UUA
Universellt Utformade Arbetsplatser

RUM FÖR ALLA

Vägen till universellt
utformade arbetsplatser

U

Univer

När alla får
plats blir arbetsmiljön bättre och
det gör att både
medarbetare och
verksamheter
utvecklas.

NÄR JAG FICK FRÅGAN om att leda projektet Universellt
Utformade Arbetsplatser, UUA, behövde jag inte tänka länge.
Det är ett unikt projekt med ett viktigt mål. Det handlar om att
starta processer för att bidra till förändring av morgondagens
arbetsplatser. Att utforma inkluderande arbetsplatser där alla
människors olikheter och kompetens tas tillvara och skapa ett
hållbart arbetsliv. Att få möjligheten att jobba mot det målet
tillsammans med en bred sammansättning av människor från
organisationer och företag som alla bidrar med just sin
kompetens. Vem skulle tacka nej?
Projektet behövs. Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge
med stor brist på kompetensförsörjning samtidigt som sektorn
står inför ett stort generationsskifte de närmaste åren. Sveriges
Kommuner och Landsting beräknar att det kommer behövas
500 000 nyrekryteringar fram till 2023.
ARBETSMARKNADEN STÅR också inför andra stora utmaning

ar. Psykisk ohälsa och sjukskrivningar ökar, något som främst
drabbar kvinnor. Många grupper har svårt att komma in på
arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsätt
ning, som är språksvaga i svenska eller som drabbats av ohälsa.
För att möta utmaningarna behöver vi få arbetsplatser som
speglar hela Sveriges befolkning och som fungerar för alla.
Vi behöver flytta fokus från stigmatiserande, individuella an
passningslösningar till att utforma arbetsplatser där vi ”gör rätt
från början” – det vill säga universellt utformade arbetsplatser.
Vi som deltar har olika erfarenheter och specifika kunskaper.
Vi vill tänka nytt och använda social innovation för att bidra till
ett bättre och mer hållbart arbetsliv. Vårt mål är arbetsplatser
där människors olikheter värdesätts och ses som en tillgång.
När alla får plats blir arbetsmiljön bättre. Det gör att både
medarbetare och verksamheter utvecklas. Alla människor
är olika – det är det som är det normala. Tillsammans kan vi
göra skillnad på riktigt!

Dolores Kandelin Mogard, projektledare för
Universellt Utformade Arbetsplatser, UUA  
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Gör rätt från början

Kunskap är vägen
till ett arbetsliv för alla
Ett arbetsliv där alla ryms borde vara självklart. Det är det inte. Nu behöver vi
ändra perspektiv och tänka rätt från början. Projektet Universellt Utformade
Arbetsplatser är en del i det.
FÖR ATT VI SKA få ett långsiktigt hållbart

arbetsliv behöver vi bli bättre på att ta tillvara
människors olikheter. Idag är det få arbetsplatser
som speglar hela Sveriges befolkning. Arbetsli
vet behöver utformas, planeras och organiseras
med utgångspunkten att vara inkluderande.
Universellt Utformade Arbetsplatser, UUA
är ett tvåårigt projekt där Akademikerförbundet
SSR, Funktionsrätt Sverige, Föreningen Sve
riges Företagshälsor, Randstad, Swedavia och
Vasakronan ingår. Projektet delfinansieras av
Europeiska Socialfonden, ESF. ESF finansierar
projekt som genom kompetensutveckling stärker
människor i och utanför arbetslivet.
SJÄLVA BEGREPPET, universell utformning,

definieras av FN som ”utformning av produkter,
miljöer, program och tjänster så att de ska kunna
användas av alla i största möjliga utsträckning
utan behov av anpassning eller specialutform
ning.” En universellt utformad arbetsplats
innebär att den från början är inkluderande för
alla och att olikheter ryms och tas till vara.

