
Ett hållbart arbetsliv
arbetslivsförberedande projekt

Projektet är en

arbetslivsförberedande

verksamhet för personer inom

Autismspektrum, i samarbete 

med  IKEA och näringslivet.

Målsättningen är att bygga en

hållbar plattform för deltagaren

i mötet med arbetslivet. 

Vi vänder oss till de vars kliv

ut på arbetsmarknaden är

lite längre. 

Projektets mål är att skapa,  

genomföra och påvisa en

långsiktigt hållbar modell.

Vem kan komma med i  

projektet?

Projektet vänder sig till personer  

mellan 18-64 år, med en

funktionsnedsättning som medför

nedsatt arbetsförmåga.

Målgrupp som idag

• har hamnat mellan olika insatser

• kan sakna beslut om ersättning

och  individuellt stöd i arbete

• står för långt från 
arbetsmarknaden i mötet
med arbetsförmedling och 
arbetsgivare. 

Arbetsupplägg

Projektet genomförs på IKEA där

deltagare/arbetstagare och

arbetsstödjare arbetar tillsammans

med IKEAs medarbetare.

Kartläggning av arbetet och  

arbetsuppgifter genomförs 

av  arbetsstödjare.

Arbetstagarens arbetsförmågor 

kartläggs i syfte att skapa strategier 

och verktyg i arbete. 

Stort fokus ligger på individens

utveckling och möjlighet till

Självständighet.  

• Arbetstagaren erhåller individuellt 

stöd i arbete på vardagarna 

• Allt arbete är individuellt upplagt.

• På IKEA får personen möjlighet att 

prova  olika arbetsområden och

arbetsuppgifter.

• Vi arbetar aktivt tillsammans med 

utvärdering, måluppföljning och en 

tydlig målbild framåt

• Efter projekttiden har individen en 

egen fortsatt planering 

Metoder i projektet:

TEACCH tydliggörande pedagogik  

Lösningfokuserat arbetssätt

KASAM Känsla av sammanhang

Ett hållbart arbetsliv är ett

arbetslivsförberedande projekt som

vill tillvarata förmågor i arbete hos 

personer  med funktionsnedsättning.

Projektet ska nationellt öppna

arbetslivsförberedande verksamheter 

på  IKEA.

Yrkesprofessioner för stöd i arbete

finns på  plats ute i näringslivet direkt

på IKEA. Där vill vi skapa möten mellan

individ, arbetsgivare, arbetsstöd och

myndigheter med individens möjlighet

till arbete i fokus.

Både individ och företag ska långsiktigt

kunna ta del av professionellt stöd

utifrån arbetets och individens förmågor,

kunskaper, behov och mål.

Syftet är att möta jämlikhetsutmaningarna 

i  FNs Globala mål 2030.

Vi tror på

att ett långsiktigt 

stöd till individ  

och företag ökar 

förutsättningarna 

för att få  och 

behålla ett

arbete.
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Information om
Ett hållbart arbetsliv

För dig som vill veta  

mer om projektet

Du kan mejla, ringa eller

skicka sms till oss.

För dig som vill söka  

till projektet

Du eller någon i ditt

nätverk kan mejla, ringa  

eller skicka sms till oss.  

Vi tar kontakt med dig  

och bokar en träff.

Var genomförs  

projektet?

På ett IKEA-varuhus.

Där samarbetar IKEA
och arbetsstödjare med  

dig som är del av  

projektet.

Den här broschyren riktar

sig till dig med funktions-

nedsättning som vill söka

dig ut i arbetslivet med

stöd av utbildad arbets-

stödjare

Projektets syfte är att

skapa och pröva ett

arbetsupplägg som ökar

förutsättningarna för

ett hållbart möte

i näringslivet.

Projekt medfinansieras av

Kontakt för nationellt projekt

Projektledare  

Emma Lundgren  

070 030 12 30

021—35 11 10
emma.lundgren@funktionsrattvastmanland.se

Kontakt för dig inom näringslivet  

och IKEA.

Åsa von Dahn  

076 317 48 31

021 -35 48 88
asa.von.dahn@funktionsrattvastmanland.se

Kontakt för dig inom myndighet

och kommun.

Åsa Kjellberg

070 218 93 24

021-35 33 66
asa.kjellberg@funktionsrattvastmanland.se

Kontakt för dig inom politiken och

föreningar/organisationer.

Funktionsrätt och Autism och 

asperger-förbundet

Magnus Agestav  

076 303 10 07

021-353070
magnus@funktionsrattvastmanland.se
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