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I kompetensutvecklingsprojektet MDSS har an-
ställda inom myndigheter och offentlig verksam-
het fått en större kunskapsbas och nya infalls-
vinklar på mångfald och likabehandling. De har 
tagit del av kompetenshöjande insatser genom 
utbildning, grupparbeten, workshops och föreläs-
ningar, baserat på identifierade behov. Anställda 
har ökat sin kompetens och står bättre rustade 
i mötet med sina klienter och sina kollegor efter 
projektets genomförda kompetensutvecklingsin-
satser.

MDSS har finansierats av Europeiska socialfon-
den (ESF) med Samordningsförbundet Umeå 
som projektägare. 445 anställda vid försäkrings-
kassan, arbetsförmedlingen, Umeå kommun och 
Västerbottens läns landsting deltog på betald  
arbetstid i projektets kompetensutvecklingsinsat-
ser. 

Det övergripande syftet för projektet var att mot-
verka diskriminering och främja likabehandling av 
kunder, klienter, patienter och brukare av sam-
hällsservice hos arbetsförmedling, försäkrings- 
kassa, kommun eller landsting och för anställda 
som arbetade i dessa organisationer. 

1. Sammanfattning
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En diskrimineringslagstiftning finns för att främja lika-
behandling och motverka diskriminering, dvs. att alla 
oavsett vem du är har rätt att behandlas på ett rätts-
säkert sätt. Alla medborgare ska ha samma medbor-
gerliga rättigheter, vilket också är skyddat i Sveriges 
grundlag. 

Diskriminering skapar utanförskap för en stor grupp av 
Sveriges befolkning. Utanförskap leder till sämre möj-
ligheter att få ett arbete. Att inte ha ett eget arbete och 
egen försörjning ger många negativa konsekvenser. 
Det kan ge stora problem för den enskilde som social 
isolering, psykisk och fysisk ohälsa och mycket dålig 
privatekonomi. För att få ett arbete krävs vissa kompe-
tenser och kvalifikationer, men både studier och rätts-
fall visar att människor sorteras bort bara för att de har 
ett utlandsklingande namn, är unga eller gamla, har 
en funktionsnedsättning eller på något annat sätt inte 
passar in i den rådande mallen. 

Detta projekt byggde delvis på projektet Openmind-
ness (2008-3080300) resultat som bekräftade svårig-
heterna ovan och en förstudie, Steget Vidare (2010-
3080021), vars målgruppskartläggning visade att 
sammansatta problem ytterligare försvårar chansen 
att förflytta sig närmare arbetsmarknaden. Ingen vill 

medvetet diskriminera, men tyvärr så sker det även i 
kontakt med myndigheter och offentliga organisatio-
ner.

Ibland har vi svårt att göra oss fria från det vi ser och 
drar felaktiga och förhastade slutsatser om en individ. 
Vi kan alla lätt göra felaktiga generaliseringar; vi ka-
tegoriserar människor utifrån våra egna erfarenheter, 
organisationskulturer och ibland våra fördomar. Felak-
tiga generaliseringar kan förutom att vi inte ser hela 
bilden också leda till att vi blir blinda för en persons 
förmågor och kompetenser.

2. BaKgRUnD tiLL PROJEKtEt
Bakgrund och problem som projektet avsåg att fokusera kring

De sju DiskrimineringsgrunDerna:
1. kön 

2. könsöverskridande identitet eller uttryck

3. sexuell läggning

4. etnisk tillhörighet

5. religion eller annan trosuppfattning

6. Funktionshinder

7. Ålder

”att få ett avslag innebär i mina ögon en ökad risk 
för att diskriminering Har skett. att tro annat är att 
inte våga vara självkritisk. Det är ju bland avslagen 
de diskriminerade finns per definition.” 
Anställd, deltagare MDSS
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sTeg 1

I steg 1 fick deltagarna svara på ett internetbaserat 
frågebatteri.  Först genomförde deltagarna en enkät. 
Där fick de bland annat skatta sin kompetens kring dis-
krimineringsområdet, resultaten var intressanta, det 
visade sig att hela 46% ansåg att de hade tillräckliga 
kunskaper gällande diskriminering och 25% ansåg att 
det inte fanns något behov av antidiskrimineringsar-
bete på arbetsplatsen. Genom enbart självskattning 
antydde resultaten att det inte fanns något behov av  

kompetensutveckling för en betydande del av perso-
nalen. Men det efterföljande kunskapsprovet pekade 
dock på motsatt resultat, kunskapsnivån var mycket 
låg bland deltagarna. 

