom
avgörande områden på lokal och regional nivå.

Samordningsförbundens uppdrag
För att förbättra förutsättningarna för personer med komplexa och samordnade behov, finns sedan 2004 lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), Finsam. Lagstiftningen gör det möjligt för
kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att samarbeta genom lokala
samordningsförbund. I Samordningsförbundet Östra Södertörn ingår utöver de statliga myndigheterna och hälsooch sjukvården Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommun. Genom en gemensam finansiering skapas möjligheter
till insatser som möjliggör samverkan över tid. Samordningsförbundens uppdrag handlar om att utveckla
välfärden och överbrygga organisatoriska gränsdragningar genom att finansiera och stödja gränsöverskridande,
strukturella och personcentrerade insatser. Genom att välfärdsaktörerna samverkar bättre, åstadkommer vi
tillsammans en mer effektiv och ändamålsenlig rehabilitering där människor känner tillit till myndigheterna och
får stöd ut till arbetslivet.
Samordningsförbunden ska bidra till bättre förutsättningar för myndigheter att samarbeta med varandra så att de
kan skapa helhetslösningar för personer som är i behov av samordnat stöd dvs. behöver insatser från minst två av
medlemmarna samtidigt för att kunna försörja sig själva och få en fungerande tillvaro. Utöver att stötta personer
till en etablering på arbetsmarknaden, stöttar även förbunden personer att hamna “rätt” i välfärden vilket på sikt
leder till en effektiv resursanvändning och långsiktigt hållbara insatser. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
uppskattar att ca 480 000 (6,6 procent av den arbetsföra befolkningen) inte får sina behov tillgodosedda för att få
en fungerande livssituation och bli självförsörjande.2

1
2

Svensson och Florén, Fånga Nyttan av Projekt: för kompetens och arbete, Europeiska Socialfonden och Forte, 2021
Sveriges Kommuner Regioner, FINSAM:s Roll i Framtidens Välfärd, 2016
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Samordningsförbundet arbetar på uppdrag från en styrelse där varje myndighet har en ledamot. Till stöd för
styrelsen arbetar förbundschefen som i sin tur får stöd från kansli och en beredningsgrupp som består av
tjänstemän från medlemmarna. Samordningsförbundens insatser riktar sig till personer i åldrarna 16-64 år.
I lagstiftningen om Finsam finns ett uppdrag och krav på att samordningsförbundets verksamhet ska följas upp
och utvärderas. Det gemensamma uppföljningssystem som finns heter SUS (Sektorsövergripande system för
uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). I övrigt ser
samordningsförbundens egen statistik- och uppföljningsarbete olika ut, vilket kan göra det svårt att jämföra
målgrupper, behov och utmaningar mellan samordningsförbunden. De flesta samordningsförbunden deltar i ett
arbete med nationella indikatorer för finansiell samordning där såväl deltagare, medarbetare och
styrelsemedlemmar ger sin syn på insatserna genom standardiserade enkäter.

Bakgrund
Samordningsförbundet Östra Södertörn startade år 2007 i Haninge kommun. År 2010 byggdes förbundet ut när
även kommunerna Tyresö och Nynäshamn anslöt. Det myndighetsgemensamma teamet, Resursrådet, har funnits
sedan start 2007 och har under åren förändrats till sin utformning. Samordningsförbundet har bedrivit ett antal
projekt för att underlätta för personer i behov av ett samordnat stöd för att närma sig arbete eller studier. Under
snart 10 år har Samverkansteam för unga vuxna mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Tyresö
och Nynäshamn finansierats.
Sedan 2017 är Samordningsförbundet Östra Södertörn projektägare till det ESF-finansierade länsövergripande
projektet MIA som 2020 övergick till implementeringsprojektet MIA Vidare. Målet är att deltagare mellan 16-64
år ska närma sig arbete och studier eller få möjligheter till att ta del av myndigheternas ordinarie utbud.
Sedan våren 2020 drivs också det ESF-finansierade SamMA-projektet där deltagare mellan 16-34 år med stora
och omfattande behov av ett samordnat stöd ska komma ut i studier eller arbete på ordinarie arbetsmarknad.
SamMA-projektet är ett projekt som syftar till att utöka målgruppen för de befintliga Samverkansteamen för unga
vuxna och då inkludera även unga med hel aktivitetsersättning och unga som kommer från gymnasiesärskolan
eller daglig verksamhet.
Både MIA Vidare och SamMA-projektet pågår fram till 2022, om inte ytterligare förlängning beviljas från ESF.
Inom ramen för insatserna och projekten erbjuds medarbetare kompetenshöjande insatser, samtidigt ser vi
utmaningar med att sprida kunskapen vidare över myndighetsgränserna och ut i linjeorganisationerna. Vi ser
vikten av att ha gemensamma verktyg och en samlad kompetens för att möta de samordnade behov målgrupperna
har för att möjliggöra en långsiktighet i vårt gemensamma arbete.
Samordningsförbundets styrelse fattade hösten 2020 ett beslut om att lämna in ansökningar till ESF för att kunna
genomföra förstudier med start våren 2021. Det fanns ett gemensamt intresse av att närmare undersöka behovet
av kompetenshöjande insatser och inom vilka områden en gemensam kompetensutveckling skulle omfatta.

Syfte
Förstudien har ett kartläggande syfte för att undersöka hur chefer och medarbetare hos medlemsorganisationerna
upplever sin kunskap inom olika områden och i vilken utsträckning man upplever sig ha tillräckligt med metoder
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och arbetssätt för att möta målgruppernas behov. Vi vill få en bild av vad som fungerar bra och vad som behöver
utvecklas samt lägga förutsättningar för en samsyn om detta.
Syftet är också att i dialog med medlemmarna utifrån kartläggningens resultat få ökad kunskap och förståelse för
vilka områden som är särskilt viktigt att sprida även utanför pågående insatser och projekt, och påbörja en första
plan för det fortsatta arbetet. Vi undersöker också möjligheter till en gemensam plattform för att sprida kunskap
om metoder och arbetssätt för en mer effektiv och ändamålsenlig rehabilitering där människor känner tillit till
myndigheterna och få stöd i att komma ut i arbetslivet.
Vi ser att ett ökat medborgar- och deltagarinflytande behöver utvecklas inom ramen för samverkan mellan
Samordningsförbundets medlemmar. Med förstudien vill vi undersöka metoder för ökat deltagarinflytande på en
strukturell nivå.
De tematiska områden som berörs av förstudien är som tidigare nämnts stabil och instabil ställning på
arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att genom att säkerställa att yrkesverksamma inom våra
medlemsorganisationer med en stabil ställning på arbetsmarknaden har god kunskap om metoder och arbetssätt
utifrån senaste forskningen, kommer personer med instabil ställning på arbetsmarknaden att få bättre
förutsättningar att få ett arbete och egen försörjning.

Frågeställningar
Förstudien består av flera delar där vi försöker besvara frågeställningar i syfte att påbörja en första plan för det
fortsatta arbetet med en bredare kompetenssatsning som sträcker sig utanför enskilda insatser och projekt.
Följande frågeställningar definierades i ansökan till ESF och kommer att belysas i rapporten.
●

Vilken gemensam kompetensutveckling behövs hos medlemmarna för att bidra till att stärka utsatta
målgruppers position på arbetsmarknaden och bidra till ett mer hållbart arbetsliv?

●

Hur skulle en satsning på en bred plattform för gemensam kompetensutveckling över
organisationsgränser kunna genomföras och med vilka medel och resurser?

Arbetet med förstudien har utgått från några områden som inledningsvis identifierats och som vi valt att
undersöka närmare. De områden som ligger till grund för förstudien är:
●

Metodkunskap i personcentrerade insatser

●

Delaktighet

●

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet (horisontella principer, HP)

●

Arbetsgivararbetet

●

Digitalt utanförskap

Avgränsning
Vår undersökning har fokuserat på att få en grundläggande förståelse av chefer och medarbetares
självuppskattade och upplevda kunskap. Vi har tittat närmare på några områden och sedan följt upp resultaten
genom dialoger med medlemmarna. Vi har inte undersökt vilka strukturella och organisatoriska förutsättningar
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som medarbetarna upplever att de har för att jobba med dessa frågor 3. Inför planering av kommande satsningar
och projekt ser vi behov av att komplettera förstudiens resultat och material med djupintervjuer och
analysseminarium tillsammans med handläggare i ordinarie verksamheter för att bättre undersöka de
organisatoriska förutsättningar medlemmar har för att arbeta med de områden vi identifierat. Projektets syfte har
inte varit att implementera eller genomföra några av de förslag och idéer som genererats under projektets gång.
Syftet med denna förstudie har inte varit att beskriva vilka målgrupper och vilka behov som vi i samverkan
behöver fokusera på, men kommer ändå belysas då kunskap och kompetens är avgörande för att möta behoven på
bästa sätt. Identifierade målgrupper och behov redovisas i rapporten Målgrupper och behov.

Förankring
En av våra avsikter med förstudien är att öka samsynen på våra gemensamma behov av kunskapssatsningar och
därför har arbetet med förankring varit angeläget. Förstudien har förankrats hos Samordningsförbundets styrelse,
beredningsgrupp, styrgrupper, driftgrupper och i Resursrådet. Förankringsarbetet har också skett genom särskilda
dialogmöten och samtal med medlemmarna. Information om förstudiearbetet har också spridits genom
Samordningsförbundets hemsida och genom nyhetsbrev. Vi har vid samtliga tillfällen informerat om och
synliggjort att medel för studien har beviljats från ESF.

Metod
I arbetet med förstudien har såväl kvantitativa som kvalitativa metoder använts. Fokus har varit att få en så bred
beskrivning av behoven som möjligt där flera perspektiv beaktas. För att göra det möjligt har vi vänt oss till
Samordningsförbundets medlemmar, till deltagare som deltar i våra insatser och även till de som tidigare deltagit
men nu har avslutat sin insats. Vi har också vänt oss till några aktörer i civilsamhället som når och ger stöd till
personer som finner sig i utanförskap. En stor del av projektet har också handlat om att genomföra ett internt
utvärderingsarbete. Genom vår omvärldsbevakning har vi tagit del av forskning och rapporter som kan ge oss en
vägledning framåt i arbetet.

Enkäter
En viktig del av förstudiearbetet har varit att få en bredare kunskap om hur chefer och medarbetare upplever sin
kunskap inom olika områden och i vilken utsträckning man upplever att det finns tydliga arbetssätt och metoder
för att möta behoven. De områden vi har valt att fokusera är som tidigare beskrivits; personcentrerade metoder,
delaktighet, jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering, arbetsgivararbete och digitalt utanförskap.
Med stöd av undersökningsföretaget Enkätfabriken skickades en enkät ut till 237 medarbetare hos
Samordningsförbundets medlemmar. Enkäten genomfördes tillsammans med förstudien Målgrupper och behov.
Syftet med enkäten var att kartlägga kunskap om extra utsatta målgrupper och hur medlemsorganisationerna ser
på behoven av kunskapshöjande insatser. 87 personer svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 37
procent. Ansvariga chefer i styrgrupper och driftgrupper hos medlemmarna fick besluta vilka respondenter inom

Tillitsdelegationen bedrev ett regeringsuppdrag (2017-2019) för att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning inom de
statliga myndigheterna. I slutrapporten konkluderar de att förändring måste ske inom organisationerna för att skapa
långsiktiga och hållbara förändringar (SOU, Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten, 2019)
3
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den egna organisationen som skulle svara4. Hos Arbetsförmedlingen valde ledningen att endast utse ett fåtal
personer, enbart chefer, som skulle besvara enkäten. 72 procent av svaren kom från kommunerna, 20 procent från
Försäkringskassan, 5 procent från Arbetsförmedlingen och 3 procent från utförare inom hälso-och sjukvården
(Region Stockholm). Enkäterna innehöll många och utförliga fritextsvar, vilket gav ett värdefullt underlag trots en
relativt låg svarsfrekvens. Denna enkät kommer i rapporten att omnämnas som medlemsenkäten. 5
I samarbete med den lokala intresseorganisationen Attention skickades en enkät ut till Attentions medlemmar i
Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Attention är en idéburen organisation som stöttar personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga. Syftet med enkäten var att undersöka
personers upplevelse av bemötande, tillgänglighet och samverkan. Enkäten nådde ca 300 mejladresser varav 63
svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 21 procent. Denna enkät kommer i rapporten att omnämnas som
Attentionenkäten. 6

Intervjuer
Kvalitativa intervjuer är en metod som sätter användaren i centrum och ger respondenterna makten att forma sina
egna berättelser. 13 semistrukturerade intervjuer har genomförts med avslutade deltagare i MIA-projektet, samt
Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Tyresö och Ung i Nynäs som är Samverkansteam för unga vuxna. Huvudsyftet
med intervjuerna var att få en inblick i hur deltagarna upplevde stödet och bemötandet inom insatsen, att få en
bild av hur hållbara resultaten har varit och hur personerna upplever sin nuvarande situation7. Tre intervjuer
gjordes med några av Attentions medlemmar för att ytterligare belysa upplevelser av tillgänglighet, bemötande
och samverkan.
Utöver ovanstående intervjuer har även 16 intervjuer 8 gjorts med representanter från andra civila aktörer,
näringslivet och offentlig sektor. De civila aktörerna fick vi kontakt med genom övriga projekt som också
beviljats medel från ESF att bedriva förstudier. Samtliga intervjuer gav oss ett komplement till den pågående
omvärldsbevakning som gjorts under förstudiearbetet.

