
Dalalyft – fördjupad studie  

Varför Dalalyft som strategiskt valt projekt?  
Regioncoachens kommentar om varför projektet kan betraktas som 

strategiskt: Dalalyft har efter en del inledande 

kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med Processtöd 

Tillgänglighet haft ett eget driv i tillgänglighetsfrågan och lyft den 

på ett unikt sätt i mötet med små företagare. Under 2012 är min 

förhoppning att vi ska kunna ta det ett steg längre och tillsammans 

med några utvalda företag i projektet på ett enkelt sätt 

systematisera tillgänglighetsarbetet i dessa företag och visa på en 

framgångsrik modell som ska kunna fungera som ett bra föredöme 

för andra mindre företag. 

Utvärderarens motivering: Intressant med projekt inriktat mot 

målgruppen privata näringslivet, även om det är små företag. Om 

man kan hitta konkreta exempel att bygga vidare på och använda 

som spridningsexempel i en strategisk påverkan är det klart 

intressant. Kan ett systematiskt tillgänglighetsarbete i det privata 

näringslivet öppna upp arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning? 

Fördjupningsintervju 

Vårt samtal fokuserade på tillgänglighetsfrågor i projektet och 

berörde följande områden:  

- Om projektet  

- Om att arbeta med tillgänglighet i projektet  

- Nuläget – så här långt har man nått  

- Implementering och effekter  

- Stöd av Processtöd Tillgänglighet  

Jag träffar Peter Gunnebro, som är bitr projektledare, och John Quick , som är projektledare, på deras 

projektkontor i Borlänge en gråmulen höstdag i slutet av september. Vi inleder med att de berättar 

om projektet och varför man valt att arbeta med tillgänglighet, innan det är dags att Thomas 

Björklund, vd i Avesta Data, att komma med i samtalet, via Google hangout, en symbol i sig för 

Dalalyfts intresse och ambition att använda ny teknik för att underlätta vardagen.  

Projektet startade i februari 2010. Bakgrunden är att av 18000 företag i Dalarna är mer än 17000 

solo- eller mikroföretag. Att hinna med kompetensutveckling är svårt i småföretagen. 

Genomsnittsåldern är dessutom hög, samtidigt som det finns en stor grupp unga utanför 

arbetsmarknaden. Utifrån denna problembeskrivning påbörjades projektet som erbjuder 

efterfrågestyrda kurser för sina deltagare. För närvarande har 700 personer deltagit i projektets 

utbildningar, varför man tror sig om att nå målet på 1000 individer innan projekttidens slut. Projektet 

har förlängts och pågår till och med slutet av 2013. Kurser i ekonomi, it, sociala medier, 
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som riktar sig till solo- och 

mikroföretag i Dalarna och 

syftar till att stärka deras 
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marknadsföring och ledarskap är vanliga. Som nämnts tidigare finns en stark betoning på ny teknik. 

NGL – Next Generation Learning – är ett bevis på detta. På sin hemsida har man en särskild NGL-

blogg och man erbjuder också utbildningsseminarier i NGL. Andra områden som man också är inne 

och rör vid i sitt projekt är validering av yrkeslivskompetens och hur man kan mäta sociala 

investeringar i ekonomiska termer – Social Return on investments.  

Det är alltså många järn i elden, både för projektet och för de energiska projektledarna. Tillgänglighet 

då….?  Vad var det som fick projektet att vilja börja jobba med dessa frågor? Var det bara kravet från 

ESF eller fanns det andra drivkrafter?  

John Quick börjar: ”Innan vi startade såg vi prognosen från Arbetsförmedlingen på hur många som 

kommer att fattas på arbetsmarknaden, samtidigt som så många står utanför. Det stämde till 

eftertanke: vad gör vi för att få in fler?” 

Peter Gunnebro fortsätter och blir personlig: ”Jag gjorde en resa som egen företagare. Innan jag 

började här i projektet, började jag jobba med tillgänglighet utan att ens fatta det. En god vän till mig 

störtade i livet och efter lång tid, när han började resa sig, frågade om han fick komma till min firma 

och bara vara, det var en bra väg för honom att komma tillbaks. Det blev en början. En tid senare 

frågade AF mig om jag kunde ta emot en kille med Aspbergers syndrom. Från början hade han inget 

självförtroende alls, men växte och tog sig an allt viktigare uppgifter. Det slutade med att han hade 

hand om all databashantering, byggde upp en helt ny webshop i företaget. När han fick växa i sin roll 

och fick stöd började han prata med kunder och tog ett kliv in i försäljningen. 