Tillsammans blev kunskapsprovet och enkäten inte 
bara till nytta för anpassningen av den kommande 
basutbildningen utan skapade också intresse, motiva-
tion av att lära mer hos många deltagare. 

3. En mEtOD föR KOmPEtEnSUtvEcKLing inOm 
 mångfaLD Och DiSKRiminERing

Projektets ambition var att inte bara genomföra utbildningstillfällen utan vi ville skapa ett lärande där deltagare 
kritiskt analyserar sina förhållningssätt och arbetsmetoder. Detta ställde höga krav på projektets metoder, genom-
förande och uppföljning. Projektet har varit metodutvecklande och en ny modell skapades för kompetensutveckling 
inom mångfald och antidiskrimineringsarbete.

Figur 1. mDss kompetensutvecklingsmodell

”jag trodde att jag kunde det här! Har arbetat aktivt med frågorna som 
ledare under en lång tid. Vi möter också situationer dagligen där vi måste 
förhålla oss till svåra situationer. jag blir motiverad och vill lära mig mer!”
Verksamhetschef

analys

behov

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

2. Utbildning och workshop. Grundläggande om lagstiftning och 
bemötande och situationen på arbetsplatsen. Tar 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 Diskrimineringslagstiftning och vad som framkommit i 
arbetet i steg 1-3.

5. Uppföljning. Analys och uppföljning av genomförda insatser.
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sTeg 2

I steg 2 genomfördes en grundläggande basutbild-
ning. Under två timmar utbildades personalen i Diskri-
mineringslagen och antidiskriminering. Vi ville starta 
upp processer där individerna och organisationerna 
skulle reflektera över sin verksamhet både internt och 
externt. Tyvärr visade det sig att två timmar var allde-
les för kort tid för att deltagarna skulle hinna resonera 
kring både sina egna tankar i ämnet och fördjupa sig i 
de egna verksamheternas utmaningar. Meningen var 
att verksamheterna själva skulle fortsätta utvecklings-
arbetet. Deltagarna fick dock via påbyggnadsutbild-
ningen möjlighet att fördjupa sig vidare i ämnet. 

Basutbildningen var, förutom tidsaspekten, mycket 
uppskattad av de flesta. 31% av deltagarna gav utbil-
darna högsta betyg på en femgradig skala och själva 
utbildningen fick betyg 4 eller högre av 61% av de som 
svarat på kursutvärderingen.  

sTeg 3

Efter basutbildningarna genomfördes steg 3, Ledar- 
forum för chefer/ledare. I inledande seminarier för-
flyttades och fördjupades begreppet mångfald till att 
handla om olikheter (inre och yttre) kopplat till mänsk-
liga rättigheter. De yttre olikheterna som inte går att 
förändra, som ursprung, ålder, kön, sexuell läggning 
etc. är inte viktiga för att kunna utföra ett arbete, det 
är kompetensen och erfarenheterna som är relevanta 
om man menar allvar med mångfald.

Vi frågade de anställda vad de ansåg att cheferna 
skulle arbeta med i Ledarforum. Vissa såg problem 
hos den egna arbetsplatsen och ville att cheferna skul-
le fördjupa sig i det interna antidiskrimineringsarbetet.  

kom som du är men bli som vi! 
konflikträdsla leder till att man inte får 
vara olika 
Och ledningens egna förhållningssätt 
att våga vara en god förebild 
Heteronormativa arbetsplatser
Hjälp att ifrågasätta mina egna fördomar 
jag blev rädd när jag hörde mina kollegor 
resonera kring ämnet vid grupparbetet
Här behövs massOr mer! 
(Anställdas kommentarer om sin nuvarande arbetsmiljö och
 antidiskrimineringsarbete) 

Ledarforum genomfördes med chefer/ledare från alla 
deltagande organisationer. Att arbeta med chefer/le-
dare från olika myndigheter upplevdes inte enbart po-
sitivt. Några tyckte att det hade varit mycket bättre att  
paras ihop med deltagare från samma organisation 
och andra menade att det var svårt, en del priorite-
rade det interna mångfaldsarbetet medan andra ville 
utveckla det externa antidiskrimineringsarbetet. Andra 
tyckte dock att det fanns tydliga fördelar med att sam-
verka med personal från olika organisationer.

