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Nu har vi börjat knyta ihop säcken 
och sprida vår kunskap
Hej, Kristine Jonsson heter jag och är ny projektansvarig för NTG - Nya vägar 
till arbetsmarknaden från 1 mars i år.  Jag är dock inte helt ny i projektet, eftersom 
jag arbetade som controller i drygt ett år från uppstarten av projektet år 2005.

Det känns verkligen inspirerande att komma tillbaka i det här skedet, det 
så kallade ”spridningsåret” – detta sista projektår. Det finns också ett stort 
engagemang hos alla som arbetar i projektet och det är många aktiviteter på 
gång just nu. Det är spännande att få vara en del i ett nationellt projekt som 
representerar olika delar av landet, att få vara med och knyta ihop projekt-
aktiviteterna och få dessa att landa i vår slutprodukt - en inspirationsbok i 
good practise, skriven i populärvetenskaplig stil. 

En utmaning i uppdraget är att  skapa dialog med våra beslutsfattare och 
högre chefer om hur vi efter projektperiodens slut, bäst tar tillvara på de 
resultat som kommit fram. Hur ska vi arbeta lokalt så att samverkan blir ännu 
effektivare? Vilka strategier finns? I detta projekt finns goda exempel att arbeta 
vidare med lokalt/regionalt för en bättre samverkan mellan våra myndigheter. 
Vi har också startat en utbildning som heter ”Rehabilitering i samverkan” 10 p, en 
distansutbildning med Mittuniversitetet som kursansvarig. Om utbildningen 
och mycket annat kan du läsa mer om, i det nyhetsbrev du just nu håller i. 

Avslutningsvis!
Det enda som är på väg att avslutas är projektet, men 
arbetet att gå från utveckling till påverkan och handling 
har bara börjat. 
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Gå in på www.ntg-arbetsmarknad.se – Surfa runt, läs nyheter, 
uppdatera dig och kika i vårt nya fina arkiv.



Att vända ut och in på oss själva för att få ett 
samarbete att fungera behöver man inte alls menar 
Berth Danermark, professor i sociologi och hand-
ledare för NTG:s doktorander, men det är viktigt 
att man skapar rätt förutsättningar och är medveten 
om de hinder som kan komma. Då krävs det en 
stor portion respekt och förståelse för olika kunska-
per, språk och kulturer för att lyckas.
– Samverkan förutsätter en 
tydlig och klar ledning, ett 
klart och uttalat mål och 
tillräckliga resurser. De 
som ingår ett samarbete 
måste identifiera skillnader 
och dessa skillnader måste 
respekteras av alla inblan-
dade.
– För att samverkan ska 
fungera är det viktigt att 
upprätthålla ett demokra-
tiskt samtal, vilket betyder 
att olika synsätt i gruppen 
ställs mot varandra, att det 
ges utrymme för argumen-
teringar och att tolerans och respekt för varandra 
råder. Men ett absolut måste, är att alla har en vilja 
att komma överens.
– För att underlätta kontakter måste ledningsnivå-
erna involveras, det måste skapas mötesplatser 
och säkerställas informationsflöden. Gruppen 
måste identifiera potentiella problem, upprätthålla 
handlingsplaner och ge andra tillgång till den egna 
organisationens resurser, fortsätter Danermark.

Christina Mörner, samordnare för samverkan i 
Botkyrka, SAMBO inledde dagen med tillbaka-
blickar och goda råd. SAMBO:s mål med verk-
samheten är att samarbetet ska leda till en bättre 
folkhälsa och egen försörjning för fler individer. 
Några av de andra föreläsarna var Regina Bergman 
och Mona Panagiotidis som presenterade Reha-
brådet och dess verksamhet. Professor och forsk-

ningsledare Alf Bergroth 
tillsammans med dokto-
randerna Per Germunds-
son och Helen  
Larsson alla knutna till 
NTG – Nya vägar till  
arbetsmarknaden och 
kvalitetssäkring av sam-
verkan, berättade om sin 
forskning. 
– Ett exempel ur vår 
forskning är samarbetet 
mellan myndigheter i 
Sundsvalls kommun. Här 

genomför man ett projekt 
för arbetslivsinriktad rehabi-

litering och anpassad utbildning för personer med 
psykiskt funktionshinder. Medverkande i samar-
betet är Sundsvalls kommuns socialtjänst, Lands-
tinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 
berättar Per Germundsson.

Det budskap som lyste starkast den här dagen var 
ändå att samverkan är en stimulerande och berikan-
de process bara rätt förutsättningar skapas. Då kan 
man flytta berg eller gå ner i spagat med ett leende 
på läpparna.

