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Kort genomgång av genomförandet 
av MDSS (Mångfaldsdriven Sam-
hällsservice)
 
MDSS (Mångfaldsdriven Samhällsservice) var ett kom-
petensutvecklingsprojekt med Samordningsförbundet 
Umeå som projektägare. Europeiska socialfonden 
(ESF) finansierade hela projektet som pågick under ti-
den 2011-01-17 -- 2012-07-17. 

Projektet omfattade anställda vid Försäkringskassan 
Umeå och Lycksele, Arbetsförmedlingen i Umeå och 
dess kranskommuner, Umeå kommun VIVA kompe-
tenscentrum, Umeå kommun Socialtjänst, Västerbot-
tens läns landsting - Psykiatri och de tio offentliga häl-
socentraler som ligger inom Umeå kommun och som 
fanns när projektet planerades 2010.

Projektets övergripande syfte var att motverka diskrimi-
nering och främja likabehandling bland såväl personer 
som får samhällsservice av de deltagande aktörerna el-
ler arbetar inom dessa organisationer. Målet var höja 
kompetensen hos personal på olika nivåer inom de be-
rörda organisationerna i diskrimineringslagstiftning och 
frågor inom mångfaldsområdet.

De sju diskrimineringsgrunder som definierats i Diskri-
mineringslag (2008:567), är relativt vanliga bland perso-
ner som möter de deltagande aktörerna i MDSS-projek-
tet. Diskrimeringsgrunderna är kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
och ålder.

Projektet hade ursprungligen som ett syfte att harmo-
nisera arbetssätt, mångfaldsplaner och policies hos 
deltagande aktörer. Detta syfte reviderades senare och 
primärt fokus blev i stället den diskriminering som kan 
uppstå i mötet med medborgare, arbetskamrat och chef. 

GenoMföranDe 

Projektet bestod av följande insatser:

1. Test och enkät till anställda: Ett utprövat frågebatteri 
distribuerades där resultatet användes för att skapa en 
anpassad basutbildning för personalen. (Genomfördes 
under hela utbildningstiden två veckor innan varje bas-
utbildning). 262 personer svarade på testet, en del sak-
nade dator och vissa hade tekniska problem.

2. Basutbildningen till anställda: Genomfördes på ar-
betsplatsen under två timmar där diskrimineringslagen, 
begrepp som kränkning och diskriminering samt bemö-
tande behandlades. (Juni 2011-Februari 2012). Sam-
manlagt deltog 390 personer i basutbildningen.

3. Ledarforum: Chefer och ledare genomgick utbildning 
i internt och externt mångfaldsarbete genom att delta 
i workshops och seminarier. (Februari och april 2012). 
Totalt 40 deltagare varav 16 personer deltog vid båda 
tillfällena. 

4. MDSS Mångfaldsforum: I maj 2012 hölls semina-
rier där 195 anställda från deltagande aktörer i pro-
jektet deltog. 
 
I projektets olika delar har ungefär 500 anställda del-
tagit. Förutom de i inledningen nämnda har även del-
tagare från Samordningsförbundets projekt som exem-
pelvis Steget Vidare, Mellansteget och Ungdomstorget 
deltagit liksom Samordningsförbundets styrelse och 
beredningsgrupp. 

MDSS KoMpetenSutvecKlinGSMoDell 

I projektet var målsättningen att skapa ett lärande med 
deltagare som kritiskt analyserar sina förhållningssätt 
och arbetsmetoder i samverkan. 

Den modell som skapades i projektet för kompetensut-
veckling inom mångfald och antidiskrimineringsarbete 
ser ut på följande sätt. 

figur 1. MDSS Kompetensutvecklingsmodell
(se nästa sida).

Deltagarna fick i steg 1 svara på ett internetbaserat frå-
gebatteri i vilket de bland annat fick skatta sin kompe-
tens inom diskrimineringsområdet. Av resultaten fram-
gick att 46 % ansåg att de hade tillräckliga kunskaper i 
diskrimineringsfrågor och 25 % ansåg att det inte fanns 
något behov av att bedriva något antidiskrimineringsar-
bete på arbetsplatsen. De flesta ansåg således att det 
inte behövdes någon kompetensutveckling. Kunskaps-
provet som följde därefter visade däremot att kunskaps-
nivån var mycket låg bland deltagarna. 

Kunskapsprovet och enkäten var både till nytta för ut-
formningen av basutbildningen och att skapa intresse 
och motivation till att lära sig mer hos många deltagare.

Steg 2 bestod av en två timmar lång grundläggande 
basutbildning. Innehållet handlade om Diskriminerings-
lagen och antidiskriminering. Syftet var att sätta igång 
processer där de deltagande individerna och organisa-
tionerna skulle reflektera över sin verksamhet när det 
gäller diskriminering både internt och externt.

Många ansåg att utbildningen var för kort för att delta-
garna skulle hinna både att gå igenom sina egna tankar 
inom området och dessutom fördjupa sig i hur dessa tan-
kar skulle omsättas i praktiken i den egna verksamheten. 

Steg 3 kallades Ledarforum och till detta inbjöds che-
fer/ledare. I dessa seminarier fördjupades begreppet 
mångfald till att handla om olikheter kopplat till mänsk-
liga rättigheter. Det poängterades att de yttre olikheter 
som ålder, kön och, sexuell läggning är inte det viktiga 
för att utföra ett arbete utan det är kompetensen och 
erfarenheterna som är relevanta.

Inte alla chefer/ledare ansåg att det var enbart positivt 
att arbeta med andra organisationer inom mångfalds-
området. Några hade hellre velat arbeta med deltagare 
från samma organisation medan andra såg fördelar med 
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att samverka med personal från olika organisationer.
”Det var bra att deltagarna i gruppdiskussionerna tillhör-
de olika organisationer. Man fick dela sina erfarenheter 
och också höra att andra organisationer har svårighe-
ter att närma sig frågan.  Både igenkänningsfaktor men 
också en möjlighet till att lära av andra.” (Enhetschef, 
deltagare Ledarforum)

Den sista aktiviteten var steg 4, MDSS Mångfaldsforum. 
Aktiviteten bestod av sex föreläsningar under två dagar.  
Innehållet/temat utformades utifrån vilka kompetensut-
vecklingsbehov som kommit fram i test, enkät, basut-
bildning samt Ledarforum. Det gemensamma temat var 
att människor trots olikheter är likvärdiga. 

Kommentarer om hur relevant 
MDSS utbildning bedöms av olika 
aktörer

ArBETSFörMEDLINGEN
85 % anser utbildningen är mycket eller ganska relevant. 

Exempel på kommentarer:
Innehållet är relevant i arbetet men skulle kunna fördju-
pas. Frågan om mångfald har lyfts många gånger men 
det skrapas bara på ytan.
Trevlig tillställning som fick mig att tänka till.

FörSäKrINGSKASSAN
88 % uppger att utbildningen är mycket eller ganska re-
levant för dem.
Exempel på kommentarer:
Ämnet är alltid relevant men det behövs mera substans 
i utbildningen.
Innehållet är mycket intressant och behöver dagligen 
diskuteras för att nå framgång.

LANDSTINGET
89 % uppger att utbildningen är mycket eller ganska re-
levant för dem.
Exempel på kommentarer:
Trevligt, men kunde möjligen innehållit mera konkret 
lagstiftningsexempel.
Intressanta saker som ni tog upp, jag blev inspirerad att 
lära mer, uppmärksamma mer och diskutera vidare. Det 
är relevant i mitt yrkesliv men självklart också som pri-
vatperson.

analys av MDSS-enkät april-maj 2012

En enkät sändes till 29 ledare från de olika aktörerna 
som deltagit i Ledarforum i februari eller april 2012 eller 
fanns med i styrgruppen. Enkäten gick till tio personer 
från Umeå kommun, sju från försäkringskassan, sex 
från arbetsförmedlingen, sex från landstinget. Två på-
minnelser sändes till de som inte svarat. Alla svarade 
förutom tre från landstinget.

Nedan följer ett urval av kommentarer från de olika ak-
törerna på frågorna i enkäten. Korta kommentarer som 
”Vet ej” eller liknande finns inte med i urvalet. 

Har Du som ledare arbetat med MDSS efter basut-
bildningen?

FörSäKrINGSKASSAN:
Gått igenom basutbildningen tillsammans med medar-
betarna på en arbetsplatsträff.

ArBETSFörMEDLINGEN
Ja, i samband med rekryteringsgrupp samt via våra in-
terna dialogformer som vi har på Arbetsförmedlingen.

LANDSTINGET
Frågor har lyfts i personalgruppen och inspirerat alla till 
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Figur 1. MDSS 

analys

behov

1. Frågebatteri. En enkät och ett kunskapstest fylls i med hjälp av 
dator och tar ca 20 minuter. Resultaten behandlas konfidentiellt. 
Resultaten analyseras och styr basutbildningens utformande.

2. Utbildning och workshop. Grundläggande om lagstiftning och 
bemötande och situationen på arbetsplatsen. Tar ca 2 timmar och 
kan förläggas till arbetsplatsen.

3. Strategisk dialog och föreläsningar.  Fokuserar på iden-
tifierade behov. Genomförs med hjälp av extern specialist för 
ledningspersonal.

4. Seminarier. Erfarna inspiratörer föreläser kring frågeställningar 
kopplat till Diskrimeneringslagstiftning och som framkommit i 
arbetet i steg 1-3.