”Det var bra att deltagarna i gruppdiskussionerna tillhörde olika organisatio-
ner. man fick dela sina erfarenheter och också höra att andra organisationer 
har svårigheter att närma sig frågan.  Både igenkänningsfaktor men också 
en möjlighet till att lära av andra. ” (Enhetschef, deltagare Ledarforum)

några framgångsfaktorer: 

•	 Insatser	genomfördes	tvärsektoriellt		
 på alla organisationsnivåer och i  
 samverkan.

•	 Projektets	utbildare	var	pålästa	och		
 engagerade.

•	 En	ny	kompetensutvecklingsmodell		
 inom området utvecklades där   
 individernas och organisationernas  
 kompetensbehov identifierades  
 innan kompetensutveckling.

•	 Insatserna	utvärderades	löpande	
 och upplägg och innehåll   
 förändrades utifrån input under 
 hela projekttiden.
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sTeg 4

Avslutningsvis genomfördes den sista aktiviteten, steg 
4, MDSS Mångfaldsforum. Sex stycken mycket upp-
skattade föreläsningar genomfördes under två dagar.  
Innehållet/temat utgick ifrån kompetensutvecklingsbe-
hov som framkommit i test, enkät, basutbildning samt 
Ledarforum. Det gemensamma temat var att männis-
kor trots olikheter är likvärdiga.   

Flera uttryckte att det var de bästa föreläsningar nå-
gonsin! 

Den personal som inte kunde delta vid påbyggnads-
utbildningen fick genom en internetbaserad föreläs-
ningstjänst ändå möjlighet till att ta del av en kom-
petenshöjande insats. Att använda sig av tekniska 
innovativa lösningar som möjliggör en kompetenshöj-
ning som är tillgänglig oberoende av tid och rum är ett 
alternativ för personal anställda i verksamheter som 
inte kan stängas för allmänheten.

Projektet nådde det övergripande målet att genom-
föra en kompetensutveckling inom diskriminerings-
området. Under projekttiden genomfördes 25 stycken 
undersökningar och basutbildningar inom diskrimi-
neringslagstiftning, likabehandling och mångfald. Le-
dare och chefer deltog efter basutbildningen i det s.k.  
Ledarforum som bestod av tvärsektoriella föreläs-
ningar och workshops i ledningsstöd och metoder för 
strategiskt och aktivt antidiskrimineringsarbete. Kom-
petensutvecklingsinsatsen avslutades med fördjupa-
de föreläsningar för alla deltagare. Projektets metoder 
och resultat har bl. a spridits till Temagruppen för Lika-
behandlings frukostseminarie, ESF-dagen, IMPART 
och den nationella konferensen för Samordningsför-
bund (arrangeras årligen av Nationella rådet med ett 
samordningsförbund) i Karlstad 2012.

Organisationernas fortsatta arbete
Arbetet med MDSS har resulterat i ett fortsatt antidis-
krimineringsarbete på Ungdomstorget*. Utvecklings-
ledaren bedömer att förutsättningarna för att arbeta 
vidare och fördjupa dessa frågor är gott:

”jag kommer att integrera det i det övriga 
arbetet och i uppföljningar.” 
(MDSS utvärdering, om Ungdomstorget)

Ungdomstorget har som en förlängning av MDSS- pro-
jektet bl. a bokat in Marco Helles, för att föreläsa om 
mänskliga rättigheter och begreppet värdighet i slutet 
av oktober 2012.  Arbetet med MDSS har resulterat i 
ett fortsatt antidiskrimineringsarbete på Ungdomstor-
get, skriver utvärderaren i sin rapport om MDSS.

Arbetsförmedlingen berättade om sitt kommande ar-
bete för projektets utvärderare:

De har också tagit ett principbeslut i ledningsgruppen att 
prioritera dessa frågor med start hösten 2012. Konkret 
har hela ledningsgruppen inklusive sektionschefer 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 gemensamma bild 
av mångfald och kommunicera den till 
medarbetarna och sedan hålla oss till det! ” 
De har på ledningsgruppsnivå kommit fram till 
samsyn och en konkret plan hur de ska arbeta vidare 
med mångfaldsfrågor i sin verksamhet.

(MDSS utvärdering, om Arbetsförmedlingen Umeå).

Frågeställningar och förslag till lösningar – 
Ledarforum
I projektet skapades nätverk med chefer och ledare 
från olika verksamheter. De arbetade bl. a med frå-
geställningar kring att leda ett förändringsarbete inom 
mångfald, likabehandling och antidiskriminering. 