Projektets mål är att bidra till ett perspek
tivskifte. Att flytta fokus från individanpas
sade lösningar – som kan upplevas som både
stigmatiserande och exkluderande – till att redan
från början ta hänsyn till och utforma arbets
platsen efter de olikheter som finns i samhället.
Utformas arbetsplatser efter ”ytterligheterna”
fungerar de för alla och tar tillvara människors
olikheter.
PROJEKTET KOMMER att ta fram metoder och

modeller för utbildning och kompetenshöjning
inom fyra områden: fysisk arbetsmiljö, social ar
betsmiljö, arbetsorganisationens utformning och
ledarskap samt kompetensförsörjning och rekry
teringsprocesser. I uppdraget ligger att utbild
ningarna ska rikta sig till kommuner och andra
verksamheter inom välfärdssektorn. Samtidigt
är projektet ett första steg i att på allvar sätta
begreppet universellt utformade arbetsplatser på
kartan. Det handlar om att skapa en medveten
het, både i arbetslivet och i samhället, kring vad
detta innebär och varför det är så viktigt.

Med sikte mot ett gemensamt mål
Universellt Utformade Arbetsplatser, UUA drivs av sex aktörer som på olika
sätt är involverade i att skapa ett bättre arbetsliv. Så här ser de på projektet.
1. Varför har ni valt att vara med? 2. Vilken är den största utmaningen?

Peter Munck
af Rosenschöld

Tove Möller

Cecilia Söderström

1. Vi jobbar för att skapa en

1. Vi jobbar proaktivt med

1. Vi vill vara en del i att

”Vi behöver sprida
kunskap och visa
bra exempel.”

2. Kunskap. Vi behöver

Vd, Föreningen Sveriges
Företagshälsor, branschförening
för företagshälsovården.

Markus Furuberg

Anki Elken

Mikael Klein

1. 	Det började med en motion

1. Bredden av aktörer med

1. Många av våra medlemmar

Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande
fackförbund för samhällsvetare.

till vår kongress om att
arbeta för ett hållbart arbets
liv för människor med olika
funktionsnedsättningar.
Nu har det vidgats till att
skapa ett mer inkluderande
arbetsliv. Vi står inför en
stor brist när det gäller kom
petensförsörjning. Det här
projektet är ett sätt att starta
processer för att utforma
bättre och mer inkluderande
arbetsplatser både fysiskt
och socialt.

2. Att få till det perspektiv

skifte som krävs på arbets
marknaden. Alla måste
jobba aktivt tillsammans för
att ta tillvara alla människ
ors kompetens på bästa sätt.
Det handlar bland annat om
hur vi tar de små vardags
besluten, arbetar med HR,
utformar lokaler, leder, styr
och följer upp verksamheter.

Hållbarhetschef, Randstad,
rekryterings- och bemanningsföretag.

gemensam värdegrund och
önskan om att göra skillnad
i samhället lockade oss.
Vi får ge och ta emot kun
skap som kan bidra till en
inkluderande arbetsmarknad
med justa villkor. Projektet
bidrar till vårt ständiga
förbättringsarbete där
målet är att vara en attraktiv
arbetsgivare och en hållbar
leverantör av kompetensför
sörjning.

2. Att bistå de som ska

anställa med vidgade
normer och kunskap. Vi
behöver gifta ihop utbud
och efterfrågan på kandi
dater genom att ta vara på
alla människors kompetens.
Ännu en utmaning är att
samordna alla krafter som
arbetar med universell
utformning av arbets
marknaden.

Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige, samarbetsorganisation för funktionsrättsförbund.

har svårt att få jobb och vårt
mål är att fler ska komma ut
på arbetsmarknaden.
Under åren har vi provat
olika metoder och deltagit i
många projekt. Nu behövs
det en förändring. Istället
för enbart stöd till den
enskilde är det arbets
platserna som behöver bli
bättre förberedda.

2. Att på allvar förändra

arbetslivet, det är fortfa
rande ganska konserva
tivt. Stämpelklockorna är
visserligen borta, men i
övrigt tycker jag inte att det
hänt så mycket. Nu måste
vi hitta vägar för att få till
ett långsiktigt, hållbart
arbetsliv som tar till vara
allas förmåga och som ger
människor möjlighet att
stanna kvar.

bra arbetsmiljö och ser
konsekvenserna när arbets
platser inte är anpassade för
många olika människor. Det
här är ett utmärkt sätt att
lyfta frågorna. En arbets
plats består inte bara av
ett antal kvadratmeter, den
kan vara inkluderande eller
exkluderande och skapa
hälsa eller ohälsa. Vi vill
komma in mycket tidigare
och bidra med vår kunskap
och expertis.