5. Uppföljning. Analys och uppföljning av genomförda insatser.



diskussioner. Vi arbetar i en mindre grupp omkring frå-
gor som rör genus vad gäller patienter inom enheten.

SoCIALTJäNSTEN
Nej, inte mer än att vi diskuterat det och att det finns 
med i tänkandet i övriga arbetet. Dessutom har försörj-
ningsstöd lång erfarenhet av att träffa personer med 
olika bakgrunder. Det finns med i det dagliga arbetet. 
Men MDSS väckte tankar både i ledning och personal, 
vi har utvecklingsområden. 

VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN, UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Ja, ingår i jobbet dagligen.
Ja till viss del, när vi hade en värdegrundsdag kring te-
mat Arbetslinjen. Där diskuterade vi vems arbetslinje 
det egentligen är?

Har Du planerat någon aktivitet? 

FörSäKrINGSKASSAN
Ja jag vill pröva Idéjakten (en metod som användes på 
Ledarforum). 

ArBETSFörMEDLINGEN
Ja, en extra aktivitet tillsammans med Alexis Wicklin 
bara för vår lokala ledningsgrupp.

LANDSTINGET
Vid en planeringsdag i juni ska vi arbeta vidare med 
dessa frågor.
Genusarbetet kommer att fortgå och förhoppningsvis 
utökas till ett arbete som handlar om mångfald i ett bre-
dare perspektiv, det är ju många fält att fördjupa sig som 
är aktuella i arbetet med människor

SoCIALTJäNSTEN
Endast utifrån jämlikhetsperspektiv, då mer på kön. För-
sörjningsstöd skall ha en träff om tankar vid jämställdhet 
och vad man kan tänka på när man träffar familjer med 
olika bakgrund. Anledningen är tidsaspekten och att vi 
är inne i flera olika stora utvecklingsområden.

VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN, UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Ja, kontinuerligt inslag vid arbetslagsträffar (olika teman). 
Vi jobbar med att alla ska få en genomgång av diskrimi-
neringslagstiftning och tillämpning.
Medarbetarna har fått i uppdrag att under/efter MDSS 
föreläsningarna fundera över några frågeställningar/om-
råden som de tycker är viktiga att arbeta vidare med. 
Vi ska sedan efter semestern gemensamt plocka ut 1-2 
frågor/områden som vi vill arbeta vidare med i verksam-
heten.
Hoppas på att kunna integrera frågorna genom vår kom-
petensutvecklingsplan för 2012-2013.

Har Din kompetens höjts inom diskrimineringslags-
stiftning och mångfaldsfrågor?

FörSäKrINGSKASSAN
Nya insikter och ett annat perspektiv på hur mångfald 
kan tolkas och arbetas med och detta gäller också på 

det mer personliga planet.
Ja, Ednas åsikter om distinktionen mellan diskriminering 
och mångfald tog jag till mig.

ArBETSFörMEDLINGEN
Ja, känner bättre till de grunderna för lagstiftningen. Har 
börjat tänka individ snarare än grupp i bemötande av 
människor.
Ja, har fått vidgat perspektiv inom begreppet mångfald.

LANDSTINGET
Jag trodde att jag kunde mer men ack blev jag medveten.
Ja, det har varit mycket inspirerande och positivt att få 
ta del av dessa personer med mycket kompetens och 
engagemang i frågorna.

SoCIALTJäNSTEN
Ja, att tänka i ett vidare perspektiv.

VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN, UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Ja, den har definitivt höjts. Dels på hur jag ser på 
mångfaldsbegreppet (där jag tidigare tänkte på kön, et-
nicitet etc.) där jag nu tänker mera på personliga egen-
skaper som mångfald. Något som jag också fått med 
mig är hur viktigt det är med språket, hur vi säger saker 
samt vilka ord jag använder mig av. Ex vis ” Jag är en 
tolerant person” som jag tidigare ofta sagt som en bra 
egenskap hos mig själv, men att enbart tolerera andra 
människor är ju inte riktigt vad jag vill stå för.
Det jag egentligen reflekterat mest över är att det vi 
upplevt som mångfald på exempelvis en arbetsplats i 
media etc. den yttre mångfalden inte definieras som 
mångfald i den rätta bemärkelsen dvs. utifrån inre 
mångfald.

anser Du att kompetensen på din arbetsplats inom 
diskrimineringslagstiftning och mångfaldsfrågor 
höjts genom MDSS aktiviteter?

FörSäKrINGSKASSAN
Ja absolut, diskussionen har blivit en annan, mer nyan-
serad, även om jag tycker att varit ”högt i tak” tidigare 
också.
Ja, det tror jag definitivt. Alla har blivit mer medvetna.
Arbetsförmedlingen
Framförallt att den är levande igen vid t.ex. fikabord, ar-
betsplatsträffar etc.
Ja, alla har påmints om antidiskrimineringslagstiftningen 
och att mångfald är ett större begrepp än svensk eller 
invandrare.

LANDSTINGET
Ja, men i det praktiska arbetet finns det fortfarande 
gamla tankemönster kvar.
Ja, men svårt att beskriva.
Till viss del, vi behöver hitta former och utrymme för att 
arbeta mer fokuserat på dessa frågor, men alla har visat 
intresse och engagemang.

SoCIALTJäNSTEN
Ja, eftersom det väckte tankar som gjort att man får 
fundera vidare och inte tro att ”man kan det”, ha mer 
ödmjuk inställning.
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VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN, UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Ja jag tror att den höjts, det är dock lite tidigt att se nå-
gon förändring ännu. Det är viktigt att hela tiden invol-
vera mångfaldsfrågor i det dagliga arbetet och där är vi 
inte ännu.
Ja det upplever jag. Det är viktigt att det avsätts tid för 
dessa frågor som oftast hamnar i skymundan. Det med-
vetandegör problematiken. Alla har inte läst om genus, 
makt, klass etc. inom sin utbildning. Det som kanske 
är självklart för mig är inte det för andra som aldrig fått 
jobba med begreppen på djupet tidigare.

anser Du att MDSS bidragit till ökad likabehandling 
inom samhällsservice?

FörSäKrINGSKASSAN
Ja. Bra upplägg, bra pedagogik och bra föreläsare som 
gjort att man känt sig engagerad och faktiskt fått ett ökat 
intresse för hur vi ser på varandra.
Medvetenheten har ökat så min bedömning är att alla 
som gått utbildningen förstår vad innebörden av mång-
fald är.

ArBETSFörMEDLINGEN
Ja. Medarbetarna diskuterar och reflekterar kring det 
igen. Även sektionscheferna.

LANDSTINGET
Ja det tror jag. Man behöver aktualisera de här frågorna 
och visa på att vi ska ha respekt för varandra. Lätt ham-
nar fördomar i vägen.
Förhoppningsvis har åtminstone medvetenheten om-
kring frågan väckts, det krävs dock former som håller 
frågorna och samarbetet vid liv.

SoCIALTJäNSTEN
Har ingen uppfattning om det.

VIVA koMpETENScENTruM, VIVA rESurS, VIVA 
INTroDukTIoN, uNGDoMSTorGET, VIVA uNGA.
Jag vill tro det, främst för att vi alla har gått samma ut-
bildning, det har diskuterats mellan organisationer och 
verksamheter. Det är en framgång att flera olika orga-
nisationer inom samhällsservice samtidigt utbildas och 
diskuterar mångfald. Det har gett oss en gemensam 
plattform som vi kan utgå ifrån. Det viktiga nu är att vi 
gör någonting av detta och inte bara diskuterar.
Nej inte än, dit är det ännu långt och många hinder finns 
på vägen, men det är en start.

Har din syn på mångfald förändrat genom MDSS-
projektet?

FörSäKrINGSKASSAN
Ja, mångfaldsbegreppet har blivit tydligare för mig och 
jag kan se vilken enorm ”impact” ett sådant förhållnings-
sätt kan ha om det finns med i rekryteringsprocesser 
och arbetslagskonstellationer.  
Ja, jag har fått veta vad mångfald är… Tidigare var det 
baserat på hudfärg/religion osv.

ArBETSFörMEDLINGEN

Ja. Har börjat tänka individ snarare än grupp i bemö-
tande av människor.
Ja, att tänka mer på mångfald utifrån annat än ursprung. 
Framför allt inom begreppet mänskliga rättigheter. Har 
tidigare begränsat mig till invandrare, hbt etc.

LANDSTINGET
Jag förstår att man inte kan använda sig av de yttre 
egenskaperna när man bedömer mångfald.
Till viss del, begreppet känns ”vidare och större” idag än 
innan denna utbildning vilket medför att vi måste som 
behandlare ta hänsyn till många olika faktorer vad gäller 
våra patienter och deras livssituation. Frågan ligger ju 
på flera olika nivåer, men mycket positivt att detta lyfts 
fram.

SoCIALTJäNSTEN
-

VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN,  UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Mera kunskap.
Ja, utifrån det att mångfald är så komplicerat. Globali-
seringen, nya lagar och regler m.m. gör att nya grupper 
av människor får plats i nya system. Jag tror att vi här i 
norra delen av världen fortfarande lever isolerat från ex-
empelvis frågor kring etisk mångfald. Det är fortfarande 
nytt, främmande och skrämmande för många. Det sak-
nas verktyg men inte vilja till engagemang.

upplever du att ditt engagemang och intresse för 
att arbeta mer med dessa frågor har förändrats 
genom MDSS-projektet?