Fokusgrupper och seminarier
Olika seminarier har ägt rum för att kunna göra fördjupade analyser utifrån våra frågeställningar. Vi har bjudit in
personer och aktörer till dialog för att dela insikter, öka förståelse och samverkan. De områden som berörts har
bland annat handlat om delaktighet och vad som hindrar från att anställa personer med funktionsnedsättningar.
Utöver fokusgrupper och seminarier har samtal förts med bland annat följande aktörer:

De svarande fanns inom AF, FK, regionen och kommunerna. Inom kommunerna fanns de svarande inom
arbetsmarknadsenheterna, försörjningsstödsenheterna, socialpsykiatri och LSS. De svarande bestod av medarbetare,
chefer, gruppledare och utvecklare/strateger
5 Se bilaga A för mer utförlig beskrivning av genomförandet och en sammanställning av resultaten
6 Se bilaga B för mer utförlig beskrivning av genomförandet och en sammanställning av resultaten
7 För att nå deltagarna från samverkansteamen för unga skickades ett sms ut till avslutade deltagare genom
verksamhetssystemet Aventus. I sms:et fanns en länk för att anonymt anmäla sitt intresse till intervju. Deltagare i MIAprojektet nåddes genom en medarbetare som tidigare arbetat på Stationen - en före detta insats inom MIA - och som
fortfarande hade kontakt med gamla deltagare. De intervjuerna var därför inte lika slumpmässiga som de från
Samverkansteamen för Unga.
8 Se referensförteckning
4
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●
●
●
●

Personliga ombud i Haninge, Tyresö, Nynäshamn.
Representanter från Arbets- och utvecklingscentrum (AUC) i Nynäshamn.
Fryshuset
Attention

Utvärdering av insatser och projekt
Vi har också läst in oss på utvärderingar av Samordningsförbundets insatser och projekt. Bland annat externa
utvärderingar av MIA-projektet, förbundets egna utvärderingar av bland annat Samverkansteamen för unga vuxna
och pågående följeforskning av SamMA-projektet. Vi har också tagit del av utvärderingar om deltagarnas egna
erfarenheter av att delta i insatserna. Till exempel genom intervjuer 9, avslutsenkäter samt en sammanställning av
Verdandis enkätundersökning 10.Vi har analyserat resultaten och utifrån detta för vi ett resonemang kring
framgångar och utmaningar som vi kan ta med oss i kommande satsningar framöver.

Resultatredovisning
Resultatdelen består av en nulägesbeskrivning, kartläggning och utvärdering, problem- och behovsanalys samt
våra sammanfattande slutsatser. Samtliga delar bidrar till att besvara de frågeställningarna som ligger till grund
för förstudien och som nämndes i inledningen. För att besvara förstudiens frågeställningar har vi delat upp
rapporten i områden som identifierades inledningsvis och som även var de områden som vi valde att lyfta i
medlemsenkäten. Nulägesbeskrivningen har som syfte att ge en överblick över hur arbetsmarknaden ser ut för
målgrupper som har en utsatt position samt olika faktorer som påverkar arbetet i medlemsorganisationernas
ordinarie verksamheter. I kartläggningen kommer en sammanställning av enkätresultaten att redovisas vi
presenterar de upplevda behoven av kompetenshöjande insatser. I avsnittet med omvärldsbevakning tittar vi på
tidigare kompetenshöjande insatser och tar hjälp av vad forskning och resultat säger om dessa satsningar. Utifrån
interna utvärderingar och dialoger med medarbetare och deltagare kommer vi även visa på vad som upplevs
fungera bra och vad som behöver utvecklas. I problem och behovsanalysen kommer vi att analysera orsaker till
kunskapsbristen samt diskutera en möjlig framtida kunskapshöjande insats.

Nulägesbeskrivning
Genom vår nulägesbeskrivning vill vi få en överblick av som påverkar arbetsmarknaden för målgrupper som har
en utsatt position och hur arbetet i medlemsorganisationernas ordinarie verksamheter ser ut.

Reformering försvårar samverkan
I februari 2021 lämnade SKR en skrivelse till regeringen gällande behov av en översyn av
Finsamlagstiftningen.11SKR skriver att den finansiella samordningen är en viktig nyckel för att fler ska komma i
arbete. Det SKR efterlyser är en översyn som inkluderar en målgruppsbeskrivning, hur insatser som finansieras
med medel från den finansiella samordningen (Finsam) kan säkras över tid med utgångspunkt att de kan komma
Intervjuer genomförda både inom förstudieprojektet samt intervjuer genomförda av följeforskare till SamMA-projektet
Brukarkraft, Förbättrat stöd till unga: Enkät februari 2021 till unga med samsjuklighet, Verdandi 2021
11 Sveriges Kommuner och Regioner, Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera
aktörer, 2021
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fler tillgodo och att medlemmarnas engagemang ska säkras långsiktigt. En sådan översyn menar SKR är
angeläget nu när Arbetsförmedlingen står i ett historiskt reformeringsarbete. SKR menar att framförallt de statliga
myndigheternas lokala engagemang har sviktat och att en mycket stor utmaning har varit Arbetsförmedlingens
lokala frånvaro.
Under pågående förstudiearbete har Arbetsförmedlingens nationella förändringsarbete påverkat möjligheterna för
myndigheten att delta i det lokala kartläggningsarbetet och i dialogen om fortsatta satsningar och initiativ. Det har
försvårat vår möjlighet att skapa en förståelse kring Arbetsförmedlingens roll i den finansiella samordningen och
vilka målgrupper och metoder som vi kommer att kunna samverka kring – nu och på sikt. Reformeringen har
också bidragit till oklarheter kring gränsdragningar mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas uppdrag.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan presenterade i april 2021 en gemensam viljeförklaring för samverkan
genom samordningsförbund. Myndigheterna avser genom viljeförklaringen att medverka i insatser som stärker
samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med
aktivitetsersättning. Myndigheterna ska också stärka kunskapen om insatserna samt ta initiativ till att fler insatser
startas.

Pandemi och en digital omställning
Utbrottet av coronapandemin (mars 2020) ledde till att myndigheter och verksamheter under kort tid behövde
ställa om sitt arbete. Under några få månader skapades nya arbetsprocesser och rutiner, bland annat förflyttades
möten och stödinsatser från fysiska träffar till digitala plattformar. Den snabba omställningen visade på
verksamheternas möjligheter att genomföra snabba förändringar, men det har också försvårat samverkan inom
olika områden. Exempelvis har möjligheterna till att använda olika digitala plattformar som Zoom, Teams och
Skype sett olika ut över organisationsgränser. Dessutom har stora variationer i kunskapsnivåer kring att använda
digitala redskap försvårat gränsöverskridande kommunikation. Digitaliseringen av våra myndigheter hade redan
påbörjats innan pandemin. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har aktivt avvecklat sina fysiska lokaler de
senaste åren. Arbetsförmedlingens lokaler har stängt i både Tyresö och Nynäshamn kommun. I Haninge kommun
finns en lokal för bokade besök. Servicekontor som erbjuder Försäkringskassans tjänster finns endast i Haninge
kommun. Syftet med digitaliseringen är att bidra till en bättre och mer resurseffektiv service till medborgarna där
stödet ska vara oberoende av var man bor i landet.12 För många människor är det dock fortfarande viktigt med
goda möjligheter till service via fysiska besök. Riksrevisionen har granskat ett antal statliga myndigheter och sett
att möjligheten och tillgången till telefonkontakt och kontorsbesök behöver utvecklas för att inte försämra
tillgängligheten för personer som ej kan ta del av digitala tjänster.13
Vi vet ännu inte konsekvenserna av digitaliseringen. Varken hur den påverkar arbetsmarknaden eller hur den
kommer att påverka myndigheternas tillgänglighet i framtiden. En anledning till att digitalt utanförskap är svårt
att analysera är att målgrupper som finner sig i ett digitalt utanförskap vanligtvis är en heterogen målgrupp vars
behov ser olika ut. Det är därför svårt att införa arbetssätt och metoder som ”prickar rätt.” Digitaliseringen och det
digitala utanförskapet handlar inte bara om tillgång till mobilt Bank-ID, internet och dator, surfplatta eller
Eliasson och Timander, Slutrapport: Arbetsförmedlingens lokala närvaro, Arbetsförmedlingen, 2020
Riksrevisionen, Var god dröj, myndigheterna digitaliserar: service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala, RIR
2021:8
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smartphone. Det handlar om välfärdsorganisationernas förmåga att bemöta alla medborgare med stor
tillgänglighet och att stärka kunskapen om hur man navigerar digitaliserade informationskällor samt hur digitala
plattformar är designade. Behov av en ökad informationssatsning i media har lyfts på ett nationellt plan på
samma sätt som den stora satsningen mot analfabetism i slutet på 1800-talet. Svenska UNESCO rådet uppmanar
samhället att i samverkan jobba bort den “digitala analfabetismen.”14
Pandemin har haft allvarliga konsekvenser på arbetsmarknaden. Under 2020 ökade den totala arbetslösheten med
1,5 procent jämfört med 2019 vilket ledde till de högsta siffrorna sedan den senaste finansiella krisen.15
Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för utrikesfödda har ökat mest vilket visar på att pandemin slog
hårdast mot dem.16Pandemin har även lett till ökad isolering och större psykiska ohälsa. Antalet långtidsarbetslösa
har ökat markant under pandemiåren. Framförallt riskerar äldre, utrikesfödda och unga personer utan
gymnasieutbildning att bli långtidsarbetslösa. Den höga arbetslösheten har till följd att många hamnar långt
utanför samhället.
Pandemin har också lett till en hälso- och sjukvårdskuld. Det innebär att många sjuka inte har fått den vård som
de behöver. Väntetider för bland annat operationer och andra behandlingar och konsultationer är långa och många
väljer att vänta innan de söker vård.17 Det leder till att problemen eventuellt blir mer omfattande och att
kostnaderna ökar. Framförallt är det personer som står långt ifrån samhällsliv och arbetsliv, exempelvis
“papperslösa” eller personer med samordningsnummer som länge väntar innan de söker vård.18
Regeringen har uppmärksammat brister i trygghetssystemet och tillsatt en utredning för att se över vilka
rehabiliteringsinsatser som kan behöva tillföras för en bättre kvalitet.19

Diskriminering i välfärden och på arbetsmarknaden
De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och hudfärg,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det innebär att det är
olagligt att orättvist behandla någon av dessa skäl. Trots det, förekommer diskriminering i samhället och i
arbetslivet. Den vanligast anmälda diskrimineringsgrunden är etnisk diskriminering, följt av funktionsnedsättning,
ålder och kön.20
I juli 2020 gav regeringen ett uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm att undersöka rasismen på arbetsmarknaden.
Detta efter att diskriminering mot svarta har fått internationell uppmärksamhet efter att flera svarta män dödats
efter polisbrutalitet i USA under våren 2020. Den internationella rörelsen “Black Lives Matter” har
uppmärksammat att rasism är ett internationellt, strukturellt och systematiskt förtryck som kräver att flera

“Vi behöver arbeta bort den digitala analfabetism,” UNESCO 2019, https://unesco.se/vi-behover-arbeta-bort-dendigitala-analfabetismen/
15 SCB, Coronapandemin slog hårt mot arbetsmarknaden 2020, SCB 2021
16 SCB, Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 år, AKU 2020, 2021
17 Socialstyrelsen (2020), Analys av första covid-19 vågen – produktion, köer och väntetider i vården
18 Sveriges radio (2021) Papperslösa söker ofta vård försent
19 SOU, En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69
20 “Diskriminering,” Arbetsmiljöforum 2021 https://www.arbetsmiljoforum.se/arbetsmiljoe/psykosocialarbetsmiljoe/diskriminering/
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samhällsaktörer tar ansvar för att öka människors lika rättigheter och möjligheter. I Sverige finns en tydlig
diskriminering mot den afrosvenska befolkningen som bland annat tjänar mindre än vita svenskar trots
utbildningsnivå.21
Diskriminering sker även inom myndigheter främst genom “preferensbaserad diskriminering,” det vill säga att
handläggare och arbetsgivare, i olika prioriteringar, väljer bort personer med vissa egenskaper. Personer som
uppfattas ha ett stereotypiskt svenskt utseende har större chans än andra att bli rekommenderade en
arbetsmarknadsutbildning av manliga arbetsförmedlare22. Arbetssökande med utländska namn får kontakt med
arbetsgivare i mindre utsträckning än sökande med svenskklingande namn.23 Sökande från religiösa minoriteter
har ca 25 procent lägre sannolikhet att bli erbjudna ett arbete24. Att vara äldre än 55 år ger en cirka 64 procent
lägre sannolikhet att bli kallad till anställningsintervju, jämfört med om den sökande är under 30 år.25 I SCBs
statistik syns stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikesfödda och utrikesfödda. För inrikesfödda ligger den
nationellt på 4,6 procent och för utrikesfödda på 20 procent26. Det finns inget officiellt statistiskt underlag på hur
situationen ser ut för personer med utländsk bakgrund dvs. personer som är födda i Sverige men som har
utrikesfödda föräldrar. Statistiken utrikesfödd/inrikesfödd visar inte på heterogeniteten av målgrupperna enligt
den antirasistiska akademin och Länsstyrelsens senaste satsning för att motverka rasism på arbetsmarknaden.27
Även personer som har bott i Sverige under en lång tid borde förstås som personer med utländsk bakgrund och
inte ”utrikesfödda” eller ”invandare”.
Inom hälso-och sjukvården har diskriminerande tendenser uppmärksammats bland annat gällande bemötande och
rätten till vård främst gentemot personer med annat modersmål än svenska och transsexuella personer.28 Ett annat
exempel är att ADHD diagnoser ställs hälften så ofta på barn med två utrikes födda föräldrar som på barn med
föräldrar födda i Sverige.29
Diskriminering och ojämlikheter ska inte förstås utifrån ett perspektiv eller utifrån ett karaktärsdrag. Människor
har olika identiteter som påverkar samtidigt och i olika sammanhang. Att förstå sambanden innebär att använda
sig av en intersektionell analys. Det betyder att man förstår personen från ett holistiskt perspektiv och inte utifrån
enbart en identitet exempelvis ”person med funktionsnedsättning”. En persons utanförskap eller möjlighet att

Wolgast, Molina och Gardell, Antisvart Rasism och Diskriminering, Länsstyrelsen 2018
Arai, Gartell et al., Arbetsförmedlares beslutsfattande och stereotyper kopplade till utseende, Institutet för
arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, 2016:17
23 Eriksson och Lagerström, Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal, Institutet för
arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, 2007:17
24 Eriksson, Johansson och Langenskiöld, Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av
rekryteringsprocessen, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, 2012:13
25 Carlson och Eriksson, Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Resultat från ett
fältexperiment, Institut för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, 2017:8
26 SCB, Stora skillnader i arbetslöshet mellan utrikes och inrikesfödda, 2021
27 ARA, Invandrare, Antirasistiska Akademin hämtad 24-09-2021
28 DO, Rätten till sjukvård på lika villkor, 2012
29 Socialstyrelsen, Regionala Skillnader i Användningen av adhd-läkemedel bland barn - en fråga om psykosocial miljö? 2018
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-26.pdf
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integreras i samhället kan ha med personens många identiteter och karaktärsdrag att göra exempelvis ras,
socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, kön osv.