A. Hur skapar vi motivation till förändring 
hos personalen? 
Vi måste förklara målet! Och sedan göra målet 
attraktivt. Stöd de som vill – släpp de andra. Ge 
tillräckligt med tid. Chefen måste ”äga” målet.

4. RESULtat Och fORtSatt aRBEtE

* Ungdomstorget erbjuder ungdomar ett samlat stöd från olika myndigheter. Team med anställda från arbetsförmedling, försäkringskas-
sa, Umeå kommun och landsting samverkar under ett och samma tak för att möta varje ungdoms unika förutsättningar, vilja och behov. 
Läs mer om Ungdomstorget http://ungdomstorget.nu
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 B.  Hur kan vi hitta en hållbar balans   
 mellan personalen/kundens behov?
 Lyssna på personalen! Lösningar finns   
 i gruppen. Inte ensam – dela problemen och  
 feedback. Handlingsplaner för varje  
 medarbetare.

C. 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. Genom att samverka.

        (Utdrag från grupparbete Ledarforum)

Under Ledarforum listade processledaren förslag till 
områden att arbeta vidare med för organisationerna:
  
	 •	 Utgångspunkt	för	värdegrund	–	 
  mänskliga rättigheter
  
	 •	 Internt	juridiskt	stöd	inom	organisationen	–	 
  en intern ”DO”
  
	 •	 Kompetensbaserad	rekrytering
  
	 •	 Integrera	kompetensområdet	”mångfald”	i	 
  befintliga ledarskapsprogram/ 
  introduktionsprogram för nyanställda
  
	 •	 Arbeta	aktivt	med	frågeställningarna	–	 
   
  1. Hur involvera klienter, kunder, patienter,  
  brukare, medarbetare i förbättringsprojekt  
  gällande mångfald, likabehandling och  
  antidiskriminering?  
   
  2. Hur säkerställer vi att alla har tillgång till  
  vår verksamhet?

Frågeställningar och förslag till lösningar - Bas-
utbildning
Under projektets basutbildning arbetade några ar-
betsplatser med ett muntligt grupparbete med följan-
de frågeställning. Beskriv en situation/dilemma från 
er verksamhet som berör någon problematik kring 
diskriminering, kränkning eller mångfald.  
Några utdrag på förslag på områden som personalen 
på respektive arbetsplats identifierade var:
 

Socialtjänsten:
•	 Registerledare:	Man	eller	kvinna.	
  Vems konto?
•	 Ramadan.	Socialtjänsten	godkänner	inte		
  frånvaro från skola och gör avdrag på  
  försörjningsstöd men skolan godkänner  
  frånvaron. Blir ofta en krock.

Arbetsförmedlingen: 
	 •	 Kallelsen/informationen	om	a-kassa	bör	 
  omformuleras. Kan upplevas som hotfull,  
  speciellt om man inte behärskar det   
  svenska språket tillfullo. Säkra all information.

•	 Självdiskriminering	–	kunder	som	resignerar	 
  pga ålder, de ser inte att det finns någon  
  möjlighet till jobb.

Västerbottens läns landsting: 2 olika verksam-
heter:

		 •	 Bokning	av	tolk,	många	ej	svensktalande		
   patienter som känner ilska och kränkning  
   om tolk ej bokats. Anhöriga som tolk är  
   absolut inte bra, kan man ställa det som  
   krav?

•	 Åldersdiskriminering	i	sjukvård?

Familjehemscentrum:
•	 Dilemma:	Ska	familjer	som	söker	familjehem	 
  få ställa krav på en viss etnicitet, ålder,  
  sexuell läggning, kön etc.  Vad ska social 
  tjänsten upplysa om gällande kontaktper- 
  son till familjen som söker kontaktperson? 
•	 Har	klienten/brukaren	en	funktionsnedsätt- 
  ning får kontaktpersonen lägre ersättning  
  för uppdraget vad gäller arvode, omkost- 
  nad och reseersättning.

Försäkringskassan:
	 •	 Föräldrainformation	ska	ges	könsneutralt.	 
  Pappadagarna måste få ett namn som är  
  mer könsneutralt! Handikappersättningen –  
  ändra begreppet!
	 •	 Frågor	vi	ställer	om	hushållsarbete,	kan	 
  kanske vara olika vid möte med män och  
  kvinnor. Frågor om man eller hustru – istället  
  bör vi säga partner. 