FörSäKrINGSKASSAN
Till viss del. Jag är i alla fall mer medveten nu.
Ja, det har blivit intressantare.

ArBETSFörMEDLINGEN
Ja, fått lite inspiration och nytändning.
kanske. Jag upplever att det redan står högt på AF:s 
agenda att arbeta med dessa frågor d.v.s. det är sådant 
jag kommer att arbeta mer med framöver.

LANDSTINGET
Ja, fått mer kunskap.
Det har varit fantastiska representanter som deltagit i 
utbildningarna, Fritz fick igång alla medarbetare, roligt 
att se nöjda och GLADA medarbetare. Även Edna och 
Alexander bidrog på ett mycket professionellt sätt på le-
dardagarna. En hög nivå hölls tycker jag.

SoCIALTJäNSTEN
Se ovan, tänker mer på det.
Något, har fått mera innehåll i begreppet mångfald.

VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN, UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Ja, jag ser det som en mycket viktig del i ett hälsosamt 
samhälle. Vi behöver påminnas, utmanas, tvingas att 
se utanför våra egna glasögon. För mig har det varit 
en öppning att få mer kunskap för att börja arbeta med 
mångfald.
Jag har alltid varit intresserad av frågorna men det ger 
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bättre förutsättningar nu när alla gått en basutbildning. 
Då har jag en plattform att utgå ifrån.

Hur bedömer du att förutsättningarna är att arbeta 
vidare med mångfaldsfrågor i din organisation?

FörSäKrINGSKASSAN:
Goda, bara man bestämmer sig för att göra det.
Vi diskuterar oftare dessa punkter nu tycker jag.
De är goda och det är mycket viktigt anser jag.

ArBETSFörMEDLINGEN
Bra eftersom både jag och per d.v.s. högsta ledningen 
lokalt prioriterar detta.
Mycket goda. om vi ska kunna ta tillvara alla personers 
resurser (i arbete/sysselsättning) är mångfald ett måste.

LANDSTINGET
Detta måste tas upp i beställarenheten för att få fram-
gång.
Förhoppningsvis ska vi kunna hålla detta levande, bl.a. 
genom att lyfta dessa på våra ApT-möten som en åter-
kommande punkt. 

SoCIALTJäNSTEN
Det kommer upp från och till i olika konstellationer, frå-
gan väcks då och då så jag tror att förutsättningarna 
finns. 

VIVA KoMPETENSCENTrUM, VIVA rESUrS, VIVA 
INTroDUKTIoN, UNGDoMSTorGET, VIVA UNGA.
Vi kommer att ständigt försöka att hålla det vid liv.
Jag bedömer dem som goda. Jag vill hitta en form där vi 
integrerar mångfaldsarbetet i det dagliga arbetet. Dels 
därför att det inte finns så mycket tid att arbeta med frå-
gan om man ska lägga till det ytterligare och dels för att 
min vision är att vi ska kunna möta alla våra medmän-
niskor utan att diskriminera, vara fördomsfulla så alla 
kan bidra med sina talanger och kunskaper oavsett vem 
man är.
Bra. Jag kommer att integrera det i det övriga arbetet 
och vid uppföljningar.

analys av enkäten

Att svarsfrekvensen var så hög på enkäten, 90 %, ja  
100 % av alla aktörer utom landstinget som hade 50 %, 
visar att MDSS-utbildningen ansågs vara betydelsefull.
Alla aktörer har varit positiva till utbildningen. På något 
sätt har alla aktörer också arbetat med frågorna efter 
utbildningen. Mest konkret har det uttryckts av arbets-
förmedlingen som uppger att det påverkat rekryteringen 
av medarbetare.

Ungdomstorget har också haft en värdegrundsdag om 
Arbetslinjen där mångfaldsfrågor ingått.

Alla aktörer planerar någon form av aktivitet eller hop-
pas i alla fall att kunna genomföra en sådan. Arbets-
förmedlingen har träffat en expert för att planera det 
fortsatta arbetet med mångfaldsfrågor, landstinget ska 
ha en planeringsdag, Socialtjänsten ska ha en träff om 
jämställdhet och VIVA-gruppen, Ungdomstorget ska 
gå igenom diskrimineringslagstiftningen och med hjälp 
av medarbetarna bestämma vilka ett eller två områden 
man ska arbeta vidare med.

Alla grupper anser att deras kompetens höjts t ex ”ge-
nom att tänka individ snarare än grupp”, 
”Hur jag ser på mångfaldsbegreppet (där jag tidigare 
tänkte på kön, etnicitet etc.) där jag nu tänker mera på 
personliga egenskaper som mångfald”.

Kompetensen i dessa frågor på arbetsplatsen anses 
också ha förbättrats med mer nyanserade diskussioner 
och Alla har påmints om antidiskrimineringslagstiftning-
en och att mångfald är ett större begrepp än svensk eller 
invandrare.

Samtidigt påpekar flera att även om kompetensen höjts 
tar det tid att se någon förändring då ”vi behöver hitta 
former och utrymme för att arbeta mer fokuserat på 
dessa frågor”.

om MDSS bidragit till ökad likabehandling inom sam-
hällsservice är aktörerna inte lika säkra på. Här påpekar 
någon att det gäller att fortsätta det påbörjade arbetet. 
Jag vill tro det, främst för att vi alla har gått samma ut-
bildning, det har diskuterats mellan organisationer och 
verksamheter. Det är en framgång att flera olika orga-
nisationer inom samhällsservice samtidigt utbildas och 
diskuterar mångfald. Det har gett oss en gemensam 
plattform som vi kan utgå ifrån. Det viktiga nu är att vi 
gör någonting av detta och inte bara diskuterar.

Alla aktörer anser att synen på mångfald förändrats ge-
nom MDSS-projektet. Som en ledare från försäkrings-
kassan uttrycker det: Ja, mångfaldsbegreppet har blivit 
tydligare för mig och jag kan se vilken enorm ”impact” ett 
sådant förhållningssätt kan ha om det finns med i rekry-
teringsprocesser och arbetslagskonstellationer.

Att engagemanget och intresset för att arbeta med 
dessa frågor ökat är aktörerna eniga om. En represen-
tant för VIVA uttrycker det så här: Ja, jag ser det som 
en mycket viktig del i ett hälsosamt samhälle. Vi be-
höver påminnas, utmanas, tvingas att se utanför våra 
egna glasögon. För mig har det varit en öppning att få 
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mer kunskap för att börja arbeta med mångfald.
Slutligen efterfrågades hur förutsättningarna för att ar-
beta vidare med mångfaldsfrågor såg ut. även här var 
alla generellt sett positiva men det som skilde åsikter-
na åt var hur konkreta dessa planer var. Arbetsförmed-
lingen var tydlig: Bra eftersom både jag och per d.v.s. 
högsta ledningen lokalt prioriterar detta. 

även Ungdomstorgets representant hade en klar åsikt: 
Jag kommer att integrera det i det övriga arbetet och 
vid uppföljningar. Förutsättningarna till det är bättre än 
tidigare genom att alla gått en basutbildning. Då har jag 
en plattform att utgå från.

ledarforum

Ledarforum bestod av chefer från de olika verksamheter 
som deltog i MDSS-utbildningen.
VIVA inklusive Ungdomstorget hade med 13 deltagare, 
Socialtjänstens försörjningsstöd två, försäkringskassan 
sex personer, arbetsförmedlingen sju, landstingets psy-
kiatri fyra personer, Samordningsförbundet fyra perso-
ner. Anmärkningsvärt är att landstingets primärvård inte 
hade med någon deltagare. 

Ledarforums syfte kan beskrivas så här: Ledarforum är 
riktat till anställda på ledande befattningar inom offentlig 
sektor. Syftet är att utveckla kompetensen inom områ-
det likabehandling och att utveckla ett förhållningssätt 
där likabehandling utgör en viktig grund i bemötandet av 
medborgare, rekrytering, kommunikation och övriga om-
råden som leder till en långsiktigt bättre samhällsservice.

Programmet i Ledarforum 1 var indelat i två delar, först 
föreläsning med Edna Eriksson, med mångårig erfaren-
het från arbete med mångfald, likabehandling och jäm-
ställdhet från olika departement och myndigheter. Hon 
byggde vidare på MDSS basutbildning och behandlade 
framför allt mångfald, diskriminering och antidiskrimi-
neringsarbete med utgångspunkt från FN’s deklaration 
om mänskliga fri- och rättigheter, artikel 1. Hon ansåg 
att följande frågeställningar bör diskuteras i relation till 
mångfald:

vad är uppdraget kring diskriminering och 
mångfald?
vilka är vi till för?
när är vi framgångsrika?
Hur ser den interkulturella kompetensen ut
(t ex. hur hälsar vi på varandra?) på respektive 
arbetsplats?
  
Del två var en workshop om det praktiska mångfalds-
arbetet som ett förändringsarbete och leddes av Alexis 
Wicklin. Wicklin är utbildad i offentlig politik och orga-
nisation och har bland annat arbetat som utvecklare av 
ledarskapsprogram.

Wicklin menade att ledare måste ha en förmåga att pla-
nera för att uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete. 
Varje tid har sina krav på olika typer av ledarskap. Ett 
exempel är att landstinget idag möter patienter som 

kan vara mycket pålästa på symptom, diagnos och be-
handling vilket försvårar arbetet.