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
16 procent av Sveriges befolkning uppger att de har en funktionsnedsättning. Av de som uppger att de har en
nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, är 17 procent arbetslösa och söker jobb aktivt enligt
SCB. Siffran ligger högre än den generella arbetslösheten hos befolkningen på ca 8 procent. 30 Personer med
funktionsnedsättning är en heterogen målgrupp där personer med olika funktionsnedsättningar och diagnoser
ingår.
Majoriteten av de unga personer som går på gymnasiesärskola går direkt från examen till kommunernas dagliga
verksamheter (enligt LSS) och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan.31 Av de personer från denna
målgrupp som är i en arbetsrelaterad sysselsättning är det få personer som har betald sysselsättning. 32 Det finns få
exempel på insatser som stödjer personer från denna målgrupp att gå vidare från aktivitetsersättning till arbete
trots att det ofta finns en vilja att arbeta.33 Utredningen, Sänkta trösklar (2012:31) argumenterar för att det behövs
fler flexibla vägar till arbete för unga med aktivitetsersättning. Många unga som lever med aktivitetsersättning,
och deras anhöriga, är rädda för att förlora aktivitetsersättningen om de provar att arbeta och påvisar en
arbetsförmåga.34 Detta bekräftas även av den statliga utredningen En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet (2021: 69).

Psykisk ohälsa är störst bland unga
Den psykiska ohälsan, som inkluderar besvär med oro och ångest är som störst bland unga mellan 16-29 år.35
Även bland personer i de yngre åldrarna (tretton år och uppåt) är det allt fler som får medicin för depression och
ångestsyndrom. Unga som drabbats av sjukdom eller psykiska besvär tillhör i högre grad kategorin unga som
varken arbetar eller studerar. En av fyra som har upplevt en försämrad psykisk hälsa under de senare tonåren har
inte fullföljt gymnasiet.36 Det finns direkta samband mellan arbetslöshet och en försämrad psykisk hälsa, vilket

SCB, Situationen på Arbetsmarknaden för Personer med Funktionsnedsättning 2020, SCB 2021
Arvidsson, Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12269 unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning, Doktorsavhandling Halmstad Universitet, 2016.
32 RISE och SKR, Förstudie: IPS och sociala Utfallskontrakt - Stockholm, Rise och SKR, 2020; MFD, Begränsade livsval situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning,” Myndigheten för delaktighet, 2020
33 MFD, Begränsade livsval - situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning,” Myndigheten för delaktighet,
2020
34 SOU, Sänkta trösklar - högt i tak: Arbete, utveckling, trygghet, SOU 2012:31
35 Folkhälsomyndigheten (2020) Statistisk psykisk hälsa
36 MUCF, När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, 2015
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kan leda till ökade behov av samordnat stöd.37 Under coronapandemin är det de som redan innan hade en psykisk
ohälsa som fått ytterligare försämrad psykisk hälsa.38

Omvärldsbevakning
I detta avsnitt tittar vi på tidigare kompetenshöjande insatser och resultaten av dessa för att inhämta kunskap och
inspiration till vårt fortsatta arbete för att ta fram en första plan för hur en gemensam plattform för samordnad och
gemensam kunskap kan se ut i framtiden.

KUR och Consensio-projekten - inspirerande föregångare
Tidigare kunskapshöjande satsningar har gjorts i samarbete mellan myndigheter. KUR-projektet och det
efterföljande Consensio-projektet var två framgångsrika projekt vars mål var att öka kunskapen om personer med
fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan var projektägare av Consensio och drev projektet
tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommuner, landstinget i Stockholms län, Myndigheten för delaktighet,
Handikappförbunden och sociala företag. I KUR-projektet var även Försäkringskassan projektägare och
samarbetade med Arbetsförmedlingen, kommunerna inom Stockholms län, Handisam, Habilitering och hälsa,
Handikappförbunden, sociala företag och skolan.
Utöver att öka kunskapsnivåerna så främjade de kunskapshöjande insatserna också samverkan då projekten
möjliggjorde att medarbetare från olika myndigheter och verksamheter fick träffas och byta kunskaper och
erfarenheter samt öka förståelsen om varandras uppdrag.
KUR-projektets syfte var att skapa en gemensam kunskapsbas, grundad på evidens och beprövad erfarenhet.
Värdet av att medarbetare får kunskap om den senaste forskningen återkom i utvärderingar och även av
målbeskrivningen. Bland annat erbjöds råd och stöd om bemötande för olika diagnosgrupper och om metoder för
hur handläggare ska arbeta för att fånga deltagarnas motivation och vilja till självutveckling genom att vara kritisk
mot normativa värderingar och traditionella förhållningssätt. 39
Consensio var ett kompetensutvecklingsprojekt inom området funktionshinder, bemötande och samverkan. 40
Under två år höll Consensio utbildningar till drygt 3000 deltagare inom Stockholms län och 4000 deltog via
webbutbildningar. De bedrev även lobbyverksamhet gentemot politiker och högre tjänstemän för att öka
kunskapen om människor med funktionsnedsättningar och deras livssituation. Det fanns en hög efterfrågan efter
Consensios utbildningar och i det interna utvärderingsarbetet bekräftade drygt 96 procent av deltagarna att deras
ökade kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning ledde till ett förändrat arbetssätt.41 I
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SKR, (2018) Samordna rehabiliteringen – Stöd till
utvecklingen av arbetsinriktad rehabilitering till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning; SBU (2018)
Arbetsfrämjande åtgärder för personer med psykisk funktionsnedsättning som söker arbete. Betydelsen av Supported
Employment och Individual Placement and Support
38 Johan Åhlén, doktor i psykologi, Karolinska Institutet, Kunskapsseminarium Samordningsförbundet Östra Södertörn,
2021-06-04
39 Lindqvist, Kunskapsutveckling om rehabilitering av personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning - en
utbildningsinsats i Haninge, Nynäshamn & Tyresö 2012, Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013
40 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Consensios Slutrapport, Europeiska Socialfonden 2014-07-25
41 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Consensios Slutrapport, Europeiska Socialfonden 2014-07-25
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framtagandet av projektets material samarbetade Consensio med intresseorganisationer och civila aktörer som till
exempel Handikappförbunden och sociala företag.

Forskningsunderlag - effekter av kompetensutveckling
I en rapport framtagen av ESF och Forte påvisas att kunskapshöjande insatser har positiva effekter.
Kompetensutvecklande insatser motiverar medarbetare och bidrar till en ökad nyfikenhet.42 De bidrar också till
att öka samverkan mellan myndigheter och organisationer.
“För att lösa problem med samverkan mellan myndigheter och organisationer är kompetensinsatser och
nätverkande viktiga inslag.”43
I rapporten lyfter man fram att chefernas engagemang och närvaro spelar en stor roll för att förstärka effekten
eller “nyttan” av kunskapshöjande insatser. Utan chefernas engagemang blir det svårt att implementera kunskapen
som medarbetarna fått under utbildningen.
För att arbeta med kunskapshöjande insatser inom områden som jämställdhet och diskriminering är det viktig att
använda sig av personberättelser, det vill säga att utforma utbildande insatser tillsammans med brukare eller
personer som finner sig i utanförskap.44 Det är också viktigt att medarbetarna får känna sig delaktiga i lärandet
och därför rekommenderas kollegialt lärande dvs. användandet av metoder som bygger på delaktighet och
interaktion mellan medarbetare och brukare i olika organisationer. För att säkerställa att kunskapen leder till
förändring måste kunskapshöjande insatser vara förankrade och ta utgångspunkt från organisationens
utvecklingsarbete och behov. För att främja organisatoriska förändringar rekommenderas det att strategiska
grupper bildas, kontinuerlig kompetensutveckling som tillåter återkoppling och att strategier för implementering
möjliggörs på flera nivåer.

Tillitsdelegationen – medarbetares kompetens ska tas tillvara och stärkas
Förtroendet för den svenska offentliga sektorn har på senare år försvagats inom vissa områden.45 Därför gav
regeringen år 2016 en statlig utredning uppdraget att utveckla styrningen av offentlig sektor så att den bättre tar
tillvara medarbetares kompetens och kunskap. Uppdraget riktade sig till kommuner och regioner och det primära
syftet var att främja verksamhetsutveckling och förbättrade förutsättningar att vidareutveckla en rättssäker och
effektiv offentlig sektor som skulle bidra till att välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig
kvalitet samt att de är jämlika, jämställda och tillgängliga.
2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsuppdrag att även stödja utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning
hos statliga myndigheter. Tillitsbaserad styrning innebär att minska detaljstyrningen av verksamheter i offentlig
sektor. Utgångspunkten är åtta principer för en tillitsbaserad styrning och ledning där ledorden är tillit,
helhetsperspektiv, medborgarfokus, handlingsutrymme, kunskap och stöd, öppenhet och transparens och slutligen
långsiktighet. Tillitsdelegationen understryker vikten av att jobba med organisatoriska förändringar för att skapa
hållbara verksamheter där medarbetarnas kompetens tas tillvara och stärks. Lärdomar från Tillitdelegationens
Svensson och Florén, Fånga nyttan av projekt - för kompetens och arbete, ESF & FORTE 2021
Regeringen, Kommittédirektiv: Tillit i styrning, Regeringen Dir 2016:51
44 Svensson och Florén, Fånga nyttan av projekt - för kompetens och arbete, ESF & FORTE 2021
45 SOU, Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten, SOU 2019:43
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försöksverksamhet visar bland annat att större medborgarfokus leder till en mer ändamålsenlig verksamhet.
Medarbetare behöver ett ökat handlingsutrymme och kontinuerlig återkoppling för att känna ökad egenmakt i sitt
arbete. Att hitta helhetssyn och tillitsfulla relationer mellan kommuner, myndigheter och regioner gynnar
medborgare på sikt. Tillitsdelegationen visar på vikten av att kombinera kunskapshöjande insatser med att jobba
organisatoriskt för att säkerställa att kunskap översätts till praktiken. Ett närmare samarbete mellan verksamheter
och lärosäten förespråkas.46 Tillitsdelegationens olika betänkanden visar vilka konsekvenserna kan bli om vi inte
sätter medborgaren i centrum och arbetar med delaktighet. I förlängningen kan detta leda till ökat utanförskap och
bristande tillit. Med tillitsbaserad styrning och ledning blir både medborgare (deltagare) och medarbetare i
offentlig sektor mer delaktiga i processer kring verksamhetsutveckling, vilket långsiktigt främjar demokratin och
tilliten till samhället.

Kartläggning och utvärdering
I denna del kommer en sammanställning av förstudiens medlemsenkät och Attentionenkät att redovisas
tillsammans med de resultat som vi ser från dialoger och analysseminarium. Vi beskriver också vad som fungerar
bra i de insatser som ges utifrån flera olika utvärderingar.