2. Att få fler aktörer att

samverka. I början av ett
byggprojekt är det lätt att
tappa bort de här frågorna.
Det krävs en bredare för
ankring i hela processen. Vi
behöver sprida kunskap och
visa bra exempel för att få
tillräckligt många att förstå
vad det här handlar om och
hur viktigt det är.

Ansvarig för mångfald,
Inkludering och social CSR,
Swedavia som äger, driver och
utvecklar tio svenska flygplatser.

inkluderande frågor för att
hitta rätt kompetenser. Vi
är ett företag vars hållning
är att välkomna alla. Vi vet
att vi står inför en genera
tionsväxling. Därför måste
vi vara nytänkande och ha
arbetsplatser som speglar
olikheter och på många sätt
ligger vi i framkant. Men
det behövs mer. Det här
projektet är ett sätt att på all
var skapa förutsättningar för
den universellt utformade
arbetsplatsen.

se bortom det vi ser som
olikheter och komma bort
ifrån att det handlar om att
supporta enskilda individer.
Vi måste inse att det kostar
mer att bygga om i efter
hand istället för att från bör
jan skapa en arbetsplats som
fungerar för alla. Det ger
frihet för människor som
inte anses vara ”normper
soner” att själva bestämma
över sitt arbete.

HR-chef, Vasakronan,
Sveriges största fastighetsbolag.

göra rätt från början. Det
kommer att bli brist på
kompetens och det behövs
arbetsplatser som inte
stänger någon ute. Som
fastighetsägare får vi ofta
frågan om ett kontor funkar
för någon med till exempel
nedsatt syn eller hörsel. På
det området har vi svårt att
svara och kan konstatera att
vi behöver mer kunskap.
Ur både ett mänskligt och
ett affärsmässigt perspektiv
måste vi kunna erbjuda
lokaler som fungerar. Och
vi vet att det blir dyrare
med åtgärder i efterhand.

2. Att sprida kunskap

genom kommunikation och
utbildning. Både till våra
egna medarbetare och andra
som på något sätt är invol
verade i byggprocessen.
Det blir en utmaning, men
är inte omöjligt. Och när
människor väl har förstått,
då blir det svårt att hitta
argument mot att det
här är det rätta.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Förutom utbildningar planeras
också konferenser och seminarier
dit forskare och experter bjuds in.

FOKUSOMRÅDEN
1. Fysisk arbetsmiljö

”Vi vill också gärna hitta en
arbetsplats som kan bli ett
pilotprojekt när det gäller
utformning av en universell
arbetsplats.”

Skräddarsydda utbildningar
ger verktyg för förändring
Att öka kunskapen om hur man skapar arbetsplatser som är till för alla, är A och
O i projektet Universellt Utformade Arbetsplatser, UUA. Med start i höst kommer
kommuner att erbjudas utbildning.
I PROJEKTETS UPPDRAG ligger att hitta

modeller och metoder för att få arbetsplatser
som är universellt utformade.
– Vi vill få till ett perspektivskifte i synen
på våra arbetsplatser för att på så sätt skapa ett
långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv.
För att nå dit behövs kompetensutveckling och
det är exakt det vårt uppdrag handlar om, säger
Dolores Kandelin Mogard, projektledare för
Universellt Utformade Arbetsplatser, UUA.
Det innebär att tänka nytt och innovativt. Till
sammans har projektets sex aktörer identifierat
fyra fokusområden: fysisk arbetsmiljö, social
arbetsmiljö, arbetsorganisationens utformning
och ledarskap samt kompetensförsörjning och
rekryteringsprocesser. Inom varje område har
team bildats som under en intensiv första fas