Frågeställningar i workshopen:
varför ska vi bli bättre på mångfald? 
(olika perspektiv berikar vilket leder till bättre 
arbetsmiljö, högre trivsel och friskare personal.)
varför finns vi till? (Behov av våra tjänster)
vilka behov ska vi möta?
vad vill vi åstadkomma? Hur mäter vi det? 
(t ex kundnöjdhet, för våra klienter en likvärdig
 samhällsservice?)

Alexis berättade om organisationer som tillsatt intern 
diskrimineringsombudsman, som upprättat policies och 
riktlinjer på alkoholområdet – men varför inte på mång-
faldsområdet?
Vissa organisationer har lagt in mångfaldsarbete/kompe-
tensutveckling som del av ledarskapsprogram och intro-
duktionsprogram för nyanställda Andra arbetar med kom-
petensbaserad rekrytering där mångfald är en viktig del. 

Ledarforum 2 följde upp första delen och bestod bland 
annat av en övning kallad Idéjakten där varje tvärsek-
torgrupp skulle lösa ett problem som de själva ansåg 
angeläget.

Här ges några exempel på frågeställningar och förslag 
till lösningar:

Hur skapar vi motivation till förändring hos perso-
nalen? 
Vi måste förklara målet! och sedan göra målet attraktivt. 
Stöd de som vill – släpp de andra. Ge tillräckligt med tid. 
chefen måste ”äga” målet.

Hur kan vi hitta en hållbar balans mellan persona-
len/kundens behov?
Lyssna på personalen! Lösningar finns i gruppen. Inte 
ensam – dela problemen och feedback. Handlingspla-
ner för varje medarbetare.

Hur möter vi bäst sammansatta behov hos vår 
kund?
Genom att möta individen där den befinner sig. Genom 
att hitta drivkrafter och individens egna lösningar. Ge-
nom att samverka.

Ett tredje Ledarforum genomfördes för styrgrupperna 
i projekten Ungdomstorget och Steget Vidare. Här ut-
gick arbetet ifrån projektens specifika verksamhet och 
strategiska mål. Detta Ledarforum inleddes med en fö-
reläsning om hur verksamhetens övergripande mål (tid, 
antal besök m.m.) kan medföra ett alltför stort fokus på 
måluppfyllelse på bekostnad av kvalité. Under eftermid-
dagen arbetade deltagarna i workshop. 

Under Ledarforum fick också deltagarna förslag på om-
råden att vidareutveckla

utgångspunkt för värdegrund – mänskliga rättighe-
ter
arbeta aktivt med frågeställningarna hur man invol-
verar klienter, kunder, patienter, brukare, medarbe-
tare i förbättringsprojekt i mångfald, likabehandling 
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och antidiskriminering 
integrera kompetensområdet ”mångfald” i ledar-
skapsprogram/introduktionsprogram för nyanställda
Kompetensbaserad rekrytering

reflektioner från deltagare i Ledarforum: 
Det är inte möjligt att arbeta med frågan utan att först 
diskutera grunderna, vad är mångfald?
Mötet blir ett annat om man tar till sig Ednas bild av 
mångfald- att alla kan vara olika- det är det som också 
är mångfald.
Efter workshopen har jag funderat på protokollet, att en 
handlingsplan för mångfald behövs på samma sätt som 
en handlingsplan för alkoholpolicies.

Det var bra att deltagarna i gruppdiskussionerna tillhör-
de olika organisationer. Man fick dela sina erfarenheter 
och också höra att andra organisationer har svårighe-
ter att närma sig frågan. Både igenkänningsfaktor men 
också en möjlighet att lära av andra.

Ednas genomgång var fantastisk och var en verklig 
ögonöppnare inte minst när det gäller skillnaden mellan 
diskriminering och mångfald. och hennes resonemang 
om mångfald i kompetens var mycket intressant- det är 
inte kön som ska varieras utan kompetens! och om en 
förskola vill ha en man då man är ute efter en som är 
duktig på att spela fotboll så är det ju inte en man man 
är ute efter utan en duktig fotbollsspelare och det kan ju 
lika gärna vara en kvinna! 

Ledarforum var mycket uppskattat och många menade 
att de fått nya perspektiv på mångfald och diskrimine-
ring. Projektledningen lade ner ett tålmodigt arbete att 
värva deltagare. De som kom var i stor utsträckning 
nöjda, ja flera menade att de genom Ledarforum fått 
en helt annan syn på mångfaldsfrågor. Det hade varit 
önskvärt med fler deltagare från högsta ledningarna för 
att frågorna ska få fäste och arbetet med dem fördjupas 
i de olika organisationerna.

Mångfaldsforum

MDSS sista aktivitet var Mångfaldsforum.  Det anordna-
des i början av maj och var uppdelat på två dagar för att 
göra det möjligt för så många som möjligt att delta utan 
att någon aktör skulle behöva stänga sin verksamhet.  
Innehållet grundade sig på vad som kommit fram i test, 
enkäter, basutbildning och Ledarforum. 

Det övergripande temat var att människor trots olikhe-
ter är likvärdiga. Syftet med föreläsningarna var att ge 
exempel på hur deltagarna kan göra en positiv skillnad 
genom att i stället för att se till de yttre egenskaperna 
hos personer de möter i tjänsten i stället se till dennes 
behov. 

Fem högklassiga föreläsare hade engagerats. Jonas 
Helgesson, författare till böckerna Grabben i kuvösen 
och Ett bra CP-liv, skildrade livet som den bästa av jul-
klappar, när alternativet till att leva med en CP-skada 
var att inte leva alls. Han visade att livet med en funk-
tionsnedsättning är en ständig kamp för ett rättvist möte 
med en omvärld som ofta i missriktad välvilja ibland 
stjälper i stället för hjälper.  

Sara Lund, transvestit och f d marknadschef på konfe-
rensanläggningen Slagthuset i Malmö, belyste sina er-
farenheter som transvestit och visade bland annat på 
vilka tankevurpor som blir följden när människor värde-
ras efter sitt yttre. 

Leo razzak, inspiratör inom kommunikation och mång-
fald, berättade om sin uppväxt i en förort till Stockholm, 
där han lyckats lotsa sig fram förbi alla hinder och hitta 
de möjligheter och goda krafter som finns. 

Edna Eriksson, som tidigare anlitats i Ledarforum i 
MDSS-utbildningen, hade ett både teoretiskt och prak-
tiskt innehåll i sin föreläsning om mångfald och diskri-
minering som också delvis var grundat på egenupple-
velser. 

Slutligen föreläste Gillis Herlitz, en nestor inom området 
mänskliga relationer och beteenden. Han har bland an-
nat skrivit boken Svenskar- hur vi är och varför vi är som 
vi är. Han berättade bland annat om skillnaden mellan 
unik och olik. Jag kan komma från ett annat land och 
vara unik i stället för olik.    

Mottagandet av föreläsningarna var ovationsartat och 
här ges några kommentarer från de som deltog:
Jag såg Gillis Herlitz och han var jättebra. Jag fick flera 
aha-upplevelser, bland annat när han pratade om att vi 
ofta lägger skulden på andra och säger ”Det var inte 
jag!”.

och så gillade jag hans förslag att man ska använda 
personers namn istället för att klumpa ihop folk i grupper 
och bara säga ”en invandrare”, till exempel.

Det har varit jättebra att få gå och lyssna på föreläsare 
på det här sättet. Jag har sett Leo razzak och Sara 
Lund. De gav mig en tankeställare när det gäller hur 
man bedömer folk. Man måste lära sig att tänka till en 
extra gång och testa om ens första reflektion och om-
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döme om en person är en fördom eller inte. Det kom-
mer jag att kunna använda i mitt jobb. Jag får inte döma 
personer jag möter. och i mitt yrke träffar jag mycket 
folk varje dag.

Jag tog särskilt till mig Jonas Helgessons resonemang 
om begreppet bemötande. Eftersom jag har socionom-
utbildning i grunden så har jag stött på det begreppet 
otroligt mycket. och det kan i all välmening bli så att 
ordet bemötande får en annan mening än det var tänkt. 
Det kan bli ett maktord, och därför uppfattas negativt av 
den deltagare som jag arbetar med.

Föreläsarna sa egentligen samma sak, men med olika 
perspektiv. Innehållet var ofta starkt, särskilt Jonas Hel-
gessons ord dröjde kvar. Det var äkta. Hans liv, hans 
utmaningar, det han fått kämpa med - det var på riktigt. 
Det var fascinerande, för i början satt jag och vred mig 
lite. Det var som ett störande filter att han som cp-ska-
dad satt där och pratade, och jag tänkte att det här kan 
bli en lång upplevelse. Men det gick fem minuter, filtret 
försvann och så tog jag bara in vad han sa och blev 
mycket berörd. Hela det här projektet har fått mig att se 
på mångfald på ett nytt sätt. Det handlar om enskilda 
människors rätt att vara det de är.

Gillis Herlitz är väldigt rolig och han kommer med många 
sanningar som måste upprepas. För att motverka dis-
kriminering och fördomar på arbetsplatsen tror jag som 
Herlitz sa att man måste säga ifrån. Till exempel vid fika-
bordet om värderingarna drar iväg mot rasism. Alla tre 
föreläsare har varit lättillgängliga och roliga att lyssna på 
och jag blev inspirerad.

Föreläsningarna har öppnat mina sinnen lite grann och 
väckt frågor. Det är lätt att döma och kategorisera an-
dra, men hur är vi själva? Varför är vi som vi är och kan 
vi förändra hur vi tänker? Min erfarenhet är att de som 
törs vara sig själva är ofta längre från samhällsgemen-
skapen. De som ingår i gemenskapen har ofta anpassat 
sig och därmed nästan slagit knut på sig själva för att bli 
accepterade. Det är modigt att vara sig själv.