Kartlägga behov av kompetenshöjande insatser hos medlemmarna
Inför uppstart av förstudien ringade Samordningsförbundet Östra Södertörn in följande områden som viktiga
områden att gemensamt stärka kompetensen kring:
●

Metodkunskap i personcentrerade insatser

●

Delaktighet

●

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet (horisontella principer, HP)

●

Arbetsgivarkontakter

●

Digitalt utanförskap

För att öka vår inblick om medlemsorganisationernas upplevda kunskap och syn på eventuella behov av
kunskapshöjande insatser inom ovan nämnda områden skickade vi en enkät till chefer och medarbetare hos
Samordningsförbundets medlemmar. Enkätens syfte var att kartlägga hur respondenterna själva bedömde sina
kunskapsnivåer inom de områdena vi ringat in. Vi ville också få en bättre förståelse av vilka kunskapshöjande
insatser Samordningsförbundet bör prioritera i kommande satsningar. 87 personer svarade på enkäten vilket gav
en svarsfrekvens på 37 procent. Enkäterna innehöll många och utförliga fritextsvar, vilket gav ett värdefullt
underlag trots en relativt låg svarsfrekvens. Majoriteten av de besvarande kom från kommunerna (72 procent).
Därefter kom 20 procent av svaren från Försäkringskassan. Sammantaget var 65 procent av de som svarat på
enkäten handläggare resterande var chefer eller verksamhetsutvecklare.
Vi ställde också frågor om den upplevda samverkan mellan medlemmarna och deras kunskap om
Samordningsförbundets roll i välfärden. Vi kan se att samverkan med Arbetsförmedlingen upplevs sämre än med

46
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hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och kommunerna. Till stor del kan detta förklaras med det omfattande
reformeringsarbete som Arbetsförmedlingen är mitt uppe i och där mycket fortfarande är oklart hur det kommer
att påverka samverkan och arbetet med kommuninvånarna. Drygt hälften av de besvarande hade viss eller ingen
insikt i Samordningsförbundets roll när det gäller att stötta och erbjuda insatser för att stärka arbetet med
etablering på arbetsmarknaden.

Metodkunskap i personcentrerade insatser
Att ha ett arbete att gå till förbättrar personens psykiska välmående, självförtroende och ekonomiska situation.47
Under senare år har vi på Samordningsförbundet haft ett stort fokus på att arbeta i insatser som är
evidensbaserade och ger stöd till återhämtning och återgång till arbete. Till exempel Supported Employment (SE)
och Case Management (CM). Vi har även arbetat med MI (motiverande intervju) som grund för att ge ett gott
stöd till de personer som deltagit i insatser som vi finansierat. Medarbetare i våra insatser har utbildats i
metoderna och fått handledning för att kunna arbeta metodtroget. Metodtroheten har varierat i våra olika projekt
och insatser.
Studien “Beskæftigelses Indikator Projektet jobb-/sysselsättning indikatorprojektet” (BIP) är den internationellt
största och framförallt mest långsiktiga vetenskapliga progressionsmätningen rörande faktorer som leder till att
personer med komplexa problem kommer ut i arbete. Studien visar att det är viktigt att arbeta med flera insatser
samtidigt, till exempel en arbetspraktik kombinerad med en hälsoinsats så kallade “parallella insatser”.48 Det är
också väsentligt att anpassa insatserna efter personens behov och förutsättningar, det vill säga att jobba utifrån
personcentrerade insatser. De metoder som vi arbetar med på Samordningsförbundet Östra Södertörn är
personcentrerade insatser som syftar till att öka deltagarnas delaktighet.
SE är en beprövad och värdegrundsbaserad arbetsmetod vars mål är att stötta människor att finna, få och behålla
ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.49 Metodens motto är “place then train,” vilket innebär att personen
först identifierar en önskad arbetsplats. När deltagaren sedan är på plats får personen stöd i att skapa relationer
med kollegor, anpassa sina arbetsuppgifter för att kunna bygga upp de färdigheter som behövs för en hållbar och
självständig anställning. Stödet ges till både deltagaren och arbetsgivaren på arbetsplatsen. Metoden särskiljer sig
från trappstegsmodeller där personer förväntas jobba upp färdigheter innan de går ut i arbete och anställning.
I metoden Case management utgår vi från ett holistiskt perspektiv på personens återhämtning och våra case
managers hjälper personen att sätta mål och får stöd inom exempelvis fritid, hälsa, vård och arbete om personen
efterfrågar det. CM har en samordnande funktion med deltagarens hela nätverk och utgångspunkten är att Case
managern ska stödja deltagaren till ökad egenmakt i kontakt med myndigheter, kommuner och vårdgivare. En

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SKR, Samordna rehabiliteringen – Stöd till utvecklingen av
arbetsinriktad rehabilitering till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, 2018, SBU, Arbetsfrämjande
åtgärder för personer med psykisk funktionsnedsättning som söker arbete. Betydelsen av Supported Employment och
Individual Placement and Support, 2018
48 Rossholm, Sorensen och Skipper, BIP indikatorer och jobbsannolikhet: huvudpunkter, Vaeksthusets Forskningscenter
2020
49 Tagermark, Effektutvärdering av Insatser för Unga med Aktivitetsersättning, Socialförsäkringsrapport 2017:5
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Case manager har möjligheten att möta personen där den vill bli mött och deltagare upplever funktionen i hög
grad som positiv.50
Individuell Placement and Support (IPS) är den metod som mest forskning genomförts på och har därför starkast
evidens. Det riktar sig främst till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metoden skiljer sig från
arbetsinriktad rehabilitering som innebär att bedömning av arbetsförmåga och arbetsträning har föregått
anställning, exempelvis ingår inte arbetsträning. Här är en nära samverkan mellan hälso- och sjukvården och IPShandledare en avgörande faktor för att stödet runt personen ska fungera inom flera områden. Forskning har visat
att personer med psykiska funktionsnedsättningar i högre grad får anställning när IPS används jämfört med annan
form av rehabilitering.51 Andra samordningsförbund som till exempel Samordningsförbundet Stockholm stad
vittnar om fördelarna med att kombinera jobbfokuserade insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser inom metoden
IPS.
Effekterna av att deltagare får tillgång till tvärprofessionella team som sitter på olika kompetenser understryks av
BIP-studien52 samt också genom intervjuer med deltagare. BIP-forskningen visar att det är avgörande att
deltagare får möjlighet att ta del av insatser utan avbrott och att man har en handledare som följer en under hela
processen ut till arbetslivet. Den breda kompetensen och det holistiska perspektivet stärker möjligheten till att
möta deltagare med ett anpassat stöd.
Trots vikten av att jobba med evidensbaserade metoder är det framförallt handläggarens flexibilitet och möjlighet
att jobba efter personens behov som är det viktigaste, inga metoder kan tillämpas på alla då målgrupperna som är
i utanförskap är heterogena och har vitt skilda behov.53
Docent Liv Nordström på Mälardalens högskola argumenterar att det är bristerna i välfärdssystemet som leder till
individers behov av samordning, snarare än personernas egna komplexa behov. Hon argumenterar att fokus måste
skifta från individen till att synliggöra brister i den strukturella samverkan. Därför argumenterar hon för vikten av
att handläggare som har samordnande roller tex. Case Managers, SE-handledare och handläggare som arbetar
med samordnad individuell plan (SIP), får kunskapshöjande kompetens i hur man kan synliggöra de brister i
samverkan som de upplever försvårar deltagarens återhämtning.54 I Attentionenkäten var det 72 procent av de
besvarande som uppgav att de hade behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Dock var det endast 1 person
(av 43 svarande) som upplevde att samverkan fungerade bra. Hela 72 procent upplevde att samverkan inte
fungerade.
Bland svaren i medlemsenkäten kan vi se att det är betydligt vanligare att man upplever att man har kunskap om
SE-metoden, jämfört med IPS-metoden. Totalt 13 procent av de som besvarat enkäten anger att man inte

ibid.
SBU, Fler blir anställda med IPS än med vanlig rehab vid nedsatt psykisk funktion, 2020-11-25
52 Rossholm, Sorensen och Skipper, BIP indikatorer och jobbsannolikhet: huvudpunkter, Vaeksthusets Forskningscenter
2020
53 Forte, Kunskapsöversikt över alla former av funktionsnedsättningar (16-30 år) genom internationell forskning på området
under perioden 2000-2019, Webbinarium 2020-05-28
54 Nordström, Samordnad Individuell Plan - hur går det?, Uppdrag Psykisk Hälsa Webbinarium, 7 Juni 2021,
https://vimeo.com/557288583
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använder någon personcentrerad metod alls. Bäst kunskap upplever respondenterna att de har om MI (73 procent
upplever sig ha goda kunskaper). MI den metod som också används mest i de förbundsfinansierade insatserna.
Samordningsförbundet finansierar i nuläget inte någon IPS-insats vilket troligtvis förklarar de låga resultaten
gällande metoden IPS. 52 procent svarade att de inte har kunskap om metoden. Ca 40 procent har svarat att de har
goda kunskaper om SE och CM, och medlemmarna svarade snarlikt varandra.
25 procent av respondenterna svarade att deras organisation inte planerar att använda någon av de metoder som vi
lyft upp i kartläggningen i arbetet framöver. På följdfrågan Varför planerar ni inte att använda någon av de
metoderna, svarade majoriteten att sådana insatser inte ingår i arbetsuppgiften för verksamheterna.
Det finns andra personcentrerade metoder som kan användas inom linjeorganisationerna än de ovan nämnda.
Därför frågade vi också om medlemmarnas kunskapsnivå gällande personcentrerade insatser mer generellt.
Resultaten visar att knappt hälften upplever att man har goda kunskaper om personcentrerade metoder och dess
effekter.

Delaktighet
Deltagares möjlighet att inkluderas och att kunna delta i att fatta egna beslut är ett utvecklingsområde som vi har
undersökt i förstudien. Att känna sig delaktig i sin egen återhämtningsprocess samt i samhällslivet är en av de fem
viktigaste faktorerna till hållbar återhämtning.55 Vikten av delaktighet lyfts upp i vår lagstiftning tex.
Socialtjänstlagen (SoL) och Patientlagen (2014:821). Brukarinvolvering har länge diskuterats och i exempelvis
Stockholms Stad arbetar man aktivt med metoden Peer-support.56 Många personer som står långt ifrån ett aktivt
deltagande i samhällsliv och arbetsliv upplever att de inte kan vara med och påverka, det vittnar bland annat
Fryshuset och andra civila aktörer om i våra avstämningar.57 I Attentionenkäten svarade endast 12 procent att de
kände sig delaktiga i mötet med handläggare. 21 procent svarade att de inte känt sig delaktiga. Liknande svar
framkom även i fokusgruppen med SamMA-projektets deltagare. Flera berättade där att de inte kände sig hörda
eller sedda i mötet med myndigheternas handläggare.
“I kontakt med myndigheter känns det som att de tänker: Nu har vi fått in dig på någonting. Bra då kan vi stryka
dig så tar vi nästa. Bara för att få bort människor. För att få mindre att göra.”
Alla insatser och projekt som finansieras med medel från Samordningsförbundet Östra Södertörn har ambitionen
att deltagare ska vara delaktiga i sin egen rehabiliteringsprocess. Det kan gälla till exempel val av insatser och
planering. Det myndighetsgemensamma teamet Resursrådet jobbar aktivt med delaktighet framförallt genom att
ge olika valmöjligheter och genom att informera om planering samt vad deltagaren kan förvänta sig framöver. I
det inledande arbetet med deltagaren arbetar man aktivt med att lyssna på deltagarens egna önskningar och
problemformuleringar. Inom ramarna för MIA Vidare gjordes under 2021 en kvalitativ undersökning om de
myndighetsgemensamma teamen som initierats av samordningsförbunden i Stockholms län. I resultaten från
studien lyfte intervjuade deltagare värdet av att känna sig delaktiga i sin egen planering.

Schön, Samordnad Individuell Plan- Hur går det, 2021, https://vimeo.com/557288583;
Nykänen, P. Schön U-K. & Björk, A. (2021). Shared decision making in social services – some remaining questions. Nordic
Social work research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.1958908
57 Dialogmöte med Fryshuset och Samordningsförbundet Stockholms Stad
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Samordningsförbundet inhämtar deltagares åsikter genom avslutningsenkäter i samband med avslut av en insats,
dock är svarsfrekvensen ofta relativt låg. I det tidigare MIA-projektet har brukarrevisioner gjorts och i SamMAprojektet samarbetar vi tillsammans med projektet Rätt stöd för mig! med tre följeforskare som är knutna till olika
lärosäten. Syftet med forskningen är bland annat att få en fyllig bild av deltagarnas åsikter och upplevelser av
stödet som ges i projekten. Både MIA Vidare och SamMA-projektet utgår ifrån Harry Shiers delaktighetstrappa
som ett verktyg för att arbeta med delaktighet. Enligt Shiers delaktighetstrappa finns det fem nivåer av
delaktighet: att lyssna, ge deltagaren stöd att uttrycka sina åsikter, att beakta åsikterna på organisatorisk nivå, att
involvera deltagaren i beslutsfattande processer, samt att dela makt och ansvar med deltagaren.58 När interna
analyser om delaktighet har gjorts på Samordningsförbundet har det bekräftats att mycket arbete inom projekten
har lagts ner på de tre första nivåerna av delaktighet men att mer arbete och metoder behövs för att skapa
delaktighet på strukturell nivå. Ett sätt att arbeta med att öka deltagarnas påverkan i organisationen är att
inkludera målgrupperna i utformandet av tjänster och insatser. Det traditionella tankesättet är att myndigheter
åtgärdar problem och att medborgare tar emot insatser. Därmed inhämtas inte deltagarnas erfarenheter och
kunskap. För att säkerställa en stark delaktighet krävs en kontinuerlig dialog med deltagare och framförallt under
utformandet av tjänster. Att centrera människan i utformandet av tjänster kallas för “tjänstedesign.” Användandet
av tjänstedesignmetoder har varit framgångsrikt i bland annat sjukvården.59
I medlemsenkäten framgick en diskrepans mellan chefernas upplevda kunskap om arbetssätt kring delaktighet
kontra medarbetarens upplevelser. Medarbetare önskade i stor utsträckning stöd för att stärka arbetet med
deltagares delaktighet. Chefer upplevde inte i samma utsträckning att de behövde stöd för detta. En förklaring till
denna skillnad kan vara att det stöd som finns inte upplevs vara tillräckligt anpassat efter olika yrkesroller inom
myndigheterna. Ca 50 procent av de som svarade på medlemsenkäten svarade att de har en struktur för att
inhämta erfarenheter och synpunkter från målgrupperna och även där fanns det en stor diskrepans mellan chefers
och handläggares svar. 85 procent av cheferna sa att de hade bra arbetssätt och rutiner och 51 procent av
handläggare upplevde detsamma. Totalt svarade 46 procent att de önskade stöd med metoder för att stärka
delaktighet där majoriteten (56 procent) var handläggare eller behandlare. Flest chefer svarade att de ville arbeta
mer med delaktighet men att de inte önskade stöd i arbetet.

Jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering (Horisontella principer)
Europeiska socialfondens horisontella principer (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) genomsyrar
arbetet i samtliga av Samordningsförbundets projekt och insatser. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan ta del av
samhället och inkluderas både fysiskt och informativt. Icke-diskriminering innebär att ingen ska bli orättvist
behandlad utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetsplatser behöver enligt lag införa aktiva åtgärder mot
diskriminering, och ett aktivt arbete kan motverka diskriminering i samhället i stort.60

Shier, H. 2001. Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. A New Model for Enhancing
Children´s Participation in Decision-making, in line with Article 12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the
Child. Children & Society Volume 15 (2001) pp. 107-117.
59 Exempelvis samarbetet mellan landsting och region via Experio Lab: https://experiolab.se/om-oss/
60 Aktiva åtgärder inom Diskrimineringsområdet, DO: https://aktiva-atgarder.do.se/fem-omraden
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Tillgänglighet innebär att så många som möjligt kan ta del av samhället och inkluderas både fysisk och
informativt. Icke-diskriminering innebär att ingen ska bli orättvist behandlad utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna. Delaktighet handlar om möjligheten att kunna fatta egna beslut och påverka sitt eget
liv. Att känna sig delaktig i ens återhämtning samt i samhället är en av de fem viktigaste faktorerna till hållbar
återhämtning.
Samordningsförbundet Östra Södertörn arbetar med olika aktiviteter för att sätta fokus på de horisontella
principerna som i många delar utgår ifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Samordningsförbundet
Östra Södertörn har ett starkt värdegrundsarbete där jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt
delaktighet genomsyrar alla projekt och insatser. Vi utgår från att arbetet med dessa frågor bidrar till att skapa en
mer långsiktig och hållbar etablering på arbetsmarknaden för personer som är arbetslösa och lever i utanförskap.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån statistik
som tagits fram i förstudien Målgrupper och behov kan vi se ojämlikheter att kunna ta del av samhällsliv och
arbetsliv.
Något som framkommer i intervjuer och utvärderingar är hur viktigt det är att avsätta tid för dessa frågor. Att
skapa mötesutrymmen där personer kan ställa många frågor, byta perspektiv och ifrågasätta sig själva och sina
antaganden är viktiga för att värdegrundsarbetet ska ske i praktiken och inte bara i teorin. MIA Vidare har till
exempel arbetat genusmedvetet för att synliggöra strukturer som påverkar jämställdheten. Medarbetarna har
utbildats i hur de ska ställa samma frågor till kvinnor och till män. De ställer också systematiskt sju frågor för att
upptäcka våld i nära relationer. Genom jämställdhetsanalyser har projektet kunnat väcka intresse för att förändra
utfallet. Mätbara skillnader i tid inom arbetsträning har kunnat påvisas under projekttiden. Normspaningar, HPfika och könsuppdelad statistik bidrar till att hela tiden hålla fokus på jämställdhetsintegrering 1.
Kunskapsseminarium anordnas och tid avsätts för att medarbetare i förbundets finansierade insatser ska få tid att
beakta forskning inom diskrimineringsgrunderna samt få tid att reflektera över sina egna antaganden och
utgångspunkter.
I Verdandis brukarrevision var det ingen av deltagarna som upplevde dåligt bemötande av medarbetare inom
MIA-projektet och endast två personer (av 34) hade upplevt fördomar från medarbetare. Resultaten pekar på att
aktivt arbete med kunskapshöjande insatser gällande bemötande och inkludering kan leda till goda resultat.61
Vikten av positivt bemötande och handläggarens betydelse bekräftas också av BIP-studien. Handläggare som har
en optimistisk tro på individens jobbchanser är också bättre på att hjälpa den enskilda individen att få jobb.62 Likt
Verdandis brukarrevision, framgår i fokusgruppen som vi höll med deltagare i SamMA-projektet, att
handläggarnas kompetens och arbete med personcentrerade metoder var de största framgångsfaktorerna i
insatserna. En deltagare som tidigare hade varit hemmasittare och kämpat med depression och ångest i flera år
beskriver att det viktigaste med insatsen var: “att någon såg en”.
I medlemsenkäten framkommer av svaren att majoriteten av medarbetarna upplever att de har goda kunskaper om
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Flest upplever sig ha goda kunskaper om icke-diskriminering
Brukarkraft, Slutrapport - Brukarstyrd brukarrevision: MIA projektet Stockholm 2020, Brukarkraft 2018
Rosholm, Sorensen och Skipper, Handläggarens betydelse för individens möjlighet att nå arbete - huvudpunkter augusti
2020, Væksthusets Forskningscenter 2020
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(85 procent). Kunskaper om jämställdhet och tillgänglighet följde kort därefter. 91 procent uppger att de genom
sin arbetsgivare har fått utbildning om icke-diskriminering och jämställdhet. Däremot uppger färre att arbetet följs
upp och att man till viss del saknar metoder och arbetssätt för att regelbundet arbeta med frågorna. En majoritet
(68 procent) svarade att de önskade stöd i det fortsatta arbetet. Det syntes också här en skillnad i handläggarnas
och chefernas svar, chefer upplevde att det fanns definierade arbetssätt i större utsträckning än handläggare
upplever.
Trots att många handläggare skattade sina kunskaper högt har ett flertal rapporter (se ovan i nulägesbeskrivning)
visat på att myndigheter och verksamheter är diskriminerande, likt resten av samhället.63 Även i vår förstudie har
det framgått att mer kunskap behövs inom jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för att
medlemmarna ska kunna ge bättre stöd. Som exempel svarade endast 3,5 procent av de som svarade på
Attentionenkäten att handläggare på myndigheter och offentliga verksamheter har en förståelse över hur
personens funktionsnedsättning påverkar deras vardag. I fritextsvaren skrev en överväldigande majoritet av de
svarande om hur olika fördomar ledde till dåligt bemötande vid myndighetsbesök. Samtliga civila aktörer vittnar
om att deras deltagare känner sig otrygga i mötet med myndigheter och frågar ofta om personer från deras
verksamheter kan delta som stöd i mötet.
Vid våra analysseminarier har handläggare och yrkesverksamma vittnat om att normer påverkar hur de bemöter
personer de arbetar med. Utifrån studier som Arbetsförmedlingen gjort är det tydligt att kvinnor får mer
arbetsförberedande insatser än män. Handläggare tenderar att vara försiktigare gentemot kvinnor64. Arbetsträning
rekommenderas efter normer istället för personens önskan och faktiska behov.65 Inom kommunerna och i riket får
män oftare full aktivitetsersättning än kvinnor.66 Samma statistiska underlag finns inte inom de andra
diskrimineringsgrunderna varken hos Samordningsförbundet eller inom myndigheternas verksamheter, vilket
leder till en okunskap om hur omfattande diskrimineringen är.

Arbetsgivarkontakter
Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att få en
möjlighet att börja arbeta och få egen försörjning. För att lyckas med uppdraget behövs arbetsgivare som är
villiga att anställa personer även om de inte har full arbetsförmåga och därför behöver anpassningar.67 Det krävs
goda kunskaper om bemötande, funktionsnedsättningar och diagnoser, horisontella principer, arbetsförberedande
insatser och metoder. I dag ser vi en brist på inkluderande arbetsplatser. Enligt våra forskare i SamMA-projektet
kan denna brist leda till en känsla av låg tilltro till välfärdssystemet. Detta kan också minska deltagarnas
motivation till arbete.68

Orrenius, De vittnar om rasism som många i Sverige inte vill se, DN 2020-08-08
Cheung, M. Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av arbetsförmedlingens
förmedlingsverksamhet och insatser ur jämställdhets perspektiv, Arbetsförmedlingens Working papper 2018:2
65 Intervju f.d. deltagare
66 Bilaga E - Statistik från Försäkringskassan
67 Samordningsbron, Samordningsförbundet Centrala Östergötland
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I medlemsenkäten ställde vi frågor om hur organisationerna jobbar för att skapa och utveckla sina
arbetsgivarkontakter. Ca 50 procent av respondenterna ser ett behov av att ha en struktur för arbete med
arbetsgivarkontakter. I fritextsvaren skrev en majoritet att det som hindrar en sådan struktur är brist på tid, goda
exempel och mötesplatser där erfarenheter kan utbytas. Det uttrycktes även en önskan att motivera till ett mer
långtgående rehabiliteringsansvar hos arbetsgivare. För närvarande har projektens SE-handledare som uppdrag att
knyta relationer med potentiella arbetsgivare och att ge dem stöd inför eventuella anställningar. Under ett
seminarium som vi höll på temat ”Arbetsgivarkontakter,” uttrycktes det av seminariedeltagarna att det finns en
brist på metoder eller diskussioner kring hur goda relationer till arbetsgivarrelationer bäst skapas och
systematiseras. Det saknas också kunskap och samsyn om hur man bäst kommunicerar att det är värdefullt med
olika kompetenser och personliga egenskaper i arbetsgrupper hos företag och arbetsgivare. I vår genomgång från
tidigare projekt ser vi att det stöd som arbetsgivare uttryckt att de önskar ofta handlar om anpassningar på
arbetsplatsen, ökad kunskap om till exempel anpassningar och diagnoser. Det lyfts även upp att stöd i
administrativa frågor som till exempel beslut om anställningsstöd och praktikperioder, tolkningar av regelverk
underlättar och uppskattas.69
Novare Peritos och Unicus är två konsultföretag som stöttar arbetsgivare att anställa personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Båda företagen följer långsiktigt upp anställningen för att kunna ge
långsiktigt stöd både till företagen och till den anställda. Även vid självständig anställning dvs. när arbetsgivaren
tar över hela anställningen inklusive medföljande administration, håller Unicus kontakt med sina konsulter för att
kunna stötta vid oväntade förändringar. Novare Peritos argumenterar att långsiktiga uppföljningar, ett nära
kartläggningsarbete och att ge stöd till arbetsgivare i kontakt med Arbetsförmedlingen, är viktigt för att skapa
arbetsmöjligheter. Att arbeta för attitydförändringar, motverka stigma och bristande förväntningar behövs också
för att fler arbetsgivare ska anställa personer som har en funktionsnedsättning. Novare Peritos berättar att deras
största utmaningar handlar om att hitta arbetsgivare som är villiga att prova anställa personer med
funktionsvariation. En del av deras arbete är därför att utmana rekryteringsnormen:
“Om man kollar på rekryteringsannonser står det ofta att du ska vara lojal, samarbetsvillig, ha bra bemötande
mot kund, du ska kunna ha många bollar i luften. Men sen är rollen en lagerplockare. Måste den vara social? Det
är samma kravprofil på varje roll. Där går vi ut och ifrågasätter det. Vad letar ni efter egentligen? Behöver den
personen verkligen kunna hålla ögonkontakt med andra medarbetare?” 70
En förklaring till varför företag eller offentliga arbetsgivare i låg grad anställer personer som avviker från normen
är på grund av olika diskriminerande stigma. I Länsstyrelsens rapport ”Vidga normen: Vit, svart eller brun” lyfter
de att en av de främsta formerna av institutionell diskriminering i samhället är homosocialiteten som finns på
olika arbetsplatser.71 Homosocialitet betyder att rekryterare och arbetsgivare främst anställer människor som
liknar dem själva. Detta är ett symptom av att majoriteten av jobben i Sverige tillsätts via kontaktnät det vill säga
genom informella kanaler och inte via Arbetsförmedlingen eller andra matchningstjänster. Anledningen till
homosocialiteten kan vara okunskap, rädsla och stigma utifrån olika stereotyper. Utrikesfödda personer och

Europeiska socialfonden, Slutrapport KomAn-projektet, ESF mars 2013.
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rasifierade har, som personer med funktionsnedsättning, betydligt svårare att etablera sig på arbetsplatsen.72 I
Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommun är det procentuellt fler eller lika många utrikesfödda som har en
eftergymnasial utbildning på mer än 3 år jämfört med inrikesfödda. Det tyder på att den höga arbetslösheten hos
utrikesfödda inte alltid har med en bristande kompetens att göra utan snarare en diskriminerande arbetsmarknad.73
En av förstudiens respondenter som kom till Sverige för fem år sedan berättar:
“Jag har sökt 800 jobb men det går inte. Jag har lämnat in mitt CV till ICA, H&M, COOP, barnskötare både
hemma och på skolor. Jag kollar efter lediga jobb varje dag och söker. I Stockholm finns det inga jobb man måste
känna någon och jag känner inte någon.”

