
Stadig flere mennesker opplever utfordringer 

når de skal inn på det åpne arbeidsmarkedet. 

Dette gjelder spesielt for personer med nedsatt 

funksjonsevne og/eller lave kvalifikasjoner. De 

møter ofte en fremtid uten realistiske sjanser for 

å delta i arbeidslivet. For dem er det vanskelig å 

finne en jobb som passer deres kvalifikasjoner og 

kompetanse.
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I Work4all prosjektet samarbeider syv attføringsbedrifter 
og to eksperter fra syv europeiske land med en 
målsetting å skape flere sysselsettingsmuligheter for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjøres ved 
å introdusere og ta i bruk metodikken for Inclusive Job 
Design, samt ved å oppfordre tjenesteleverandører som 
arbeider med personer med funksjonsnedsettelser til å 
utvikle spesifikk kompetanse for dette arbeidet.

Inclusive Job Design: et 
paradigmeskifte
 
Frem til nå har strategiene som blir benyttet av 
tjenesteleverandører for å øke mulighetene for 
å komme inn på og delta i arbeidsmarkedet, 
hovedsakelig tatt utgangspunkt i hver enkelt person 
med nedsatt funksjonsevne. Strategier som setter 
søkelys på merverdien for arbeidsgiveren, blir sjelden 

brukt eller til og med neglisjert. I dette prosjektet 
tror vi at en ny strategi, hvor vi tar utgangspunkt i 
arbeidsgiveren og fokuserer på merverdien for denne, 
vil øke jobbmulighetene for personer med nedsatt 
funksjonsevne og de med lav formell kompetanse.

Denne nye strategien for å skape arbeidsplasser som 
kommer arbeidsgivere til gode, kalles Inclusive Job 
Design. Inclusive Job Design er et omfattende begrep på 
en arbeidsgiverorientert metode for å skape bærekraftig 
sysselsetting for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Dette er personer som i konkurranse med andre har 
begrenset sjanse for ansettelse, spesielt når de har 
et lavt kvalifikasjonsnivå og begrenset kompetanse. 
Metoden for Inclusive Job Design innebærer omgjøring 
av arbeidsprosesser, hvor man analyserer og deler de 
eksisterende arbeidsaktivitetene inn i ulike nivåer av 
kompleksitet.

Målet med denne metoden er å skape en positiv 
forretningsmessig effekt for arbeidsgivere og samtidig 
skape inkluderende arbeidsmuligheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Dette krever et paradigmeskifte. 
Tjenesteleverandører innen arbeidsrettet rehabilitering 
og opplæring må lære seg å tenke ut fra arbeidsgiveres 
perspektiv, og de trenger å lære å arbeide etter denne 
nye strategien.

Produkter
 
Prosjektet vil utvikle fire verktøy for tjenesteleverandører 
innen arbeids-rettet rehabilitering og opplæring, som 
ønsker å lære mer om metoden og er interessert i å ta 
den i bruk.

• Instrument for egenvurdering av organisasjoner

Med dette vurderingsverktøyet vil partner-
organisasjonene kunne identifisere egne styrker 
og problemstillinger, slik at de kan forbedre 
hovedfaktorene for en vellykket implementering av 
metodikken Inclusive Job Design i organisasjonen.

• Opplæringsplan for jobbspesialister

Opplæringsplanen er ment for spesialister innen 
jobbformidling (jobbspesialister) – dvs. ansatte som 
har ansvaret for å legge til rette for jobbformidling og 
forhandle om ansettelse. I løpet av prosjektperioden 
vil læreplanen bli testet og evaluert i prosjektpartners 
nasjonale kontekst.

• Manual for jobbspesialister

Manualen består av; «Retnings-linjer for bruk 
av metoden for Inclusive Job Design» Den viser 
leverandører av arbeids-rettet rehabilitering og 
opplæring hvordan man bruker metodikken for å 
øke effektiviteten og skape bærekraftig sysselsetting 
for personer med nedsatt funksjons-evne hos 
arbeidsgiveren.

• Retningslinjer og anbefalinger for leverandører 
av arbeids-rettet rehabilitering og opplæring

Dette er en studie om implementeringen av 
Inclusive Job Design. Studien vurderer barrierer og 
forutsetninger for implementering av Inclusive Job 
Design metodikk i de ulike partnerlandene.