Sammanlagt deltog knappt 200 personer på Mångfald-
sforum. Så här såg deltagarantalet ut för olika organi-
sationer: Arbetsförmedlingen 40, försäkringskassan 
20, Försörjningsstöd Umeå kommun 18, VIVA 10,Ung-
domstorget 19, Steget Vidare 6, övriga Umeå kommun 
8, Freja 9,  Psykiatriska kliniken 4. Noterbart är att ingen 
från primärvården deltog och två från Samordningsför-
bundets styrelse deltog förutom förbundschefen.

Projektledningen vidgade målgruppen då det visade sig 
att bara hälften av de som gått basutbildningen anmält 
sig. Deltagare från olika projekt inom Samordningsför-
bundet och andra aktörer som arbetar med personer 
i utanförskap bjöds in. Trots det blev det inte fler som 
tog chansen att gratis, förutom arbetstiden, ta del av 
nationellt etablerade och kunniga föreläsare som hade 
ett angeläget budskap. Som en av deltagarna uttryckte 
det: Det är synd att inte fler kunde vara här och ta del 
av föreläsningarna. Det borde ju ha varit helt fullt med 
publik, och folk på ståplats till och med. Vi jobbar ju med 
sådana här frågor. 

om de organisationer som när projektet planerades 
hade fullföljt hela insatsen, d.v.s. skickat sina deltagare 
i basutbildningen till Mångfaldsforum, hade chanserna 
varit betydligt större att mångfalds- och diskriminerings-
frågorna övervintrat och arbetet inom området kunna 
fortsätta att utvecklas och implementeras i alla delta-
gande organisationer.

faktiska resultat av 
MDSS-utbildningen

ArBETSFörMEDLINGEN
Vid arbetsförmedlingen i Umeåområdet har all personal 
deltagit i basutbildning och alla sektionschefer har med 
något undantag deltagit i två samlingar i ”Ledarforum”. 
Högsta ledningen, de båda arbetsförmedlingscheferna, 
har deltagit i flera sammankomster med Talarforums 
experter i dessa frågor. Alla sektionschefer på arbets-
förmedlingen har svarat på en enkät om MDSS och de 
flesta har varit positiva till projektet och ser goda möjlig-
heter att arbeta vidare med dessa frågor. Utvärderaren 
har intervjuat de två högsta cheferna och fått bekräftat 
att arbetsförmedlingen i Umeå fått som en av cheferna 
uttryckt det: Inspiration och en nytändning. De har ock-
så tagit ett principbeslut i ledningsgruppen att prioritera 
dessa frågor med start hösten 2012. 

Hela ledningsgruppen inklusive sektionschefer har träf-
fat en expert från Talarforum för att som de uttrycker 
sig: Skapa en förändringsplattform, specificera hur vi 
ska förhålla oss i dessa frågor, bestämma vår gemen-
samma bild av mångfald och kommunicera den till med-
arbetarna och sedan hålla oss till det!

Sedan basutbildningen genomfördes har också en 
hel del rekryteringar gjorts varvid det nya synsättet på 
mångfald resulterat i att flera personer med särskild 
språk- och kulturell bakgrund fått anställning för att öka 
mångfalden och berika oss kulturellt.

Arbetsförmedlingen i Umeå har för hösten 2012 plane-
rat att fördjupa arbete med mångfald och även koppla 
ihop mångfaldsarbetet med Värdegrundsarbetet som 
ledningsgruppen arbetar med.

Arbetsförmedlingens chef säger att detta inte är någon 
quick-fix utan ett långsiktigt arbete. Mångfaldsarbetet 
handlar om att förankra en gemensam syn i lednings-
gruppen, kommunicera med och till medarbetare, se till 
att mångfaldsarbetet genomsyrar den reguljära verk-
samheten och att det sedan följs upp. MDSS ska främja 
mångfald, vidga vyerna och för det krävs samtal, dialog 
och spegling.

I ett förändringsarbete kring värdegrunder är det viktigt 
med en samsyn vilket arbetsförmedlingen i Umeå visat 
prov på. De har på ledningsgruppsnivå kommit fram till 
samsyn och en konkret plan hur de ska arbeta vidare 
med mångfaldsfrågor i sin verksamhet. 

UNGDoMSTorGET
Vid ungdomstorget (UT) har samtliga 33 anställda del-
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tagit i basutbildning MDSS. De anställda kommer från 
samtliga deltagande organisationer. Utvecklingsledaren 
har deltagit i båda samlingarna ”Ledarforum” och samt-
liga fem seminarier 7-8 maj 2012. 

Utvecklingsledaren har även tillsammans med tre 
medarbetare från målgruppsgruppen träffat en av ex-
perterna i dessa frågor från Talarforum i juni 2012 för 
konsultation där syftet var att få tips hur de kan jobba 
vidare ”med” mångfaldsfrågor. Det utmynnade i några 
konkreta tips. Dels berömde han UT för deras individu-
ellt anpassade metod. 

Att varje ungdom fick en individuell planering efter in-
troduktionsdagarna. Han menade att UT redan arbetar 
utifrån en sund människosyn. Därefter tyckte han att UT 
skulle plocka ut två områden att jobba vidare med. Detta 
har diskuterats med all personal på Ungdomstorget som 
enades om att bjuda in Marco Helles som ska föreläsa 
om Mänskliga rättigheter och begreppet värdighet. 
Denna föreläsning kommer att bli av sista veckan i ok-
tober 2012.  

Mångfaldsfrågorna har tagits upp på en värdegrunds-
dag våren 2012. Utvecklingsledaren bedömer att för-
utsättningarna för att arbeta vidare och fördjupa dessa 
frågor är gott: Jag kommer att integrera det i det övriga 
arbetet och vid uppföljningar.

Vad som gör det sannolikt att arbetet med mångfald 
kommer att fortsätta och fördjupas förstärks av att 
det finns en särskild ”Värdegrundsgrupp” som redan 
arbetar med dessa frågor och sammansatt som en 
tvärgrupp med representanter från såväl kommunen 
som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Vär-
degrundsgruppen har fått i uppdrag att ordna övningar, 
diskussioner eller liknande i det egna förhållningssät-
tet och ordval när personalen pratar ”om” olika indivi-
der eller grupper inför arbetsgivare, i lunchrummet, på 
teammöte etc. 

Gruppens arbete återkopplas kontinuerligt till alla an-
ställda på UT, närmast den 1 oktober och den 1 de-
cember. Ungdomstorget har även en grupp kallad ”Mål-
gruppsgruppen” som bland annat har ett uppdrag ”Hur 
kan vi arbeta bättre kring mångfaldsfrågor”. även den 
gruppen är sammansatt med liknande representation 
från olika aktörer som på Ungdomstorget arbetar med 
dessa frågor. även för den gruppen finns fastlagda tid-
punkter för återkoppling under hösten. 

Med en arbetsledning som prioriterar mångfaldsfrågor 
och grupper som kontinuerligt rapporterar utvecklingen 
av sitt fördjupade arbete i dessa frågor till hela Ung-
domstorget får verksamheten en allt bättre kompetens i 
mångfald som påverkar det dagliga arbetet på ett posi-
tivt sätt. Arbetet med MDSS har utan tvekan fått genom-
slag på ett tydligt sätt på Ungdomstorget.

FörSäKrINGSKASSAN
Försäkringskassan har gått igenom basutbildningen till-
sammans med medarbetarna på en arbetsplatsträff.

De har berättat om Edna Erikssons föreläsning och dis-
kuterat det på lagträffar efteråt.

De planerar också att pröva Idéjakten – vilket ännu inte 
är genomfört. 
Jo visst har försäkringskassan en mångfaldsplan som 
skrivits av huvudkontoret och sannolikt är mest aktuell 
för dess Hr-avdelning. Men vi lägger inget operativt ar-
bete på mångfaldsplanen lokalt. Dessvärre har vi inte 
mycket tid till kompetensutveckling inom området även 
om det skulle vara utvecklande. Vad vi däremot borde 
kunna åstadkomma är att åtminstone en gång per år ha 
upp ämnet på en arbetsplatsträff så att det blev något 
som man tänkte till hur man arbetar med.

Vi på försäkringskassan har däremot arbetat målmed-
vetet med kundsynpunkter sedan flera år. kundsyn-
punkterna (såväl positiva som negativa) går till den enhet 
som berörs och handläggs av såväl enhetschefer som 
ledningsgrupp. De kan ju också röra mångfald och diskri-
mineringsfrågor. 

Enhetschef september 2012: Det har inte funnits något 
utrymme för att arbeta specifikt med MDSS även om 
ambitionen funnits. En omorganisation har genomförts 
vilket inneburit att försäkringskassan har en enhets-
chef mindre än tidigare. Förhoppningsvis kan det fin-
nas bättre möjligheter under 2013 att gå vidare med 
MDSS.

SoCIALTJäNSTEN 
Försörjningsstöd planerar att genomföra en träff innan 
sommarsemestern om jämställdhet och vad man kan 
tänka på när man träffar familjer med olika bakgrund.

VIVA
En enhetschef på VIVA säger apropå förutsättningarna 
att arbeta vidare med mångfaldsfrågor i din organisation 
följande: Vi kommer ständigt försöka hålla det vid liv.