Digitalt utanförskap
Personer i digitalt utanförskap är en målgrupp vars behov och omfattning är svår att identifiera samt har
uppmärksammats, framförallt sedan utbrottet av coronapandemin. I samtliga diskussioner med civilsamhället
framkom vikten av att jobba med digital inkludering. Forskningen visar att arbetet för att stärka digital
inkludering hos verksamheter behöver bedrivas i samverkan exempelvis med lärosäten, bibliotek och offentliga
verksamheter för att få en gemensam förståelse av dess effekter och vad inkludering innebär.74
I Attentionenkäten svarade 59 procent att de hade använt sig av myndigheternas och verksamheternas digitala
tjänster själva utan att få stöd. 28 procent hade inte använt sig av digitala tjänster trots att 97 procent av de
besvarade hade varit i kontakt med en myndighet eller verksamhet. Statens medieråd visar i sin rapportering att
unga med intellektuella funktionsnedsättningar använder digitala plattformar i mindre utsträckning än unga utan
intellektuella funktionsnedsättningar.75
De personliga ombuden i Haninge, Nynäshamn och Tyresö berättade i vår dialog att deras arbete har blivit alltmer
komplext i och med digitaliseringen. Fler personer som tidigare inte hade behövt deras stöd söker sig nu till de
personliga ombuden. Många önskar stöd med att fylla i digitala ansökningar, att navigera i välfärdssystemet och
ta kontakt med myndigheter. Representanter från Arbets- och utvecklingscentrum i Nynäshamn (AUC) varnar
också för att många unga med IT-vana inte har kunskapen om hur de ska navigera i digitala informationskällor,
hur man söker jobb eller skriver ett digitalt CV. För personer som upplever en bristande tilltro till myndigheter
ökar vikten av personlig kontakt och unga som har IT-vana (t.ex genom att spela tv- och dataspel) kan fortfarande
ha svårt att använda sig av samhällstjänster76 och föredrar personliga kontakter framför digitala.77 I och med
digitaliseringen av myndigheter och verksamheter blir det extra svårt att förstå behoven hos de som lever i ett
digitalt utanförskap då det saknas ett statistiskt underlag över hur omfattande problemet är. Det finns inte heller
en tydlig definition av vad digitalt utanförskap eller inkludering innebär vilket försvårar jämförelser, samtidigt
som digitalt inkluderande är en pågående process i och med förändring av teknik.78
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I medlemsenkäten ville vi veta hur medarbetarna upplever sin kunskap om målgruppen med begränsad IT-vana.
Vi önskade få ökad förståelse om kunskapsläget inom digitalt användande och IT-kompetens. Vi ville veta hur
verksamma hos myndigheterna upplever sin egen kompetens och förmåga att lära ut till de personer som
organisationerna möter i sitt dagliga arbete. Vi ville också veta om det fanns en önskan att skapa gemensamma
kunskapsplattformar för att ge stöd till personer i digitalt utanförskap. Vi valde att beskriva “personer i digitalt
utanförskap” som målgrupper med begränsad IT-vana för att belysa att digitalt utanförskap inte bara är en
resursfråga utan också handlar om kunskap, motivation och tillgänglighet.79
Kunskapsläget om målgruppen med begränsad IT-vana stack ut jämfört med övriga frågeområden; 45 procent av
respondenterna svarade att de upplever sig ha goda kunskaper om den målgruppen, vilket kan jämföras med att 82
procent svarade att de har kunskaper om icke-diskriminering. Det fanns ingen större skillnad mellan chefer och
handläggare. Kunskapsnivån korrelerar med den bristande utbildningen inom området: Endast 12 procent av de
tillfrågade svarade att de hade fått utbildning och kompetenshöjande insatser om målgrupper med begränsad ITvana. Det kan jämföras med att 91 procent svarade att de hade fått utbildning inom jämställdhet och ickediskriminering. Från Försäkringskassan svarade noll personer att de hade fått utbildning om den målgruppen med
begränsad IT-vana.
Nästan hälften svarade att det saknas arbetssätt och metoder för att jobba med målgrupper med begränsad ITvana. Av de som svarade att det finns tydliga arbetssätt och metoder för att jobba med målgruppen var majoriteten
chefer. Hälften av respondenterna svarade att de inte alls följer upp och utvärderar hur de arbetar med målgrupper
med begränsad IT-vana.
I fritextsvaren var det en tydlig majoritet som uttryckte att stärkt IT-kunskap och kunskap om digitalt användande
är något som vi bör ha fokus på och som ska stärkas och utvecklas. Det var även flera som skrev att det finns ett
behov att stötta personer som behöver stöd med att förstå myndighetsspråk och fylla i digitala blanketter. Det
bekräftades även i dialoger med civila aktörer och personliga ombud. Under vårt analysseminarium tillsammans
med kommunerna och Arbetsförmedlingen samt i dialog med Försäkringskassan har samtliga aktörer konstaterat
att de har utvecklat egna strategier kring att ge stöd för de som är i digitalt utanförskap.

Problem och behovsanalys
Förstudien Samordnad och gemensam kunskap berör ESF:s tematiska områden: Instabil ställning på
arbetsmarknaden och stabil ställning på arbetsmarknaden. Utifrån de delar som presenterades i vår
nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och kartläggning ser vi att det finns stora utmaningar inom olika områden.
Det handlar bland annat om metodkunskap i personcentrerade insatser, delaktighet, jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet (horisontella principer, HP), arbetsgivarkontakter och digitalt utanförskap.
I nästkommande avsnitt analyserar vi orsakerna till kunskapsbristen och behovet av kunskapshöjande insatser.

Bristande samverkan och helhetsperspektiv
Inom samtliga undersökta områden upplever handläggare att de har fått mindre utbildning och
kompetensutveckling än vad deras chefer upplever. De skattade även sina kunskapsnivåer som lägre. Detta trots
79

ibid.

26

att det är handläggare och medarbetare som oftast har en daglig kontakt med personer från målgrupperna. Vi lyfte
upp denna skillnad i dialog med Samordningsförbundets beredningsgrupp, som består av chefer och
ledningsfunktioner från medlemmarna, och där noterades det att chefer oftare har ett helhetsperspektiv över
organisationens samtliga utbildningssatsningar och kompetenshöjande initiativ. Som exempel får personer som
arbetar som SIUS-konsulenter hos Arbetsförmedlingen (särskilda stödpersoner för introduktions- och
uppföljningsstöd) kunskap och utbildningar om teman som tillgänglighet och funktionsnedsättning. Detta får de
eftersom deras arbete framförallt riktar sig till personer med funktionsnedsättning, och dessa
utbildningssatsningar känner arbetsförmedlare inom andra verksamhetsområden oftast inte till.80
I vår kartläggning kan vi se att medlemmarnas upplevda samverkan med Arbetsförmedlingen är sämre än med
hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och kommunerna. Det kan troligtvis förklaras med det omfattande
reformeringsarbete som pågår hos Arbetsförmedlingen. Mycket är fortfarande oklart kring hur reformeringen på
sikt kommer att påverka samverkan mellan parterna och det gemensamma arbetet med Samordningsförbundets
målgrupper.
Endast tre procent av de som besvarat medlemsenkäten är medarbetare och chefer inom hälso-och sjukvården.
Från dialogmöten med medlemsorganisationerna har det lyfts att det finns utmaningar med att skapa
organisationsövergripande kunskapsinsatser som känns relevanta för våra representanter från vårdsektorn. Hälsooch sjukvårdens uppdrag handlar inte om att ge stöd ut till arbete men å andra sidan möter de målgrupper som är
de allra mest utsatta i samhället. Det är även hälso- och sjukvården som gör medicinska bedömningar och därmed
har möjlighet att i ett första steg påverka vilka insatser som erbjuds till vem. Genom att skapa bättre samverkan
och dialog med hälso-och sjukvården möjliggörs förebyggande arbete samt att personer med komplex
problematik får tillgång till mer träffsäkra insatser, till exempel arbetsträning eller kontakt med rätt aktör i
välfärdssystemet. Det finns ett stort behov av att utveckla samarbetsvägar med hälso-och sjukvården och att
stärka den gemensamma kunskapen om stödet till våra målgrupper.
Bristen på samverkan och helhetsperspektiv mellan olika offentliga verksamheter har beskrivits av olika
utredningar och forskare. Tillitsdelegationen skriver bland annat att organisationer inom välfärdssektorn i dag ofta
styrs och utvärderas efter ett antagande om att de är ensamma aktörer i en verklighet som inte påverkar andra
aktörers agerande. En sådan styrning försvårar samverkan. Behovet av samverkan är dock stort för att kunna möta
målgruppernas behov och förväntningar. En annan förklaring till att samverkan är svår att uppnå är att
myndigheter och kommunala aktörer har olika problemformuleringar (sk. stuprörslogik). Dessutom finns olika
regelverk och en stark, kortsiktig ekonomiskstyrning.81 Bristande samverkan och samsyn bidrar till svårigheter att
hålla höga kunskapsnivåer över organisationsgränser.

Bristande utvärderingsarbete som påverkar kunskapsutveckling
I lagstiftningen om den finansiella samordningen finns ett uppdrag och krav på att samordningsförbundens
verksamhet ska följas upp och utvärderas. Det gemensamma uppföljningssystem SUS administreras av
Försäkringskassan och har inte utvecklats på många år. Förutom SUS har de olika samordningsförbunden ett eget
Dialog med beredningsgruppen
Statens offentliga utredningar, Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av
välfärdssektorn, 2018
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statistik- och uppföljningsarbete. Det finns stora skillnader kring hur omfattande arbetet med uppföljning,
utvärdering och analys ser ut. Det gör det svårt att jämföra de resultat som uppnås. Det är också svårt att fånga
samordningsförbundens gemensamma bild av behov och utmaningar. Drygt hälften av samordningsförbunden
deltar i ett arbete med nationella indikatorer för finansiell samordning. Genom insamling av de nationella
indikatorerna kan såväl deltagare i insatser och projekt, medarbetare och styrelsemedlemmar ge sin syn på arbetet
genom standardiserade enkäter.
På Samordningsförbundet Östra Södertörn har vi stort fokus på utvärderingsarbete och genom detta samlar vi in
data och kunskap gällande våra deltagares kön och ålder men vi följer inte upp etnicitet, hudfärg,
funktionsnedsättning, religiös tillhörighet. Det innebär att det i dag finns bristande kunskap om insatserna
påverkar deltagare olika utifrån olika diskrimineringsgrunder.
I de ESF-finansierade insatserna finns en inbyggd svårighet då uppföljning och utvärdering av projekten styrs till
att utföras av externa konsulter som Socialfonden har avtal med. Under åren som projektägare har vi sett att de
konsultföretag som i dag står för den större delen av utvärderingen av socialfondsprojekt endast har begränsad
kunskap att bidra till ny kunskap som ger verkligt avtryck i arbetsmarknadspolitiken och för avgörande
samhällsutmaningar. Fokus ligger ofta på management och projektens inre liv snarare än på effekter och vad som
skapar ett värde för projektdeltagare och hos de medverkande organisationerna.
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har tillsammans med en rad andra samordningsförbund i landet
identifierat bristen av ett nära samarbete mellan samordningsförbunden och lärosäten och universitet. Även
Tillitsdelegationen pekar tydligt på att det finns bristande kunskapsunderlag inom välfärdssektorn och att fler
initiativ och samarbeten med lärosäten behövs. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har bland annat med
anledning av detta initierat ett samarbete för att bygga en plattform för ”Välfärd i samverkan”, där samverkan
strategiskt byggs mellan samordningsförbunden, dess parter och lärosäten och forskare.