”man måste lära sig att tänka till en extra gång och testa om ens första 
reflektion och omdöme om en person är en fördom eller inte. Det kommer jag 
att kunna använda i mitt jobb. jag får inte döma personer jag möter och i mitt 
yrke träffar jag mycket folk varje dag. ”
(Anställd i offentlig organisation, deltagare MDSS)
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Målet var 800 deltagare men antalet blev färre än vad 
vi initialt hade räknat med. Vi konkurrerade med andra 
kompetensutvecklingsinsatser och organisationsför-
ändringar som vid tiden för ansökan var okända. Vi 
kompenserade tappet något genom att vissa organi-
sationer skalade upp sitt deltagarantal. 

Tanken och en ambition när ansökan skrevs var att 
nya gemensamma och reviderade mångfaldsplaner 
skulle utvecklas och leda till nya förbättrade likartade 
arbetssätt för att främja likabehandling och motverka 
diskriminering. Under projektets gång stod det dock 
klart att det fanns behov av en kunskapsplattform både 
vad gäller ämnesinnehåll men också för att definiera 
vilka krav ett förändringsarbete inom antidiskrimine-
ring ställer på ledarskapet. Vi tror dock fortfarande på 
vikten av att skapa mångfaldsplaner och policies  som 
är ett viktigt och kraftfullt styrinstrument, men det gäl-
ler först att skapa en gemensam värdegrund att stå på 
samt att ledning tar ansvar för de riktlinjer som definie-
ras i planen. Vi ser en utmaning för organisationerna, 
hur ska utvecklingsarbetet som drivits få avtryck i 
mångfaldsplanerna?
 
I den inledande enkäten frågade vi om de kände till om 
det fanns en mångfaldsplan på deras arbetsplats, se 
diagrammet till höger. 

Det var endast 18% som svara Ja och hela 72% som 
inte visste om det fanns. I följdfrågor var det ungefär 
10 stycken som svarade att de haft nytta av mångfald-
splanen och att de varit delaktiga och påverkat inne-
hållet. Här finns en utmaning att arbeta vidare, hur ser 
dessa siffror ut i jämförelse med andra styrdokument? 
Och varför känner inte 3/4 av personalen  till om en 
plan finns? 

”efter workshopen har jag funderat på 
protokollet, att en handlingsplan behövs 
för mångfald på samma sätt som vi har 
policies och handlingsplaner för andra 
saker som alkoholpolicies.” (Enhetschef)

Andra har under olika delar av processen uttryckt att 
de tycker att det är svårt att relatera de nya kunskaper-
na till den ordinarie verksamheten och har svårt och 
se kopplingen till arbetet. En reflektion är att organi-
sationerna måste ta sig tid att kontinuerligt lyfta ämnet 
och diskutera för att komma framåt i utvecklingen. 

Innan projektstart involverades aktörerna i projektför-
beredelserna på två plan. Dels via flera träffar med 

projektägarens styrgrupp och dels med styrelsen. Men 
det krävdes ändå ett omfattande förankringsarbete för 
att få komma in i hos vissa myndigheter/organisationer 
för att få genomföra en kompetensutvecklingsinsats 
inom detta ämnesområde. Mångfald, diskriminering 
och likabehandling anses viktigt och angeläget men 
ämnet var inte alltid högprioriterat i verksamheterna. I 
ett kompetensutvecklingsprojekt måste därför projekt-
ägare, projektorganisation med styrgrupp alltid vara 
beredd på att kunna förklara varför just deras insats 
kan göra skillnad under hela projekttiden.

en viktig lärdom för projektet har varit 
vikten av att kunna formulera värdet av 
kompetensutvecklingsinsatsen.

Under hela projekttiden har projektägaren via för-
bundschefen varit aktiv och till stort stöd för projektle-
daren genom hela processen. 

Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
Andelen kvinnor som deltog i MDSS var i snitt ~ 70 % 
vilket återspeglar personalsammansättningen i de 
deltagande organisationerna. Projektet genomförde 
utbildningsinsatser för alla deltagare om Diskrimine-
ringslagen (2008:567). Inom projektet analyserade vi 
vårt material och valde noga både text och bilder uti-
från ett könsneutralt perspektiv och att materialet skul-
le vara tillgängligt. Det är lätt att tro att tillgänglighet 
enbart handlar om att göra lokaler, utrustning och fika 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.  
ESF processtöd i tillgänglighet deltog vid en basut-
bildning vilket gav projektledaren nya perspektiv och 
användbar input. Projektledaren deltog också vid de 
kostnadsfria utbildningar i tillgänglighet och jämställd-
het som anordnades av ESF processtöd.