Vi jobbar framför allt med bemötandesidan. Med tanke 
på vår målgrupp så är mångfaldsfrågorna alltid aktuella. 
Vi arbetar med frågorna också utifrån medarbetarenkä-
ten och utifrån den Mångfaldsplan som umeå kommun 
har. Vi försöker att väva in det i vardagsbitarna och ha 
en ständig dialog om våra värderingar. Vi fortsätter att 
nöta på med dessa frågor. Allra helst skulle jag vilja hitta 
ett instrument som ännu mer än idag uppmuntrade att 
arbeta med helheten när det gäller arbetsmiljöfrågor där 
ju mångfaldsfrågorna hör hemma.

En annan enhetschef vid VIVA har planer på att ha 
mångfald som kontinuerligt inslag vid arbetslagsträffar 
(olika teman)och arbetar med att alla ska få en genom-
gång av diskrimineringslagstiftning och tillämpning.

Medarbetarna har fått i uppdrag att under/efter MDSS-
föreläsningarna fundera över några frågeställningar/
områden som de tycker är viktiga att arbeta vidare med. 
Vi ska sedan efter semestern gemensamt plocka ut 1-2 
frågor/områden som vi vill arbeta vidare med i verksam-
heten.
De hoppas på att kunna integrera frågorna genom sin 
kompetensutvecklingsplan för 2012-2013.

LANDSTINGET
Frågor har lyfts i personalgruppen och inspirerat alla till 
diskussioner. 
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Vi arbetar i en mindre grupp omkring frågor som rör ge-
nus vad gäller patienter inom enheten.
Vid en planeringsdag i juni ska vi arbeta vidare med 
dessa frågor.
En enhetschef har förhoppningar att hålla detta levande, 
bl. a genom att lyfta dessa på våra APT-möten som en 
återkommande punkt.

Projektmedarbetaren har tillfrågats om att genomföra 
en utbildning i mångfaldsfrågor på en kompetensut-
vecklingsdag på psykiatrin. Han har även medverkat i 
en gemensam heldagsutbildning till de som studerar till 
läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgym-
naster inom mångfaldsområdet.

I en intervju i september uppger verksamhetschefen för 
psykiatrin att det varit och är fortfarande väldigt mycket 
arbete på psykiatrin under 2012. Arbete pågår att sam-
ordna psykiatrin och dessutom ska landstinget börja ar-
beta efter Leanmodellen vilket också ska tränas in. Det 
är många vakanser, t ex saknas fem överläkare på psy-
kiatrin. Kraven uppifrån blir allt fler och även kraven på 
rapportering ökar hela tiden. Det innebär att administra-
tionen tar allt mer tid på bekostnad av tiden för patienter. 

Det bedöms inte finnas några möjligheter att arbeta med 
MDSS för närvarande. Verksamhetschefen hoppas att 
det kan bli bättre längre fram. 
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underlag för utvärdering av MDSS

Utvärderingen ska i huvudsak ses som en processut-
värdering men även ett exempel på s.k. Lärande utvär-
dering där utvärderaren deltar i alla förekommande ak-
tiviteter och också under processen ger synpunkter och 
förslag till hur projektet genomförs.

I utvärderingsarbetet har följande aktiviteter ingått.

Genomgång av ansökan om projektmedel för MDSS, 
delrapporter, enkäter vid basutbildningen, slutrapport, 
protokoll från Samordningsförbundets beredningsgrupp-
smöten 2011 och 2012 (tillika styrgrupp för MDSS). Det 
arbetet har även inneburit att ge förslag till förändringar 
av upplägg av basutbildning och enkätfrågor.

Intervjuer: Två intervjuer med högsta cheferna vid ar-
betsförmedlingen, två intervjuer av enhetschefer vid 
försäkringskassan, intervju med enhetschef vid VIVA, 
intervju med utvecklingsledare vid Ungdomstorget, in-
tervju med verksamhetschef för psykiatrin, och intervju-
er med en handläggare vid Ungdomstorget, en handläg-
gare från AriS (Arbete och rehabilitering i Samverkan).
Dessutom har kontinuerliga samtal under projektets 
gång förts med projektledare och projektägaren, d.v.s. 
Samordningsförbundets förbundschef.

Deltagit i beredningsgrupp (även styrgrupp för MDSS) 
vid ett tillfälle.

Deltagit i de två första Ledarforum som anordnats.

Deltagit i MDSS basutbildning.

Genomfört en enkät till 29 ledare som deltagit i Ledar-
forum.

Deltagit i en SPEL-träff om utvärdering. 
I planen ingick även att undersöka hur kunskapsni-
vån påverkats av genomförd MDSS-utbildning och 
andra aktiviteter. Den kunskapstesten kunde tyvärr 
inte genomföras på grund av systembegränsningar i 
det system som använts vid första kunskapstestet vil-
ket omöjliggjorde jämförelser före och efter genomförd 
MDSS-utbildning.

Utvärderingen ska i möjligaste mån belysa om de upp-
satta målen nåtts. Målsättningen är att utvärderingen 
också ska ligga till grund för förändringar och vara ett 
beslutsunderlag för fortsatta förbättringar inom området.

utvärdering och reflexioner av 
insatserna i MDSS

förstudier
I ansökan till projektet hänvisas till förstudier till ”Steget 
Vidare” vilket bland annat visat på skillnader i rehabi-
literingsinsatser beroende på kön och personer med 
sammansatt problematik t ex missbruk och psykosocial 
bakgrund. En annan studie som åberopas är ”open-
mindness” i vilket en metod för ökad kunskap i diskri-

mineringsfrågor fungerat väl i arbetet med näringslivet. 
Metoden innebär att mångfaldsarbetet analyseras inom 
respektive aktör. Därefter genomförs en anonym atti-
tydundersökning som ligger till grund för fortsatt arbete 
med lagstiftning och policy inom området.

även om förstudierna varit värdefulla för projektet är det 
möjligt att de inte varit tillräckliga som förberedelse för 
att planera ett så komplext och svårgenomförbart pro-
jekt som MDSS. En förstudie som omfattat alla delta-
gande aktörer skulle sannolikt ha uppmärksammat att 
behovet av att förankra projektet hos landstinget, såväl 
psykiatrin som hälsocentralerna, var större än vad som 
planerats i ansökan. 

förändringsarbete
I dagens slimmade organisationer anser många att de 
har fullt upp att göra. Då upplevs oftast förändringsarbe-
te som en ytterligare belastning och ses som ytterligare 
något som tillkommer till allt annat som ska göras. Det 
är inte ovanligt att det blir ett motstånd till förändringen. 
På samma sätt kan det vara att arbeta med projekt. 
även om projekten är bra och rätt för organisationen så 
innebär de oftast en förändring av ordinarie verksamhet 
och organisation när det gäller metoder, processer etc. 
Målgruppen kan reagera med reaktionen: en sak till att 
göra. 

För att bedriva ett lyckat förändringsarbete och arbeta 
strategiskt i processen måste vi förstå de bakomlig-
gande orsakerna eller argumenten bakom förändringen 
och ha stor förståelse för målgruppen och organisatio-
nens situation. En förändring kan vara skrämmande för 
många av oss. Förändringar innebär ju ofta att ge sig ut 
på okänd mark. En av ledares viktigaste egenskaper är 
därför att kunna skapa och kommunicera tydliga mål-
bilder för verksamheten. Då kan medarbetarnas arbete 
upplevas attraktivt så att de både orkar, vågar och vill 
genomföra förändringar.

För att lyckas med förändringsarbetet behövs ledning-
ens stöd med tydliga mål för förändringsarbetet. Lika 
nödvändigt är det med medarbetarnas engagemang. 
För att genomföra förändringen är det viktigt att med-
arbetarna känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Det 
är viktigt att rätt kompetens finns för att genomföra för-
ändringen.
 
Stort intresse men ändå svårt att nå alla mål
Behoven av ökade kunskaper inom mångfaldsområdet 
är otvetydigt stort, vilket också visar sig i enkäten om 
kunskaper inom området men sedan är det en annan 
sak, att upptäcka att just ”vår” myndighet behöver för-
djupa oss i dessa frågor för att klara vår samhällsupp-
gift på ett optimalt sätt. Det är svårt att få aktörerna att 
avsätta tid och resurser för att ta del av utbildningen. 
Sedan tillkommer att det är extra svårt att få arbetsgi-
vare att låta alla sina anställda inom ett visst område få 
genomgå en utbildning som ”någon annan” anordnar. 
Detta trots att basutbildningen bara var två timmar lång 
och inom ett område som är angeläget och som berör 
många dagligen. Den interna agendan tenderar att gå 
först. Den intressekonflikt som uppkom mellan en utbild-
ning i jämställdhet på landstinget kontra MDSS-utbild-
ning för samma målgrupp är ett exempel på detta.
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förankring av insatser för MDSS 
Ambitionen att nå landstingsanställda med MDSS-
utbildning var hög. Projektet riktade sig till psykiatriska 
kliniken och de som arbetar på hälsocentralerna i Ume-
åområdet, sammanlagt drygt 600 personer. Enligt an-
sökan förankrades det i Samordningsförbundets bered-
ningsgrupp (vilken också utgjorde styrgrupp för MDSS) 
med representanter för alla deltagande aktörer (chefs-
tjänstemän) vid fem olika tillfällen. I beredningsgruppen 
ingick när MDSS planerades verksamhetschefen för 
Ersboda hälsocentral och verksamhetschefen på psy-
kiatriska kliniken.
 