Brister i insamling av jämlikhetsdata
Jämlikhetsdata är en metod som används för att på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt, ta fram kunskap
som kan utgöra underlag för en medveten och aktiv jämlikhets- och antidiskrimineringspolitik. Metoden
inbegriper regelbundna kartläggningar och uppföljningar över tid. Syftet är att utifrån ett grundläggande
människorättsperspektiv ta fram kunskap som kan användas för att skapa ett icke-diskriminerande samhälle
oavsett minoritetsgrupp och diskrimineringsgrund. Viktiga principer som metoden bygger på är samtycke,
frivillighet och anonymitet samt att statistiken inte missbrukas eller används på ett felaktigt sätt.
Jämlikhetsdata som metod förordas och rekommenderas i internationella och europeiska sammanhang inom både
FN och EU. De flesta länder i världen använder jämlikhetsdata dock inte Sverige, vilket Sverige regelbundet har
kritiserats för.
En stark fördel med att använda jämlikhetsdata är, att vilken minoritet och diskrimineringsgrund som än avses, är
det både mer demokratiskt, mer etiskt och även mer vetenskapligt korrekt att låta individer och grupper definiera
sig själva på anonym och frivillig basis än att utgå från existerande befolkningsregister, där invånarna är
kategoriserade i förväg av stat och myndigheter utan att de någonsin tillfrågats om hur de identifierar sig själva.
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Trycket på Sverige att etablera jämlikhetsdata växer sig också allt starkare från olika minoriteters organisationer
såsom t. ex. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Handikappförbunden, Sverigefinska
riksförbundet, Afrosvenskarnas riksförbund och Svenska muslimer i samverkan, från politiska partier, FN, EU,
Europarådet och från olika icke-statliga aktörer.
Internationella överenskommelser och svensk lagstiftning avseende skydd av känsliga personuppgifter tillåter
införande av jämlikhetsdata, så länge det sker med syftet att motverka diskriminering och främja jämlikhet och så
länge de som tillfrågas ger sitt samtycke och försäkras anonymitet. Det finns exempel på svenska myndigheter
och kommuner som använder insamling av data utifrån vissa diskrimineringsgrunder, i Folkhälsomyndighetens
nationella folkhälsoenkät ställs som exempel sedan 2005 frågor om sexuell läggning, och i SCB:s
arbetskraftsundersökningar (AKU) finns funktionsnedsättning med. På lokal nivå är Haninge kommun ett
exempel då de frågar sina anställda om minoritetsspråkskunskaper, då kommunen är ett förvaltningsområde för
finska språket. Botkyrka är ytterligare en kommun som ser goda resultat av att använda jämlikhetsdata för att öka
kunskap och möjliggöra att minska diskriminering.82
Sverige är ett av få länder i EU som inte för statistik baserad på ras då det anses vara förknippat med rasism och
framförallt rasbiologisk forskning. Att inte “se” ras har förklarats som en “färgblind” analys. Den s.k.
färgblindheten gör det svårt för oss att synliggöra stora ojämlikheter som är baserade på ras och hudfärg. Ras och
rasifierad är begrepp som belyser hur hudfärg påverkar en persons möjlighet att inkluderas i samhället. När “ras”
diskuteras menar man inte att det finns olika karaktärsdrag kopplat till personens utseende, snarare att människor
kategoriseras utifrån utseende och att det därför är viktigt att förstå konsekvenserna av det. Begreppet rasifierad
visar på den sociala konstruktionen av ras och dess reella effekter på hur en person med icke-vit hudfärg bemöts i
samhället. Inom myndigheter har kategorierna utrikesfödd eller nyanländ använts för att belysa ojämlikheter
baserat på etnisk härkomst. Problemen med de kategorierna är att det leder debatten om ojämlikheter till
migration och anpassning snarare än etnicitet och hudfärg. I den analysmodellen antar man att en person med tid
kommer att bli integrerad och accepterad i Sverige oavsett etnisk tillhörighet.
För att förstå hur diskriminering sker i samhället och arbetslivet behövs ett statistiskt underlag som kan synliggöra
var och om diskriminering sker. Jämlikhetsdata är ett sådant arbetssätt.83 Enligt en Länsstyrelsen Stockholms
rapport: Vidga Normen: Vit, Brun, eller Svart är det endast genom att införa jämlikhetsdata som vi kan gå ifrån
välvilja till praktisk handling.84
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Hubinette, Vad är jämlikhetsdata: råd och tips för att arbeta med jämlikhetsindikator, MKC 2015

ibid.
Ett annat argument emot att föra jämlikhetsdata är att det blir lättare att identifiera svar med vissa individer. Det är ett
problem som gäller GDPR, och det stämmer att desto fler subgrupper som skapas desto lättare är det att identifiera
personer. Dock är det väsentligt att data förs, och det rekommenderas då att färre subgrupper tex. Ålder, tid i projekt,
sysselsättning tas bort i de utvärderingar där etnicitet ska noteras. Alternativt att man tar fram bredare kategorier. SCB och
Arbetsförmedlingen har jobbat med kategorierna: ”svensk bakgrund, ”nordisk bakgrund” europeisk bakgrund,
utomeuropeisk bakgrund, tillsammans med andra variabler tex. ålder, inkomst etc för att få fram tematiska områden (39).
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Behov av kompetenshöjande insatser?
I vårt kartläggningsarbete har medarbetare och chefer inom linjeorganisationerna fått svara på frågor om hur deras
kunskapsläge och arbete ser ut inom en rad områden som nämnts ovan. I dialogen framträder en tydlig efterfrågan
på kompetenshöjande insatser. Störst behov finns att stärka kompetensen kring målgruppen med begränsad ITvana då bara 12 procent av respondenterna svarade att de hade fått utbildning inom ämnesområdet, som
jämförelse svarade 91 procent att de hade fått utbildning inom icke-diskriminering och jämställdhet. Skillnaden
mellan chefernas och medarbetarnas upplevda kunskapsläge och bild av behoven av kunskapssatsningar var hög
och återkom i samtliga områden. Fortes rapport Fånga nyttan av projekt visar på vikten av kompetenshöjande
insatser samt att det finns metoder och uppföljningsarbete för att säkerställa att kompetensen implementeras.
Det finns en tydlig efterfrågan på kunskapshöjande insatser. Det är dock svårt att få en samlad helhetsbild av hur
behoven ser ut hos de olika parterna. Förbundets beredningsgrupp, styrelse och kansli har därför fått prioritera
områden inom vilka kunskapshöjande insatser är nödvändiga. Det som framkommer är ett behov av att stärka
kunskap som bidrar till att stödja utvecklingen av sammanhållna insatser för våra målgrupper bland annat genom
arbetet i personcentrerade och parallella insatser. Men också genom mer insatser för förebyggande arbete – här
behöver kunskapen stärkas och utvecklas. Kompetensinsatser för en digital inkludering, delaktighet och
inflytande samt metoden tjänstedesign är områden som pekas ut. En fortsatt satsning på myndighetsgemensamma
team och insatser för att möjliggöra en närmare samverkan med hälso- och sjukvården är också angelägna att
stärka kompetensen kring. I svaren kan vi se att större kunskap om tillgänglighet uppmärksammas av samtliga
aktörer.
I arbetet med förstudien har behovet av att stärka kunskapen om samverkan och helhetslösningar stärkts. Det
finns strukturella svårigheter att lyckas med samverkan och att ge våra målgrupper stöd utifrån ett
helhetsperspektiv. Med anledning av detta ser vi stora behov av att satsa på kompetenshöjande insatser för att öka
förståelsen av betydelsen av samverkan över organisationsgränser. I våra enkäter ser vi att kännedom om Finsam
och vårt arbete inom samordningsförbunden är låg. Det finns inget självändamål med att öka kunskapen om
samordningsförbunden, men det finns starka skäl att öka kunskapen gällande behov av att möjliggöra lösningar
över organisationsgränser så att deltagare får det stöd de behöver – utifrån hela sin livssituation. Insatser som
syftar till att förbättra kunskap om vilka insatser som finns att tillgå och hur de olika myndigheterna kan samverka
kring dessa behövs. För att lyckas med det krävs strukturella och organisatoriska förändringar som enbart kan
åtgärdas genom ökad kunskap och ett ledarskap som stödjer en sådan utveckling.

Intressentanalys
En gemensam kunskaps- och kompetenssatsning som sträcker sig över organisations- och myndighetsgränser
skulle med fördel kunna göras i samverkan med andra samordningsförbund inom Stockholms län och kanske
även tillsammans med andra län i landet.
Kunskapssatsningen skulle göras för de medarbetare som är direkt berörda av och engagerade i arbetet inom
insatser som finansieras av samordningsförbunden, men också för de som arbetar i linjeorganisationen. Om
samtliga samordningsförbund i länet vill delta i satsningen skulle det innebära att 21 av 26 kommuner i
Stockholms län skulle ingå samt ett stort antal vårdgivare inom hälso- och sjukvården (Region Stockholm) samt
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
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Att även involvera cheferna i respektive organisation i arbetet med kunskapssatsningen är väsentligt, forskning
visar att chefernas engagemang och närvaro spelar en stor roll, utan deras engagemang blir det svårt att
implementera kunskapen som medarbetarna fått under utbildningen.
Utifrån våra slutsatser ser vi att det finns stora vinster med att genomföra satsningen i nära samarbete med
civilsamhälle och med olika intresseorganisationer. Vi vet t ex att Riksförbundet Attention och andra
intresseorganisationer såsom Autism – och aspergerförbundet har stor kunskap om och vana av att arbeta med
kunskapshöjande insatser. En fördjupad intressentanalys behövs för att bättre förstå vilka civila aktörer som sitter
på den kompetens som offentliga verksamheter behöver ta del av. Vi ser också behov av att inkludera
representanter från Samordningsförbundens målgrupper i arbetet.
Nära kopplat till arbetet att öka kunskap och kompetens är att stärka arbetet med uppföljning och utvärdering.
Genom att anlita forskare och lärosäten med konkreta forskningsfrågor och för att få en bättre bild av
kunskapsläget inom olika temaområden, har vi bättre möjligheter att stärka kompetensen inom offentlig sektor.
Utöver samarbeten med civilsamhälle och forskare samt lärosäten skulle vårt samarbete med Länsstyrelsen i
Stockholm kunna utvecklas ytterligare inom olika utvecklingsområden som t ex jämställdhet och att motverka
rasism på arbetsmarknaden.

Sammanfattande diskussion och slutsatser
I förstudien Samordnad och gemensam kunskap har vi undersökt följande frågeställningar:


Vilken gemensam kompetensutveckling behövs hos medlemmarna för att bidra till att stärka utsatta
målgruppers position på arbetsmarknaden och bidra till ett mer hållbart arbetsliv?



Hur skulle satsningen på en bred plattform för gemensam kompetensutveckling över organisationsgränser
kunna genomföras och med vilka medel och resurser?

Genom arbetet i förstudien ser vi att det finns ett behov av samordnade kunskapssatsningar för att öka
inkluderingen på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Det är också efterfrågat av Samordningsförbundets
medlemsorganisationer. Vi ser att satsningen med stor sannolikhet skulle ge resultat på ESF:s tematiska områden:
instabil ställning på arbetsmarknaden och stabil ställning på arbetsmarknaden. Genom att medarbetare och
chefer från två av landets största myndigheter (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), och ett flertal
kommuner och vårdgivare i Stockholms län får en högre kompetens inom en rad avgörande områden, kommer de
långsiktiga effekterna förhoppningsvis vara att personer som inte har en stabil ställning på arbetsmarknaden (ofta
samordningsförbundens målgrupper) får ett bättre anpassat stöd att komma ut i arbete och nå egen försörjning
samt får en bättre ställning i samhället generellt. Genom att lägga ett särskilt fokus på att stödja den kontinuerliga
kompetensutvecklingen om evidensbaserade och personcentrerade metoder vet vi att fler personer från utsatta
målgrupper kan komma ut i arbete. För de personer som har en stabil ställning på arbetsmarknaden skulle
satsningen sannolikt innebära ett större engagemang i uppdraget.
Förstudien Målgrupper och behov visar på målgrupper som är i behov av ett samordnat stöd, men också på behov
som behöver mötas upp för att kunna minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till etablering och
återinträde på arbetsmarknaden. Vi har identifierat målgrupper som behöver ett större och tydligare stöd de
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kommande åren. Det handlar särskilt om unga utan gymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättningar,
utrikesfödda kvinnor och män. Särskilda insatser behövs i områden där skolresultaten är låga och där
ungdomsarbetslösheten är stor. Vi bör stärka våra insatser riktade till dessa målgrupper för att lyckas med vårt
uppdrag om att bidra till att fler personer i behov av samordnat stöd ska kunna komma ut i arbetsliv och
samhällsliv.
Stärkt kunskap behövs om målgruppernas förutsättningar och behov samt möjliga metoder att arbeta med för att
nå resultat. Vår slutsats är att det krävs omfattande kunskapssatsningar för att bidra till utsatta målgruppers
position på arbetsmarknaden och för ett mer hållbart arbetsliv. Vi behöver också arbeta för att ändra attityder och
förhållningssätt. De områden som är avgörande att stärka kompetensen kring och som vi har ringat in i förstudien
är: Metodkunskap i personcentrerade insatser, delaktighet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet
(horisontella principer, HP), digital inkludering och stärkta arbetsgivarkontakter.
De aktiviteter vi diskuterar nedan kopplat till respektive område kan genomföras inom befintliga insatser och
verksamheter, men kan också fungera som underlag inför nya projekt i samverkan.

Metodkunskap i personcentrerade metoder
Genom Samordningsförbundets olika insatser och projekt har vi erfarenhet av att arbeta i evidensbaserade och
personcentrerade metoder såsom t ex Supported Employment. För att evidensbaserade metoder och arbetssätt ska
upprätthållas och genomföras metodtroget krävs en regelbunden kompetensutveckling samt goda organisatoriska
förutsättningar. För detta krävs utbildningsinsatser både till medarbetare som arbetar direkt i metoderna men även
för medarbetare och chefer i linjeorganisationerna. Det behövs för att minska motstånd och att öka förståelsen för
de arbetssätt och förhållningssätt som metoderna bygger på. Vi ser genom vår kartläggning att kunskapsbilden
varierar kraftigt mellan de olika organisationerna och en gemensam kunskapssatsning skulle kunna bidra till ökad
samsyn. Att utbildning ger effekter på förändrade arbetssätt visar bland annat projektet Consensio, där drygt 96
procent av de personer som deltagit i utbildningar uppgav att deras ökade kunskap om situationen för personer
med funktionsnedsättning har lett till ett förändrat arbetssätt.
Genom BIP-studien ser vi att parallella insatser ger goda resultat för arbetsmarknadsetablering. I svensk offentlig
sektor finns stora svårigheter att möjliggöra ett arbete över sektors- och myndighetsgränser. Därför behöver
kunskapen om helhetsperspektiv och samverkan utökas så att vi på sikt får förutsättningar att erbjuda målgrupper
insatser och aktiviteter som ger ett heltäckande stöd utifrån personens hela livssituation.