TEXT: TINA STJENBERG 

Måste man slå knut på sig själv för att  
samarbete ska fungera? 
Ska vi behöva vända ut och in på oss själva och våra organisationer för att få ett samarbete att 
fungera? Det är en berättigad fråga som många av oss funderat över ibland. Både i det lilla, 
med familjen, och i det stora, när flera organisationer är involverade. Under fokuskonferensen i 
Botkyrka, som gick av stapeln den 29 mars i år, togs denna aktuella fråga upp.  
Fokuskonferensen var att samarbete mellan Botkyrka och NTG – Nya vägar till arbetsmarknaden och 
kvalitetssäkring av samverkan.

Karin Kriström från Circus Cirkör visade prov akrobatik utöver det 
vanliga. Ingenting är uppenbarligen omöjligt. 



Uppdragsutbildning på Mittuniversitetet 

Rehabilitering i  
samverkan
Inom NTG- projektet har det tagits fram en uppdragsutbildning, 10 p, 
”Rehabilitering i samverkan” vars syfte är att tydliggöra samverkan i 
de olika professionerna som samverkar. Kursens kärna är att disku-
tera olika typer av samverkan där tre olika dimensioner av samver-
kan berörs. 
1. En kunskapsdimension om hur olika perspektiv på samver 
 kan växer fram i olika organisationer och vad som händer  
 när företrädare för olika aktörer och olika perspektiv ska 
 samverka. 
2. En organisatorisk aspekt av samverkan. Hur skall samver 
 kan bäst organiseras för att vara långsiktig och effektiv? 
3. Den tredje dimensionen är de olika regelverk och administ- 
 rativa rutiner – däribland finansiering – som styr de olika  
 aktörerna. Hur skall man förbereda sig inför samverkan när  
 de inblandade lyder under helt olika regelverk och orga- 
 niationskulturer?
Utöver det har olika teman förekommit i kursen bl.a. arbetsförmå-
ga, empowerment samt konflikthantering. 

Utbildningen startade i oktober förra året för att stödja handläggare 
att bli mer tydliga i sin profession. 22 personer går den webbaserade 
distansutbildningen med fem träffar utspridda på fem olika orter, 
Sundsvall, Göteborg, Karlskoga, Botkyrka och Luleå. Under de 
olika träffarna får deltagarna, som har en bred representation från 
olika myndigheter, möjlighet att diskutera hur man hanterar even-
tuella motsättningar och frågor som kan uppstå i samverkan.  
Utbildningen avslutas den 22 oktober med examination. Då ska 
alla grupper ha arbetar fram en utvecklingsplan över ett föränd-
ringsarbete med syfte att inspirera till ett lokalt samverkansprojekt. 

Nyfiken?  
Kontakta Åsa Ahlgren, Kursansvarig
tillförordnad lektor i Rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet 
e-post: asa.ahlgren@miun.se
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Var femte svensk står idag utanför arbetsmarkanden 
eller arbetar inte så mycket som de skulle vilja. 
Med det som bakgrund talade Sven Otto Littorin, 
arbetsmarknadsminister om sin och regeringens 
syn på arbetsmarknaden och vilka strategier de har 
för att komma till rätta med arbetslösheten.
– Vårt mål är att alla ska få arbete. Vi måste sänka 
trösklarna för inträde till arbetsmarknaden genom 
att göra det mer lönsamt att jobba. Det är därför 
vi vänder upp och ner på arbetsförmedlingen. Vi 
gör mer för den som ligger längre ifrån. Budgeten, 
jobbgarantin för unga och utvecklingsgarantin är 
några exempel.
– Nästa steg och fortsatt arbete är att se över ”sys-
temkrokar” mellan myndigheter och kommuner, 
vilket är precis vad den här konferensen handlar 
om. Vi måste sätta fokus på varje enskild persons 
mål och drömmar att komma tillbaks till arbete, 
säger Sven Otto Littorin. Mats Wadman, depar-

Nu har projektet NTG - Nya vägar till arbetsmarknaden och kvalitetssäkring av samverkan kommit en 
bra bit in i det så kallade spridningsåret. Genom att förlägga en presskonferens i Rosenbad med 
personer från både regeringen och riksdagen lyftes diskussionerna och i den avslutande panelde-
batten lät inte responsen vänta på sig. 
– Självkritik, är det jag tänker på när jag hört vad som sagts under dagen. Många gånger sätter 
statsförvaltningen systemen före individen och här måste vi bli bättre på att skapa förutsättningar 
för samarbete. Samsynen på individen är viktig och stuprörstänkandet inom myndigheterna 
måste brytas. Målet måste vara att minska utanförskapet, säger Bettina Kashefi, statssekreterare 
socialförsäkringsfrågor, socialdepartementet.

Samarbete, systemförändringar och 
individen i centrum

tementsråd på arbetsmarknadsdepartementet är 
inne på samma spår och menar att det inte går att 
bygga samverkan på eldsjälar utan det måste finnas 
strukturer både lokalt, nationellt och globalt. 