5. UtmaningaR
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Extern utvärdering
Istället för att upphandla en utvärderare anställdes 
en utvärderare i projektet på timbasis. Utvärderaren 
var mycket aktiv och deltog vid aktiviteter med mål-
gruppen och styrgruppsmöten. Utvärderarens input 
på basutbildning, enkätfrågor och projektet i sin hel-
het var mycket konstruktivt och värdefulla vilket med-
förde direkta förändringar i materialet. Projektledaren 
och utvärderaren hade många konstruktiva samtal om 
ämnets komplexitet och hur vi i projektgruppen hade 
lagt upp kompetensutvecklingsinsatsen.  

Reflexioner 
Under hela processen har vi öppnat upp för delaktig-
het i utvecklingen av lärandet.  Vi fick känslan av att 
personalen efterfrågade ”lathundar och tydliga riktlin-
jer” hur de skulle agera i sitt yrke i svåra situationer 
medan vi försökte ge deltagarna en kunskapsbas för 
att de själva skulle kritiskt granska både sitt eget och 
deras arbetsgivares förhållningssätt i mångfaldsfrågor 
och i mötet med sina ”kunder”. Vi borde ha varit ännu 
mer noga med säkerställa att deltagare innan utbild-
ningen förstått innehållet och syftet med kompetens-
utvecklingsinsatsen. 

I vissa organisationer var utbildningsinsatsen obligato-
risk. Det gav tyngd till utbildningen och vi antar att det 
också ökade känslan av att ämnet var angeläget och 
viktigt. I projektet lades mycket tid ner på att förankra 
och skapa intresse för kompetensutvecklingsinsatsen. 
Vi upplevde att mottagandet blev sämre när vi inte 
hade fått tillfälle att informera personalen innan själva 
utbildningstillfället. 

Ledningen och organisationerna var delaktiga i ut-

vecklingen av lärandet genom att de själva deltog från 
alla beslutsnivåer i projektet. Chefer och ledares roll 
i ett förändringsarbete ska inte underskattas, de har 
beslutsmandat att genomföra förändringar och deras 
engagemang bär också ett viktigt signalvärde. 

Vi tror att styrgruppens och projektägarens tvärsekto-
riella sammansättning kommer att underlätta det fort-
satta arbetet med mångfaldsfrågor. Projekt  som byg-
ger på samverkan kan med fördel dra nytta av redan 
befintliga upparbetade samverkansstrukturer. 
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mDss - korta fakta

ESF-finansierat, projektbudget: 3 244 909 SEK
Projekttid: 20110117 – 20120717
Projektägare: Samordningsförbundet Umeå
7 stycken styrgruppsmöten

Deltagare:
445 anställda i Umeå kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, 
Västerbottens läns landsting
70 % kvinnor och 30 % män vilket speglar organisationernas 
könsfördelning 
14 % av deltagarna hade personalansvar

Ålder:
11 % under 35 år
56 % 36 – 54 år
33 % 55 år eller äldre.

Aktiviteter
25 stycken undersökningar(enkät och kunskapstest) och basutbildningar 
genomförda inom diskrimineringslagstiftning, likabehandling och mångfald.
Ledarforum med tvärsektoriella föreläsningar och workshops 
i ledningsstöd och metoder för strategiskt och aktivt 
antidiskrimineringsarbete.
6 stycken föreläsningar för alla deltagare

Projektet har spridit MDSS vid Temagruppen för Likabehandling 
frukostseminarie, ESF-dagen, IMPART, den årliga nationella konferensen 
för Samordningsförbund i Karlstad

Planerade och beslutade fortsatt antidiskrimineringsarbete hos 
Arbetsförmedlingen och Ungdomstorget efter projektslut



Detta är en kortversion av MDSS slutrapport MDSS, Mångfaldsdriven Samhällsservice 
Utmaningen att skapa en samhällsservice som utgår från medborgarens mångfald av 
behov,	producerad	av	Mona	Åström,	projektledare	MDSS.	Slutrapport	och	bilagor	samt	
utvärderingsrapport finns tillgängliga hos Samordningsförbundet Umeå (kontaktuppgifter 
www.samordningsforbund.se/umea/). 
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