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet (horisontella principer)
Europeiska socialfondens horisontella principer genomsyrar arbetet i samtliga av Samordningsförbundets projekt
och insatser, i förstudien ser vi att medarbetare och chefer upplever att de har goda kunskaper om jämställdhet,
icke-diskriminering och tillgänglighet. Trots detta vet vi att diskriminering förekommer i samhället och i
arbetslivet. Diskriminering sker även inom myndigheter, bland annat genom “preferensbaserad diskriminering”.
Stärkta kunskaper, en större medvetenhet och på sikt attitydförändringar inom detta område är absolut nödvändigt
för att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden.
Vi behöver stärka kunskapen och förståelsen för intersektionell analys, det vill säga att diskriminering och
ojämlikheter inte ska förstås enbart utifrån ett perspektiv eller ett karaktärsdrag. Människor har olika identiteter
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som påverkar samtidigt och i olika sammanhang. En persons utanförskap eller möjlighet att integreras i samhället
kan ha med personens många identiteter och karaktärsdrag att göra exempelvis ras, socioekonomisk bakgrund,
ålder, sexuell läggning och kön.
I en framtida kunskapssatsning vill vi bygga vidare på det arbete som vi har påbörjat inom ramarna för MIA
Vidare, framförallt vad gäller arbetet för jämställdhet och att motverka rasism. Tydliga och konkreta
utbildningsinsatser riktade till såväl medarbetare som chefer behöver genomföras regelbundet och långsiktigt.
För att lära oss mer om diskriminering och hur den kan motverkas skulle vi behöva förändra vårt arbete kring
uppföljning, utvärdering och datainsamling. I satsningar framåt behöver vi lära mer om hur vi kan använda
jämlikhetsdata för att på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt ta fram kunskap som kan utgöra underlag för
en medveten och aktiv jämlikhets- och antidiskrimineringspolitik.

Delaktighet
Det saknas kunskap om hur vi implementerar delaktighetsarbete i det vardagliga arbetet på Samordningsförbundet
och hos medlemsorganisationerna. Kunskap, metoder och systematiskt arbete för att inkludera deltagare i
beslutsfattande processer saknas. Vi behöver därför genomföra en fördjupad kartläggning och analys av möjliga
modeller för att uppnå ett ökat målgruppsinflytande på övergripande och strukturell nivå. Vår utgångspunkt är att
en ökad känsla av delaktighet kommer att ha en positiv effekt på deltagares möjlighet till ökad återhämtning.
Behov av en ökad kunskap om kreativa metoder som kan användas tillsammans med deltagare har lyfts fram i vår
dialog med kommunerna.
För att möjliggöra detta finns ett behov av kunskapshöjande insatser, omvärldsbevakning samt ett aktivt arbete
med att förändra synen på målgrupperna från passiva mottagare till aktiva medskapare. Ett sätt att arbeta med att
öka deltagarnas påverkan i organisationen är att inkludera målgrupperna i utformandet av tjänster och insatser och
att inhämta deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Att centrera människan i utformandet av tjänster kallas för
“tjänstedesign” och vi ser ett behov av att utöka kunskapen om metoden både teoretiskt men också praktiskt och
operativt. I kunskapssatsningen ska vi möjliggöra forum att testa metoden och att lära känna den. Andra
utvecklingsområden som har föreslagits är att sprida kunskap om Harry Shiers delaktighetstrappa samt att
modernisera s.k. brukarråd.

Digital inkludering
I dialogen med civilsamhället har vikten av att jobba med digital inkludering framkommit tydligt. Forskningen
visar att arbetet för att stärka digital inkludering hos verksamheter behöver bedrivas i samverkan med lärosäten,
bibliotek och offentliga verksamheter. Bilden har även styrkts i samtal med personliga ombud och medarbetare
samt chefer hos förbundets medlemmar. Det finns ett behov av stärkt IT-kunskap och kunskap om digitalt
användande.
Utvecklingsarbete inom området pågår hos myndigheter, kommuner och i regionen. I kommande satsningar ser vi
behov av att följa upp medlemmarnas pågående arbete för att öka digital inkludering hos målgrupperna och på så
sätt bidra till en ökad tillgänglighet för alla. Detta kan göras genom nya och uppföljande kontakter med
kommunernas personliga ombud, civila aktörer samt genom en ny uppföljande enkät till Attentions medlemmar.
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Utifrån resultaten av uppföljningen kan vi i nästa steg skissa på aktiviteter som bidrar till tydliga
kompetensförstärkningar och möter behoven.

Ett stärkt samarbete med arbetsgivare
För att kunna ge fler personer från Finsams målgrupper ett stöd ut till arbete och anställning, krävs ett närmare
samarbete med arbetsgivare. Vi behöver förstå och veta mer om det stöd som arbetsgivare behöver för att kunna
anställa fler personer som har behov av anpassningar på arbetet. För att kunna bidra till att möjliggöra hållbara
anställningar behövs en dialog med arbetsgivare som har goda erfarenheter av att anställa medarbetare från
målgrupperna så att vi kan lära av dem och sprida goda exempel. Genom förstudien har vi sett att det finns behov
av att initiera aktiviteter som stärker kunskapen om hur goda arbetsgivarrelationer bäst skapas och systematiseras.
De områden som vi redan nu vet behöver stärkas är ökad kunskap om anpassningar av arbetsplatserna och ökad
kunskap om funktionsnedsättning och diagnoser men även om andra diskriminerande faktorer. Vi behöver också
utveckla stödet i administrativa frågor som t. ex. beslut om anställningsstöd och praktikperioder, tolkningar av
regelverk. För att kunna göra detta krävs att medarbetare har relevant och nödvändig kunskap.

Hur skulle en kunskapssatsning kunna se ut?
En framtida kunskapssatsning skulle ta sin utgångspunkt i det antagande som regeringen gjorde när de tillsatte
Tillitsdelegationen: Att verka för att utveckla styrningen av offentlig sektor så att den bättre tar tillvara
medarbetares kompetens och kunskap, samt att initiera aktiviteter som främjar verksamhetsutveckling och lärande
som på sikt leder till större effektivitet och mer kvalitet i välfärdstjänsterna. Ett stärkt lärande är nödvändigt för att
vi ska komma tillrätta med stora samhällsutmaningar. Ett mer aktivt arbete behöver göras för att kunskap och
kompetens ska spridas mellan organisationerna och inte bara inom de finsamfinansierade insatserna och
projekten. Genom att sprida kunskap och kompetens bredare än inom projekten kommer fler att kunna notera och
identifiera ojämlika mönster. För att lyckas med en bred spridning behöver de kunskapshöjande insatserna vara
väl förankrade i linjeorganisationernas målstyrning och i verksamhetsutvecklingen. Det behövs också ett stort
engagemang från cheferna och en nära dialog med medarbetare.
Tidigare kunskapshöjande satsningar har gjorts i samarbete mellan myndigheter. Två exempel som vi lyfter i
rapporten är KUR-projektet och det efterföljande Consensio-projektet. Båda är exempel på lyckade satsningar
som varit uppskattade hos de medverkande organisationerna. Projekten har bjudit på utbildningstillfällen,
föreläsningar men har också bjudit in till dialog och kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Vid en framtida kunskapssatsning kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att planera upplägg och innehåll samt
säkerställa att insatserna är i linje med medarbetarnas behov och verksamheternas utvecklingsarbete.

Kunskapssatsning i samverkan – en kunskapsplattform
En gemensam kunskapssatsning - en kunskapsplattform - som sträcker sig över organisationsgränser skulle med
fördel kunna göras i samverkan med andra samordningsförbund inom Stockholms län och kanske även
tillsammans med andra län i landet. Vi ser att det relativt enkelt skulle kunna organiseras och administreras samt
att en arbetsgrupp skulle kunna tillsättas för att mer fördjupat och detaljerat påbörja en planering.
Samordningsförbunden i Stockholm samarbetar redan nu i det regionala projektet MIA Vidare och även i andra
gemensamma aktiviteter som t ex i det demokratiåtagande som Kommittén för demokratin 100 initierat. Vi har
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under sensommaren 2021 startat en dialog om gemensamma kunskapssatsningar hos Samordningsförbunden i
Stockholms län.
Kunskapssatsningen skulle göras för de medarbetare och chefer som är direkt berörda av och engagerade i arbetet
inom insatser som finansieras av samordningsförbunden, men också för de som arbetar i linjeorganisationen.
Detta är avgörande för att kunskapen ska kunna spridas bredare och nå fler. Om samtliga samordningsförbund i
länet skulle vilja delta i satsningen skulle det innebära att 21 av 26 kommuner i Stockholms län skulle ingå samt
ett stort antal vårdgivare inom hälso- och sjukvården (Region Stockholm) samt Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Att involvera cheferna i arbetet med kunskapssatsningen är väsentligt, forskning visar att chefernas engagemang
och närvaro spelar en stor roll, utan deras engagemang blir det svårt att implementera kunskapen som
medarbetarna fått under utbildningen. Utöver detta behövs mötesutrymmen där medarbetare kan diskutera, lära av
varandra, byta perspektiv och ifrågasätta sig själva och sina antaganden tillsammans. Det är också avgörande att
vi möjliggör arbetssätt och metoder för att inhämta deltagarnas åsikter och upplevelser. Att ge möjlighet till
påverkan och att skapa samhörighet och delaktighet.
Utifrån våra slutsatser ser vi att det finns stora vinster med att genomföra satsningen i nära samarbete med
civilsamhälle och med olika intresseorganisationer. Vi vet t ex att Riksförbundet Attention och andra
intresseorganisationer såsom t ex Autism- och Aspergerförbundet har stor kunskap om och vana av att arbeta med
kunskapshöjande insatser. Detta skulle också vara ett sätt att praktiskt arbeta för att förbundens målgrupper skulle
delta aktivt i planeringen av en framtida satsning på kompetensutveckling och lärande.
Nära kopplat till arbetet att öka kunskap och kompetens är att stärka arbetet med uppföljning och utvärdering.
Tillitsdelegationen och andra forskare och utredningar lyfter fram fördelar med att öka samverkan mellan
lärosäten och verksamma inom offentlig sektor. För samordningsförbundens del är det nödvändigt att utveckla
och stärka uppföljning och utvärdering av resultat i insatser och projekt så att vi får en större kunskap om vilka
effekter vårt arbete har och om insatserna skapar en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Det behövs för att mer
effektivt och samordnat kunna bidra till att lösa stora samhällsutmaningar och i dialogen med politiska
uppdragsgivare. På Samordningsförbundet Östra Södertörn har vi goda exempel av samarbete med lärosäten
bland annat genom SamMA-projektet. Genom att anlita forskare och lärosäten med konkreta forskningsfrågor och
för att få en bättre bild av kunskapsläget inom olika temaområden så har vi bättre möjligheter att stärka
kompetensen inom offentlig sektor. Ett område som vi identifierat är behovet av att göra långtidsuppföljningar för
att skapa bättre förutsättningar att se resultat över tid och hur hållbar etableringen på arbetsmarknaden är för de
deltagare som tagit del av insatserna. Att genomföra bättre långtidsuppföljningar är angeläget för att på sikt kunna
utvärdera och analysera hur insatserna kan utvecklas framöver.
Utöver samarbeten med civilsamhälle och forskare samt lärosäten skulle vårt samarbete med Länsstyrelsen i
Stockholm kunna utvecklas ytterligare. Särskilt med fokus på områdena jämställdhet och våld i nära relationer
samt att motverka rasism i arbetslivet kunna initieras med Länsstyrelsen i Stockholm. Vi har redan i dag ett
påbörjat samarbete inom dessa områden men det skulle med fördel kunna utvecklas.
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Vilka medel och resurser krävs?
Inom ramarna för förstudien har vi inte gjort en närmare undersökning av eventuella kostnader för att genomföra
en gemensam kompetenssatsning. Om vi går vidare med en kunskapssatsning kommer vi att göra en närmare
kostnadsberäkning. Vi ser dock att vi skulle behöva göra ett långsiktigt arbete under några år för att nå verkliga
resultat och säkerställa en stor förankring. Några ramar och utgångspunkter är att vi vill utgå ifrån ett tre-fyra årigt
projekt som erbjuder föreläsningar, utbildningstillfällen och kunskaps- och erfarenhetsutbyte för medarbetare och
chefer hos samordningsförbundens medlemmar och civila aktörer. För detta krävs, utöver en tidigare nämnd
arbetsgrupp, också en projektledare som leder, planerar och samordnar aktiviteter. Beroende på omfattning av
projektet behövs fler projektmedarbetare. De kostnader som uppstår är, bortsatt från projektorganisation,
huvudsakligen kopplat till omkostnader för föreläsningar, utbildningar och samarbeten med forskare och
intresseorganisationer. Kostnaderna kommer framförallt att påverkas av satsningens tidsomfång och omfattning.
Slutligen ser vi i båda förstudierna som går under huvudtiteln ”Spaning 2022” att det finns mycket att göra för att
lösa de stora samhällsutmaningar som står framför oss. Vi behöver öka och intensifiera stödet till unga utan
gymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättningar, utrikesfödda kvinnor och män och särskilt i områden
där skolresultaten är låga och ungdomsarbetslösheten är stor. För att lyckas med detta krävs stärkt kunskap om
målgruppernas förutsättningar och behov samt möjliga metoder att arbeta med för att nå resultat. Det behövs
omfattande kunskapssatsningar för att bidra till att stärka utsatta målgruppers position på arbetsmarknaden och ett
mer hållbart arbetsliv generellt. Att öka kunskapen och behoven av samverkan över organisationsgränser är också
avgörande för att lyckas med helhetslösningar som håller långsiktigt. Det behövs också omfattande
kunskapssatsningar för att ändra attityder och förhållningssätt om jämställdhet, inkludering och ickediskriminering - som alla är avgörande områden.
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