För att fördjupa förankringen på landstinget träffade 
Samordningsförbundets chef landstingsrådetmed an-
svar för primärvården, ordförande i hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, strax efter det att projektet startat. 
Dåvarande projektledare för MDSS och projektmedar-
betaren träffade också primärvårdsledningen men fick 
endast ett kort möte.

När det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare 
från landstinget ordnades en träff med förste lands-
tingsrådet och (landstingsdirektören som dock uteblev) 
i vilken Samordningsförbundets chef och projektledaren 
för MDSS deltog. Tyvärr blev det precis då ett byte av 
primärvårdschef på landstinget varför något möte med 
denne inte genomfördes. 

Verksamhetschefen på Ersboda hälsocentral, som in-
gick i MDSS styrgrupp och som genomförde MDSS-ut-
bildningen, presenterade vid två tillfällen MDSS-utbild-
ningen för sina kollegor, d.v.s. verksamhetschefer vid 
andra hälsocentraler, men det ledde inte till att dessa 
tog del av utbildningen. Hon har på frågan om ”Hur be-
dömer Du förutsättningarna är att arbeta vidare med 
mångfaldsfrågor i din organisation? svarat så här: Detta 
måste tas upp i beställarenheten för att nå framgång.
Samtidigt som MDSS skulle genomföras pågick inom 
landstinget en jämställdhetsutbildning som alla hälso-
centraler och nio specialistkliniker skulle delta i. Utbild-
ningen var en förutsättning för att landstinget skulle få 
ta del av särskilda medel från den s.k. sjukskrivnings-
miljarden 2011. Det förelåg således en intressekonflikt 
mellan MDSS-utbildningen och projektet ”Jämställd 
sjukskrivning i Västerbotten”. Dessutom pågick ett 
stort förändringsarbete vid landstinget under denna pe-
riod vilket bland annat innebar att hälsocentralerna fick 
överta uppgifter från sjukhusvården. Ett resultat av detta 
blev att endast en hälsocentral (Ersboda med 19 an-
ställda) och några grupper från psykiatriska kliniken, 85 
anställda, deltog i MDSS-utbildningen. I stället för som 
beräknats i ansökan, 630 personer, deltog 104 anställda 
från landstinget.

Projektmedarbetaren fick av styrgruppen i uppdrag att 
ringa till samtliga verksamhetschefer inom primärvården 
men ingen förutom den som ingår i projektets styrgrupp 
ansåg sig ha möjlighet att genomföra utbildningen på 
sin hälsocentral.

Förankring hos Socialtjänsten skedde genom enhets-
chefen på försörjningsstöd och enhetschefen på VIVA 
resurs vilka sitter i Samordningsförbundets bered-
ningsgrupp.  

Förankring hos arbetsförmedlingen och försäkringskas-
san genomfördes genom att de högsta cheferna för 
dessa verksamheter i Umeå sitter med i Samordnings-
förbundets styrelse. Dessutom ingår enhetschefer och/
eller samordningsansvariga för dessa aktörer även i 
Samordningsförbundets beredningsgrupp. För lands-
tinget sitter två politiker som ordinarie respektive supp-
leant i styrelsen. 

MDSS-projektet har behandlats i beredningsgruppen 
(tillika styrgrupp för MDSS) vid åtta tillfällen under pe-
rioden februari 2011 tom juni 2012. Beredningsgruppen 
har då bland annat föreslagit att insatsen skulle förank-
ras med landstingets politiska ledning och med chefs-
företrädare för Socialtjänsten. Beslut om att presentera 
projektet för psykiatrins och försäkringskassans led-
ningsgrupper och för socialdirektör och verksamhets-
chef för socialtjänsten togs också. För att öka möjlighe-
terna till kompetensutveckling inom mångfaldsfrågor för 
chefer utökades målgruppen till att även omfatta perso-
ner i styrgrupper för ett antal projekt som Samordnings-
förbundet genomför. För att höja intresset för att delta i 
Ledarforum för chefer inbjöds en expert i dessa frågor 
för en föreläsning för beredningsgruppens ledamöter. 

Glädjande nog kunde aktörerna förutom landstinget få 
med fler än beräknat till utbildningarna. Arbetsförmed-
lingen skickade 82 deltagare mot beräknade 55, försäk-
ringskassan 64 personer i stället för 40 som beräknats 
i ansökan. även Umeå kommun bidrog med fler delta-
gare än beräknat 101 (inklusive familjehem) mot beräk-
nade 40, VIVA 37 (beräknat 35) och Ungdomstorget 33 
(inget antal beräknat i ansökan).

I dialog med projektledaren framkom att det inte var 
ovanligt att flera deltagare vid utbildningarna glömde 
att skriva på deltagarlistan. Det innebär att sannolikt att 
projektets basutbildningar har nått betydligt fler. Projekt-
ledaren återsände deltagarlistor till ansvarig chef när 
listorna inte var kompletta. om två personer per utbild-
ningstillfälle inte fyllt i deltagarlista skulle det innebära 
att deltagarantalet ökade med 50 personer. 

Spridning och påverkansarbete
Spridning av projektet har skett på många olika sätt. De 
kanske viktigaste aktiviteterna har varit informations-
träffar ute på arbetsplatser och bland ledare för olika 
verksamheter. Vid informationsträffen för ledare inom 
psykiatrin deltog ungefär 25 enhetschefer men i basut-
bildningen deltog endast några enheter. Då dessa var 
positiva till utbildningen finns förhoppningen att fler en-
heter kommer att arbeta med mångfaldsfrågan i fram-
tiden. 

En del av spridningsaktiviteten finns beskrivet under 
rubriken Förankring av MDSS. 

Projektledaren har deltagit vid SPEL’s nätverksträffar i 
Lycksele och Skellefteå under projektperioden och då 
fått möjlighet att informera om projektet för andra pro-
jektmedarbetare.

Projektmedarbetaren informerade under projekttiden 
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Arbetsförmedlingen huvudkontor i Stockholm vid två 
tillfällen. Projektmedarbetaren talade vid en frukost-
samling för lika organisationer inom Arbetsmiljöforums 
temagrupp för likabehandling. Projektledaren deltog 
under ett heldagssammanträde i Florens och presen-
terade projektets upplägg. Ett annat transnationellt ut-
byte skedde då projektledaren och projektmedarbetaren 
deltog vid IMPArT policy forum i Berlin. IMPArT är ett 
nätverk för lärande i EU som är tänkt att ge ett konkret 
bidrag till utformning av sysselsättningsstrategier med 
fokus på ökat deltagande av etniska minoriteter och in-
vandrare. Projektet deltog på ESF-dagen 2011 med i 
en aktivitet kallad ”speed-dejting”. Där kunde deltagare 
träffa MDSS och andra projekt för att få mer information 
från de projekt de var intresserade av. Test- och enkät-
utvecklingen har presenterats för ESF-projektet GIVE, 
Diarienummer – 2011-5080007.  

Projektet presenterades vid Samordningsförbundets år-
liga nationella konferens  i Karlstad 2012.  I projektansö-
kan planerades att genomföra en roadshow, där projek-
tet skulle spridas till alla 82 samordningsförbund men då 
samtliga samordningsförbund hade möjlighet att delta 
vid årskonferensen behövdes inte detta. 

Projektet har satt samman ett kvalitetssäkrat frågebatte-
ri och hittat ett IT-system som fungerar i IT-miljöer med 
höga säkerhetskrav. Det är nödvändigt att anpassa ma-
terialet om lagstiftningen förändras. 

Hinder och svårigheter i arbetet 
med MDSS-utbildningen 

•	 Svårigheter	att	nå	alla	i	målgrupp.	Projektledningen	
lade ner ett intensivt arbete att få med så många som 
möjligt i målgrupp för MDSS-utbildningen. Det lyckades 
med råge när det gäller arbetsförmedlingen, försäk-
ringskassan och Umeå kommun. Landstinget, psykia-
trin och primärvården, var svårare att få att genomföra 
utbildningen. Här var också ambitionen att nå många 
medarbetare högre än hos de andra aktörerna - hela 
600 personer var i målgrupp. Med landstingets besvär-
liga budgetläge och de förändringar som både psykiatrin 
och primärvården genomgick under projekttiden gick 
inte målsättningen att nå, ca 100 personer gick basut-
bildningen.

•	 Svårigheter	 att	 förankra	 projektet.	 Trots	 stora	 an-
strängningar i att förbereda projektet i styrelse och styr-
grupp och bädda för att det skulle kunna genomföras 
enligt plan så visade det sig behövas ett tidsödande och 
tålmodigt förankringsarbete hos projektledningen för att 
få genomföra kompetensutvecklingsinsatsen. Kanske 
hade ytterligare en förstudie varit nödvändig för att till-
försäkra sig om tillräcklig förankring hos alla aktörer.

•	 Intressekonflikter.	Den	intressekonflikt	som	uppkom	
mellan utbildning i jämställdhet på landstinget kontra 
MDSS-utbildning för samma målgrupp visar tydligt att 
den interna agendan tenderar att gå först i valet mellan 
en intern och extern (samverkans)aktivitet.

•	 Organisationsförändringar.	 Inom	 såväl	 landstinget	

genomförde både psykiatrin och primärvården stora 
omorganisationer under projekttiden. även försäk-
ringskassan omorganiserades under vintern och våren 
2012. Arbetsförmedlingen fick nya betungande arbets-
uppgifter under projekttiden men verkar ha lyckats 
prioritera arbetet med MDSS i alla fall.

