
Innovativ arbetslivsinkludering 
i den ideella sektorn

Detta är ett nyhetsbrev i forskningsprojektet ”Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv” som drivs 2019-2022 av 
Luleå tekniska universitet i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans 

enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte. Mer info finns här. 

Rykande hett från pressarna
Under våren 2021 lanseras flera intressanta rapporter om den ideella sektorns
insatser för arbetslivsinkludering:

Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling
Av Nystas team för arbetsmarknadsfrågor. Finns att läsa här.

Att bygga vägar till sysselsättning
Av Carl Yngfalk & Hannah Altman vid Stockholms universitet, utgiven av Allmänna
arvsfonden. Finns att läsa här.

Idéburen arbetsmarknad – ett nytt samhällskontrakt efter pandemin
Av Hans Sjögren vid Linköpings universitet, utgiven av Entreprenörskapsforum.
Lanseras vid ett lunchwebbinarium den 9 juni. Mer info finns här.

Social innovation i civilsamhällets organisationer
Av Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet, utgiven av Entreprenörskapsforum.
Lanseras vid ett lunchwebbinarium den 31 maj. Mer info finns här.

Samverkan mellan kommun och föreningsliv
I forskningsprojektet genomförs en kartläggning av ideella och idéburna organisationers
insatser för arbetslivsinkludering. Hittills har drygt 70 exempel identifierats, som finns listade
här. Några av dessa bedrivs inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för långsiktig
samverkan mellan kommuner och föreningsliv, till exempel:

Tänk tillsammans med oss i höst!
I höst bjuder vi in till ett dialogseminarium för att gemensamt diskutera och fördjupa studiens
preliminära resultat. Datum är inte satt ännu och inbjudan skickas ut efter sommaren. De som
bjuds in att delta är representanter från de organisationer som driver exemplen som identifierats i
kartläggningen, samt andra intressenter från olika samhällssektorer.

Framtid tillsammans drivs genom ett IOP mellan idrottsföreningen IF Elfsborg och Borås
stad. Det syftar både till att skapa arbetstillfällen för prioriterade grupper och till att identifiera
och aktivera utsatta unga. Mer info finns här.

Karriärakademin drivs genom ett IOP mellan idrottsföreningen Malmö FF och Malmö stad.
Det syftar till att matcha arbetslösa malmöbor med arbetskraftsbehov i föreningens
samarbetsföretag genom att skapa forum och mötesplatser för detta. Mer info finns här.

https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Innovativ-inkludering-i-den-ideella-sektorns-arbetsliv-1.188789
https://nysta.nu/v-rt-material/civilsamh-llets-bidrag-till-arbetsmarknad-och-kompetensutveckling
https://www.arvsfonden.se/projekt/utvardering---kunskap-och-erfarenheter/utvarderingsrapporter/att-bygga-vagar-till-sysselsattning
https://entreprenorskapsforum.se/activity/en-ideburen-arbetsmarknad-sa-nas-ett-nytt-samhallskontrakt-efter-pandemin/
https://entreprenorskapsforum.se/activity/social-innovation-sa-kan-civilsamhallet-tackla-samhallsutmaningar/
https://www.ltu.se/cms_fs/1.188789!/file/Identifierade%20exempel.pdf
https://elfsborg.se/2021/02/24/boras-stad-och-if-elfsborg-skriver-ett-nytt-iop/
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/arbetsmarknads-och-socialnamnden/mote-2020-12-17/agenda/verksamhetsbeskrivning-karriarakademinpdf?downloadMode=open