Till stor del handlade dagen om hur samverkan 
mellan myndigheter kan underlätta för individen 
att komma närmare en anställning. En viktig aktör 
som inte kom till tals förrän vid den avslutande 
debatten var näringslivet, för dagen representerad 
av Kerstin Evelius från Aleris AB, som var tydlig i 
sitt inlägg:
– Alla människor som ska ut i anställning måste 
ha en arbetsgivare. Därför är det viktigt att inte 
glömma bort näringslivet i den här debatten. För 
att så smidigt som möjligt klara övergången krävs 
det stöd och förståelse. Här behövs det strukturer 
och strategier för att underlätta för både individen 
och arbetsgivaren. 



Detta är ett nyhetsbrev från NTG - nya vägar till arbetsmarknaden och kvalitetssäkring av samverkan. Våra 
insatser riktar sig i första hand till den som är ung och har funktionshinder, invandrarbakgrund eller psykisk 
ohälsa. 

I brevet vill vi förmedla information om NTG - nya vägar till arbetsmarknaden till alla som arbetar i projektet, 
samarbetspartners, finanisärer och andra personer och organisationer som har nytta informationen.

Nyhetsbrevet är ett sätt att sprida information från NTG och distribueras elektroniskt. Vill du få nyhetsbrevet 
skickat till din e-postadress kontakta Kritstine Jonsson via e-post: Kristine.Jonsson@sundsvall.se

För att legitimera projektets resultat har obero-
ende forskare knutits till projektet. De gör studier 
på delprojekten och drar paralleller. Alf Bergroth 
från Mittuniversitetet är forskningsledare i NTG 
och redovisade några framgångsfaktorer som bör 
finnas för att få ett bättre resultat i rehabiliterings-
frågor. Mer om det kommer du att kunna läsa i 
den inspirationsbok som projektet kommer att ge 
ut i slutet av året.
• Individen i centrum. Mobilisering av individens  
 och rehabiliteringsaktörernas materiella och  
 personella resurser
• Empowerment för individen
• Supported employment och överhuvudtaget stöd  
 till individen i rehabiliteringsprocessen
• Samverkan mellan rehabiliteringsaktörer genom  
 systematiserade flerpartssamtal i rehabiliterings 
 grupp
• Ekonomiska resurser till forsknings- och utveck- 
 lingsarbete. 

Under den här eftermiddagen i april när NTG 
– Nya vägar till arbetsmarknaden och kvalitetssäk-
ring av samverkan slöt upp och presenterade sina 
resultat kunde Gerhard Larsson, ordförande och 
tillika Landshövding i Västernorrlands län konsta-
tera att:
– Alla projekt som presenterat sig under dagen är 
unika. Summan av projektens arbeten är ändå att 
på olika sätt att snabbare hitta mer relevanta vägar 
in i arbetsmarknaden för de personer som hamnat 
utanför. NTG:s resultat kommer att spridas såväl 
nationellt som globalt under 2007. Våra samlade 
erfarenheter och kunskaper kommer bland annat 
att spridas via en inspirationsbok som kommer att 
ges ut baserat på projektets forskningsresultat. 

TEXT: TINA STJERNBERG BILD: KARIN RAPP

FAKTARUTA
Delprojekt som presenterades under dagen:
Delta/Hisingen/Göteborg – Ola Andersson,  
ansvarig tjänsteman, Samordningsförbundet,  
Botkyrka – Christina Mörner, samordnare,  
Stockholms läns Landsting, 
Karlskoga – Anders Sjökvist, arbetsmarknadskonsulent,  
Karlskoga Kommun, 
Luleå – Agneta Ekman, socialchef, Luleå kommun, 
Sundsvall – Berit Edblad, chef arbetsförmedlingen,  Sundsvall

Forskare knutna till projektet:
Alf Bergroth, professor emeritus, Mittuniversitetet, forskningsledare
Berth Danermark, professor Örebro Universitet,  
handledare för doktoranderna
Per Germundsson, doktorand, Linköpings Universitet
Helene Larsson, doktorand, Linköpings Universitet

– Den här dagen är ett bra 
exempel på hur man kan sprida 
den kunskap som utvunnits ur 
projektet. Under dagen har vi 
fått följa många lärande exempel 
och fått höra spännande aktörer 
samt deltagit i en givande 
debatt.

Ann-Marie Qvarfort, GD, 
Svenska ESF-rådet, Stockholm

Sagt om dagen

– Jag tror inte att högkonjukturen 
mer än marginellt hjälper till att 
få människor tillbaks till arbete. 
Frivilligheten måste ta slut. Det 
måste, precis som sagts under 
dagen, bli en tydlig styrning och 
färre aktörer.

Hans Goine, forskare 
Mittuniversitetet,  
Försäkringskassan, Sundsvall

– Samverkan är så enkelt och 
samtidigt så svårt. Vi i NTG:s 
expertgrupp har stor erfarenhet 
som vi gärna delar med oss av. 
Fråga oss gärna. Jag tycker att 
dagen har varit bra och många 
viktiga saker har tagits upp. 

Helene Gyhlenius
Expertgruppen, 


