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Vägen till arbetsgivarna

• Samarbetsprojekt mellan Samordningsförbundet i Centrala Östergötland 
och Institutionen för medicin och hälsa, LiU. 

• Bakgrund som SIUS på Arbetsförmedlingen i Linköping.

• Startade upp 2015- kartläggning genom arbetsgivarintervjuer. 

• Resultatet har sammanställts i rapporten ”Vägen till arbetsgivarna”. 

• 2017- Resultatspridning och implementering. Hur kan vi använda 
resultatet? 

• Jobbslussen- Linköpings kommuns arbetsmarknadsenhet. 
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Bakgrund

• Arbetslösheten ökar för vissa utsatta grupper 
(7 av 10 =  55 år plus, utomeuropeiskt födda, lågutbildade, funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga)

• Personer med stort stöd- och anpassningsbehov

• Brister i samverkan mellan myndigheter inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering och gentemot arbetsgivare kring dessa målgrupper. 

• Utveckling från individorienterat perspektiv mot 
arbetsgivarorienterat perspektiv. 

• Behov av ökad kunskap om arbetsgivarnas behov och drivkrafter.
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Vad visade                          
”Vägen till arbetsgivarna”?

• Arbetsgivare har olika              
synsätt på arbetsmarknads-
inkludering 

• Variationen kan förstås genom 
att studera samspelet mellan 
olika individ-,  arbetsplats- och 
myndighetsrelaterade faktorer.
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Arbetsgivares olika 
synsätt: 

- Som belastning

- Som resurs

- Som miljörelativ

Individ-
relaterade 

faktorer  

Myndighets-
relaterade 

faktorer

Arbetsplats-
relaterade 

faktorer 



Vilka faktorer påverkar arbetsgivarnas synsätt? 

Individrelaterade 

faktorer 

• Kompetens

• Personliga egenskaper

• Intresse & vilja

• Sjukskrivningshistorik

• Relation/kännedom

Arbetsplatsrelaterade

faktorer

• Behov av arbetskraft           
(primära, sekundära, 
sociala)

• Arbetsuppgifternas 
karaktär                                         
(Krav-nedsatt 
arbetsförmåga)

• Arbetsplatsens karaktär 
(Storlek, kultur, 
arbetsbörda, 
handledning, sjuktal) 

Myndighetsrelaterade

faktorer

•Struktur                   
(samarbete AG-myndighet 
& arbetsplatsorienterad 
insats)
•Stöd                              
(personligt stöd, 
kontaktperson, ekonomiskt 
stöd, utbildning)
•Arbetsrätt och regelverk
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Vad utmärker arbetsgivares synsätt på arbetslösa med funktionsnedsättning? 

Funktionsnedsättning som 
belastning 

Problemorienterat                       
”Vi & dom”-tänk

Brist på tillit

Energi- resurs- och 
tidskrävande

Bristande stöd

Bortsortering- låg grad av 
arbetsmarknadsinkludering

Funktionsnedsättning som 
resurs

Lösningsorienterat 
”mervärde” -tänk

Tillit- f.n. inget hinder

Bidrar med energi, resurs och 
tid

Stöd - arbetsgivarorienterat

Hög grad 
arbetsmarknadsinkludering

Funktionsnedsättning som 
beroende av miljö

Relativt ”beror på "-tänk

Tillit & bidrag beroende på 
matchning & anpassning

Stödet- AG-anpassat, arbetstagar-
eller myndighetsrelaterat?  

Inkluderingsgrad- påverkansbart 
genom anpassat stöd
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Vägen till arbetsgivarna 

- via arbetsgivarkoordinatorer 
& arbetsgivarorienterat stöd

1.                                                       
En arbetsgivar-

koordinator

2.            
Avtal och 
överens-

kommelser

3.            
Individuella 
handlings-

planer

4.           
Personligt 

stöd

5.           
Ekonomiskt 

stöd

6.           
Miljö-

anpassning

7.    
Arbetsgivar-

anpassad 
utbildning

Vägen till arbetsgivarna- Lena Strindlund



Arbetsgivar-
koordinatorer

• Samarbetar med arbetsgivare och bygger upp tillitsfulla långsiktiga 
relationer där koordinatorerna lär känna arbetsgivares verksamheter & 
behov.

• Samarbetar gentemot handläggare som arbetar med 
arbetsgivarorienterade insatser.

• Skapar struktur för samverkan genom avtal (punkt 2).

• Erbjuder arbetsgivarorienterade utbildningsinsatser (punkt 7).
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Handläggare

• Handläggare inom arbetslivsinriktad rehabilitering med behov av 
arbetsgivare.