tagit fram fem utbildningar. En övergripande
som ger helhetsbilden och fyra fördjupnings
utbildningar inom de fyra områdena.
– Just det här projektet riktar sig till verk
samheter inom välfärdssektorn, men förhopp
ningen är att vi så småningom kan vända oss
även till andra branscher, säger Dolores
Kandelin Mogard.
De som i första hand kommer att delta är
personer med mandat att åstadkomma föränd
ring på arbetsplatserna, fackligt förtroendevalda
samt skyddsombud. Utbildningarna är kost
nadsfria och arbetsgivarna står för den tid som
deltagarna lägger ned.
HELHETSUTBILDNINGEN ÄR en och en halv

dag. De fyra fördjupningsutbildningarna omfat

tar vardera tre dagar, och genomförs under tre
träffar med cirka en månads mellanrum. Mellan
utbildningstillfällena får deltagarna i hemuppgift
att jobba med sin verksamhet och det som krävs
för att skapa en universellt utformad arbetsplats.
Det kan exempelvis handla om den fysiska
arbetsmiljön eller analysera hur man rekryterar
på ett universellt utformat sätt.
– Vi vill att deltagarna ska implementera de
nya kunskaperna. Att undersöka arbetsplatsen,
att dokumentera var förändringar behövs, att
ta fram nya styrdokument och policyer och
se till att förändringar verkligen görs. Vi vill
också gärna hitta en arbetsplats som kan bli
ett pilotprojekt när det gäller utformning av en
universell arbetsplats, säger Dolores Kandelin
Mogard och tillägger:
– Viktigt att poängtera är att detta är en
utvecklingsprocess. Vi kommer fortlöpande att
titta på vad som fungerar och inte och fortsätta
skruva och förbättra utbildningarna efter hur
kursdeltagarnas behov ser ut. I höst planerar vi
även konferenser och seminarier där vi kommer
att bjuda in forskare och experter.
Den övergripande utbildningen erbjuds med
start i oktober 2018 och fördjupningarna med
start i januari 2019. Många kommuner har redan
visat ett intresse, men UUA tar gärna emot fler
anmälningar. Intresserad? Kontakta Dolores
Kandelin Mogard, mejl och telefonnummer
finns på baksidan av foldern.

För att attrahera nya medarbetare behöver
arbetsplatsen redan från början utformas
så att den blir tillgänglig för alla. Den
ska stödja alla typer av arbetsuppgifter
och vara flexibel för att kunna möta olika
behov under olika perioder. Det kan handla
om att arbeta ostört, ha närhet till chefer
eller ha möjlighet att arbeta på distans.
2. Social arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning
för ett hållbart arbetsliv. Om arbetsmiljön
fungerar för alla fungerar den också för de
som behöver särskilt stöd och då minskar
behovet av individuella anpassningar.
3. Arbetsorganisationens
utformning och ledarskap

Bygger på social inkludering, delaktighet,
och respekt.Viktigt är att medarbetarna
själva tar en aktiv del. Chefer behöver
anpassa krav och stöd efter varje med
arbetares möjligheter. Organisationen ska
ge struktur, trygghet och stabilitet. Det gör
att medarbetare med olika kompetenser
och förmågor kan arbeta på ett sätt som
är tillfredställande både för dem själva
och för verksamheten.
4. Kompetensförsörjning
och rekryteringsprocesser

Medarbetarnas kompetens ska användas
på rätt sätt, rekryteringsbasen breddas och
metoder i rekryteringsarbetet ses över.
Det kräver nytänkande exempelvis när
det gäller potentialen hos personer med
funktionsnedsättningar eller som har lägre
kunskaper i svenska. Det behövs också ett
kritiskt synsätt som utmanar normer och
föreställningar.

Nu måste vi hitta vägar för att få
till ett långsiktigt, hållbart arbetsliv
som tar till vara allas förmåga och
som ger människor möjlighet att
stanna kvar.
Mikael Klein,
Intressepolitisk chef,
Funktionsrätt Sverige

Vi vill vara en del i att
göra rätt från början.
Det kommer att bli brist
på kompetens och det
behövs arbetsplatser som
inte stänger någon ute.
Cecilia Söderström,
HR-chef, Vasakronan
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