•	 Byte	 av	 projektledare.	 Tyvärr	 blev	 det	 olika	 skäl	
nödvändigt att byta projektledare när projektet pågått 
en kortare tid.  Av naturliga skäl tappade projektet fart 
genom det. Tiden att hinna sälja in och genomföra ut-
bildningen blev därför alltför knapp. Det har säkerligen 
påverkat antalet deltagare och gjort det svårt att nå be-
räknat antal. 

•	 Några	chefsbyten	förekom	under	projekttiden.	Ris-
ken att det bromsar upp utvecklingen av ett samarbets-
projekt är stor då den nye chefen i första skedet inte 
sällan prioriterar de vanliga driftsfrågorna och då riske-
rar samverkansprojekt med andra aktörer att komma i 
andra hand. 
 
•	 Organisationers	åtagande	i	frivillig	samverkan.	Be-
redningsgruppen diskuterade vid ett sammanträde ett 
bekymmer som förekommer när organisationer ingår 
i frivillig samverkan. Behövs avsiktsförklaringar, avtal 
eller skrivna överenskommelser? För att ett projekt 
ska full effekt är det nödvändigt att alla deltagande 
organisationer inte minskar sina personella resurser 
under pågående projekt. om alla organisationer hade 
fullföljt sina åtaganden i MDSS skulle det ha inneburit 
att många fler deltagit i både Ledarforum och särskilt 
Mångfaldsforum och genom det fått ytterligare luft un-
der vingarna för att fortsätta att utveckla mångfalds- 
och diskrimineringsfrågorna. 

•	 Svårigheter	att	 revidera	mångfaldsplaner.	Ambitio-
nen i ansökan var att harmonisera mångfaldsplaner/
policies mellan de olika organisationerna vilket skulle 
leda till förbättrade och likartade arbetssätt och främja 
likabehandling och motverka diskriminering. Uppdra-
get var inte möjligt att genomföra då organisationerna 
inte var mogna för ett sådant arbete – deltagarna hade 
alltför bristande kunskaper för att det skulle vara möj-
ligt att nå ett sådant mål. Målet omarbetades till att ska-
pa större förståelse hos deltagarna att upptäcka vilka 
faktorer som påverkar om man ska lyckas genomföra 
ett aktivt antidiskrimineringsarbete på arbetsplatsen.  

•	 Den	externa	utvärderaren	utsågs	när	ungefär	halva	
projekttiden hade gått. om utvärderaren hade utsetts 
tidigare hade det kunnat påverka processen positivt.
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framgångsfaktorer

•	 I	 projektet	 har	 en	 värdefull	 kompetensutvecklings-
modell för mångfalds- och antidiskrimineringsarbete 
utarbetats. Modellen har varit värdefull som ledstjärna i 
arbetet med MDSS då den bygger på kontinuerlig ana-
lys och uppföljning d.v.s. funna behov av anpassning av 
metoder och innehåll tas till vara.

•	 Den	inledande	kompetensinventeringen	var	motiva-
tionshöjande då behovet av ökad kunskap blev så tyd-
lig. Inventeringen gav dessutom ett bra underlag för den 
uppföljande utbildningsinsatsen.

•	 Modellen	 i	 MDSS	 att	 mångfald	 och	 diskriminering	
inte är något som man lär sig en gång för alla utan inne-
bär en lärande process med ständig dialog och kritiskt 
granskande av både sin egen och sin arbetsgivares för-
hållningssätt.

•	 Projektet	ledde	till	insikten	att	mångfalds-	och	diskri-
mineringsarbete är ett långsiktigt förändrings- och vär-
degrundsarbete som tar tid och engagemang.

•	 Det	var	en	stor	 fördel	att	 lyckas	skapa	en	överens-
kommelse i samverkansprojektet där flera av de delta-
gande organisationerna hade basutbildningen som obli-
gatorisk och organisationens finansiering var arbetstid 
som ägnades åt projektet.

•	 Många,	89	%,	ansåg	att	basutbildningen	var	väldigt	
eller ganska relevant för dem. Enligt en fyragradig skala 
blev genomsnittsbetyget 3,25. Flera önskade att basut-
bildningen varit längre och gett mer tid för diskussion.

•	 Många,	61	%,	gav	basutbildningen	som	helhet	betyg	
4 eller 5 på en femgradig skala och även utbildarna fick 
högt betyg för sitt genomförande, 73 % gav betyg 4 eller 5. 

•	 Projektledningen	var	engagerad	och	arbetade	under	
hela projekttiden med att ta till vara på idéer för att an-
passa och förbättra utbildningen.

•	 Projektledningen	lyckades	trots	olika	svårigheter	att	
överträffa målsättningen av deltagarantalet för alla orga-
nisationer utom landstinget (psykiatri och primärvård).

•	 Ledarforum	var	mycket	 uppskattat	 och	många	me-
nade att de fått nya perspektiv på mångfald och diskri-
minering.

•	 Mångfaldsforum	var	en	mönstring	av	några	av	 lan-
dets bästa föreläsare inom området mångfald och anti-
diskriminering och mottogs mycket väl av deltagarna. 
Flera deltagare ansåg att det var den bästa konferens 
som de någonsin deltagit i. 

•	 Att	så	stor	andel	som	90	%,	ja	100	%	förutom	lands-
tinget, svarade på enkäten om MDSS till ledare visar att 
intresse och engagemang finns för dessa frågor. 
       
•	 Stor	 spridning	 av	 projektet	 både	 nationellt	 och	 in-
ternationellt visar på ett intresse för projektet som en 
metod att arbeta med kompetensutveckling inom mång-
falds- och antidiskrimineringsområdet. 

•	 På	organisationsnivå	har	projektet	lett	till	att	två	verk-
samheter, arbetsförmedlingen och Ungdomstorget be-
slutat att aktivt arbeta för att fortsätta att utveckla arbetet 
med mångfald och antidiskriminering. 
  
•	 Då	även	flera	andra	ledare	och	deltagare	varit	posi-
tiva till MDSS-projektet finns förutsättningar att arbetet 
fortsätter inom fler verksamheter. Som en enhetschef 
uttryckte det: Vi kommer ständigt försöka hålla det vid 
liv.

•	 Samverkansidén.	De	olika	organisationerna,	försäk-
ringskassan, arbetsförmedlingen Umeå kommun och 
Västerbottens läns landsting samverkar redan tidigare 
i samordnad rehabilitering. Det finns således en god 
grund för samverkan att bygga vidare på. Det finns där-
för förutsättningar att gemensamt fortsätta arbetet med 
mångfalds- och antidiskrimineringsarbete mellan orga-
nisationerna. 

 

16 17



Slutsats

MDSS var ett synnerligen komplext projekt med ett 
angeläget budskap som krävde mycket av deltagande 
aktörer. Det hade knappast varit möjligt att genomföra 
med ett så lyckat resultat utan Samordningsförbundets 
struktur. I spetsen finns Samordningsförbundets styrel-
se med politiker från landsting och kommun med direkt-
kontakter med landstingsstyrelse och kommunstyrelse, 
med förbundschef och ledande tjänstemän från arbets-
förmedling och försäkringskassa. Till detta finns en stra-
tegiskt sammansatt beredningsgrupp från alla parter 
och styrgrupper för varje projekt under sig och under det 
den operativa nivån för varje aktör. Samverkan mellan 
aktörerna på alla nivåer gör det möjligt att genomföra 
även svåra projekt framgångsrikt.

Hur gå vidare?

Hur går det att hålla MDSS aktuellt och gärna också ut-
veckla och fördjupa kunskaperna? Flera personer anger 
i enkäter eller intervjuer att det borde vara möjligt att 
kontinuerligt ta upp mångfaldsfrågor på arbetsplatsträf-
far. Varför inte ta upp mångfaldsfrågor på t ex var tredje 
arbetsplatsträff under rubriken Arbetsmiljö som torde 
finnas med på APT? Det kan gärna förberedas genom 
att personalen får i uppgift att ta fram exempel från det 
dagliga arbetet där mångfaldsfrågorna varit aktuella. 
Hur löstes situationerna? Kunde det ha gjorts annor-
lunda? Vad lär sig gruppen av exemplet/n?

Spridningsseminarium våren 2013?
Bjuda in representanter framför allt chefer från deltagan-
de aktörer där respektive organisation får berätta om 
hur man gått vidare med arbetet med mångfaldsfrågor. 
Åtminstone arbetsförmedlingen och Ungdomstorget har 
fördjupat arbetet i dessa frågor efter MDSS-projektets 
slut. Intentionen är att lära av varandra. 

Möjligheterna att få högt deltagande ökar om det finns 
resurser till att bjuda in en erkänt duktig föreläsare i 
dessa frågor. Edna Eriksson är en av de föreläsare som 
många deltagare i MDSS uppgett har förändrat deras 
bild på mångfald och skulle vara en person som gjorde 
skillnad. Mångfaldsforum i maj 2012 var ett gott exem-
pel på hur intressant mångfaldsfrågor kan presenteras. 
Kanske är det lättast att nå alla parter om spridningsse-
minariet anordnas i NAFS (Närsjukvårdsprojektet) regi. 
Då blev också sammansättningen tvärsektoriell genom 
att det i NAFS-teamen finns deltagare från alla parter 
som deltagit i MDSS. 

För mer information om MDSS Utvärdering, kontakta Samordningsförbundet Umeå
(kontaktuppgifter www.samordningsforbund.se/umea/). 
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