• Ansvarar för:

– Individuella handlingsplaner (punkt 3)

– Personligt stöd t.ex. Supported employment handläggare (punkt 4)

– Ekonomiskt stöd (punkt 5)

– Fysiskt stöd (punkt 6)
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Lena Strindlund
Samordningsförbundet Centrala Östergötland Vägen till arbetsgivarna- från teori till praktik

ARBETSSÖKANDE
Som står olika långt 
ifrån arbetsmarknaden 
med olika behov av: 
• Sysselsättning
• Arbetsträning
• Arbetsprövning
• Praktik 
• Anpassat arbete

HANDLÄGGARE
Som arbetar på:
• AF
• Kommun
• FK

Med behov av 
arbetsgivare som 
kan erbjuda:
• Sysselsättning
• Arbetsträning
• Arbetsprövning
• Praktik 
• Anpassat arbete

KOORDINATORTEAM
• Ett team med 6   

koordinatorer som 
koordinerar 
handläggare och 
arbetsgivare utifrån 
aktörernas behov.

• Koordinatorerna har 
olika ansvarområden 
(sektor & geografi)

• En resurs för både 
handläggare och 
arbetsgivare.

• Arbetar utifrån VTA-
modellen.

Projektorganisation

ARBETSMETOD
Arbetsgivarstöd genom
7-punktsmodellen från 
Vägen till arbetsgivarna

2 
koordinatorer 

SVÖ 

2 
koordinatorer 

SCÖ

2 
koordinatorer 

SÖÖ 

1 projektledare

Styrgrupp
Representanter från 

Samordningsförbunden i 
Östergötland och Östsvenska 

handelskammaren

1. PRIVAT SEKTOR
Samarbete med Östsvenska handelskammaren

• Nätverk med arbetsgivare som har behov av arbetskraft   
eller vilja att ta socialt ansvar.

• AG som kan erbjuda praktik och anpassade anställningar.
• Krav: AG-stöd enligt 7-punktsmodellen.

2. OFFENTLIG SEKTOR
• Möjliggör samarbeten med olika offentliga arbetsgivare. 
• Ser olika ut i respektive förbund.
• Arbetsgivare som kan erbjuda sysselsättning,                       

prövning & träning,  praktik och anpassade                
anställningar 

• JOBBSLUSSEN

Praktik

Arbete

Arbetsträning 
& prövning

3. IDEELL SEKTOR
• Möjliggör samarbeten med olika organisationer, föreningar 

och  sociala företag. 
• Ser olika ut i respektive förbund.
• Arbetsgivare som kan erbjuda sysselsättning, arbetsträning 

och prövning = försteg. 

• Idé om testverksamhet i SCÖ kopplad till förstegsstudien. 
(Hjärta-till-hjärta, Erikshjälpen m.f.l.)

• Krav: AG-stöd enligt 7-punktsmodellen där                      
punkt 4= personligt stöd erbjuds via                             
handledare anställda av SCÖ. x

x

x
x

x
x

x
x

Sysselsättning



Vilka vinster ser vi? 

Tids, resurs och energibesparingar:

• För handläggarna 

– Avlastning genom renodling av uppdrag (personlig stödjare-säljare)

• För arbetsgivarna

- Deras behov möts  öppnar upp för fler platser hos befintliga arbetsgivare 
& fler nya arbetsgivare. 

• För individen

- Bättre matchningar, kortare väntetider, ökade möjligheter till 
anställningar. 
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Bring home message Arbetsgivares 
olika synsätt: 

- Som belastning

- Som resurs

- Som 
miljörelativ

Individ-
relaterade 

faktorer  

Myndighets-
relaterade 

faktorer

Arbetsplats-
relaterade 

faktorer 
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• Arbetsgivare har olika inställning till 
arbetsmarknads-inkludering 

• Inställningen beror på samspel mellan
olika individ- arbetsplats- och 
myndighetsrelaterade faktorer.  

• Ser olika ut för varje arbetsgivare!

• Genom att möta arbetsgivarnas behov 
av stöd kan vi få ut fler                                                                                         
från utsatta grupper i arbete.

1.                                                       
Arbetsgivar-
koordinator

2.   Avtal och 
överens-

kommelser

3.            
Individuella 
handlings-

planer

4.           
Personligt stöd

5.           
Ekonomiskt 

stöd

6.           
Miljöanpassni

ng

7.    
Arbetsgivar-

anpassad 
utbildning



Tack för visat intresse!

Lena Strindlund

lena.strindlund@linkoping.se
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