
Innovativ arbetslivsinkludering 
i Sveriges civilsamhälle

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. 

Tips på aktiviteter
Social innovation – lärdomar om att möta
samhällsutmaningar tillsammans
Frukostwebbinarium 18 nov som arrangeras
av NOD och Entreprenörskapsforum. Info
och anmälan finns här.

Q&A om impact investeringar
Webbinarium 25 nov som arrangeras av
Mötesplats Social Innovation, Malmö
universitet och Malmö stad. Info och anmälan
finns här.

7 år med socialfonden: ”Vi ska förändra
arbetsmarknaden” – Gjorde vi det?
Webbkonferens 7 dec som arrangeras av
Svenska ESF-rådet. Info och anmälan finns
här.

Preliminära resultat om innovativ arbetslivsinkludering
I studien har ideella/idéburna organisationers insatser för innovativ arbetslivsinkludering i
Sverige kartlagts. Under hösten har preliminära resultat stämts av vid ett dialogseminarium
med drivande organisationer. Där diskuterades bland annat att många av organisationerna på
ett innovativt sätt använder sina befintliga arenor för att identifiera och möta behov av
arbetstillfällen och arbetsförberedande åtgärder. Några exempel på detta är:

Idrottsverksamhet där behov av sysselsättning
och försörjning identifieras särskilt bland unga och
utrikesfödda, och möts genom matchning,
ledarskapsutbildningar, frivilligarbete m.m.

Naturen där trädgårdar, skogen och andra
grönområden tillvaratas för grön rehabilitering och
arbetstillfällen inom gröna näringar för
långtidssjukskrivna, utrikesfödda m.fl.

Syateljéer och skaparverkstäder där
kompetenser och arbetsförmåga tillvaratas och
vidareutvecklas genom kreativt arbete, särskilt för
utrikesfödda kvinnor och långtidssjukskrivna.

Folkbildningen där studiecirklar, kulturcentra och
inkluderande pedagogik tillvaratas för att identifiera
och möta behov av kompetensutveckling och
sysselsättning unga, utrikesfödda, funktions-
nedsatta m.fl.

Servicecenters där försäljning av tjänster inom
snickeri, trädgård, administration m.m. skapar
sysselsättning och försörjning på både kort och
lång sikt för missbrukare, funktionsnedsatta,
långtidssjukskrivna m.fl.

Händer härnäst
Under våren kommer studiens resultat att
spridas i form av en populärvetenskaplig rapport,
forskningsartiklar och muntliga presentationer.

https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Innovativ-inkludering-i-ideella-sektorns-arbetsliv-1.188789
https://www.nodsverige.se/webbinarium-social-innovation-lardomar-om-att-mota-samhallsutmaningar-tillsammans/
https://socialinnovation.se/event/impact-investeringar-qa/
https://www.esf.se/kalender/7-ar-med-socialfonden-vi-ska-forandra-arbetsmarknaden-gjorde-vi-det/