Den här bakgrunden gjorde att när jag kom in i Dalalyft och läste om tillgänglighet som ett 

obligatoriskt kriterium så var det väldigt lätt och naturligt att låta det bli en viktig del, vi har skapat 

särskilda utbildningar kring tillgänglighet, kopplat till det som är den främsta drivkraften för varje 

företag – lönsamhet.” 

Behovet hade alltså sprungit inifrån och både John och Peter är goda ambassadörer med argument 

för varför det är viktigt för företag att börja fokusera tillgänglighet: att anställa någon med en 

funktionsnedsättning kan innebära en ren lönsamhet, samtidigt som människor får stärkt 

självförtroende, det innebär goodwill för företaget och gör att man står bättre rustad att möta en 

stor kundgrupp. Personer med funktionsnedsättningar av olika slag omsätter 110 miljarder årligen, 

visar någon undersökning, säger John. Hur gör man då för att nå en så stor och viktig målgrupp? Ett 

viktigt steg kan vara att anställa någon med funktionsnedsättning. Det höjer också vår medvetenhet 

och kunskap om de hinder som finns i mötet.  

En som fattat galoppen är Thomas Björklund, vd i Avesta Data. Han driver sedan 25 år tillbaka Avesta 

Data, ett företag med service, support och försäljning av it-produkter.  Företaget har sex anställda. På 

ett seminarium i början av projekttiden i Dalalyft kom han i kontakt med Jonas Gustavsson, 

tillgänglighetskonsult och själv rullstolsburen. Jonas sitter i Dalalyfts styrgrupp. Jonas’ 

funktionsnedsättning blev något av en ögonöppnare för Thomas. Det visade sig när de skulle äta 

lunch i Avesta att det inte fanns något ställe i Avesta som var anpassat för en rullstolsburen person.  

Kontakten med Jonas resulterade i att han genomförde en tillgänglighetsanalys för Avesta Data. Nu 

har man investerat i en portabel hörslinga för kunder och arbetet med  en åtgärdsplan, både in- och 

utvändigt, fortsätter han. Det handlar t ex om att anpassa parkeringar och sänka trösklar.  



”Vi gör det inte bara för att vara snälla utan för att tjäna perngar”, säger Thomas. Avesta Data har 

också satt som mål att man vill bli Dalarnas mest tillgängliga butik. Det har väckt stor medial 

uppmärksamhet och intresse, berättar Thomas. Det är naturligtvis roligt och blir en drivkraft i sig. 

Seden ett par veckor tillbaka har man en person med en funktionsnedsättning, som nu praktiserar i 

företaget, med målsättningen att han ska få någon form av anställning. Avesta Data planerar vidare 

att arrangera seminarier och berätta om vad man gjort och vad man som företag kan göra. På så vis 

lyfter man det man gör och det blir ett praktiskt och levande bevis på vad ett litet företag kan göra.  

Men här finns också svårigheter och motstånd, precis som när det handlar om andra 

attitydförändringar. För i grund och botten handlar ju det här om att bryta och förändra invanda och 

nedärvda föreställningar, ”Jag har jobbat med att få med mig fler företag här i Avesta”, berättar 

Thomas. ”Men det har varit svårare än vad jag väntat mig. Många tror att det är så komplicerat och 

dyrt.”  

Samma svårighet har John och Peter stött på i projektet. Tillsammans med Processtöd Tillgänglighet 

har man arrangerat ett seminarium i ”Lönsam tillgänglighet”, en utbildning som Fredrik Lindgren 

tillsammans med projektledarna håller i. Arbetsförmedlingen finns också med och berättar om vilka 

möjligheter till stöd som finns för den som anställer en funktionsnedsatt person. Men trots att det är 

ett gediget innehåll så har man bara kunnat köra den här utbildningen en gång. Intresset har inte 

varit tillräckligt stort helt enkelt.  

Så vad händer när man ser framåt och tänker implementering av projektets erfarenheter? 

Halvtidsutvärderingen har uppmanat projektet att skapa långsiktiga lärmiljöer och att arbeta med 

den politiska förankringen. Det här med lärande och hur vi får kunskap, lyhördheten för företagens 

behov, samtidigt som man har uppmärksamhet på hur arbetsmarknaden förändras – den 

omvärldsanalysen pågår kontinuerligt och utgör bränsle inför framtiden och planerna på hur det man 

nu gör i projektet ska tas om hand och implementeras.  Man är medveten om att det här är en 

process och ett förändringsarbete som tar tid och måste få göra det. Men projektet har startat en 

process och det är väldigt tydligt att se, inte minst genom den enkät som skickades ut till deltagande 

företag och som specifikt ställer frågor kring tillgänglighet:  

- 32 % av de svarande uppger sig ha fått ökad kunskap om vad tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning innebär 

- 12 % av företagen har genomfört någon åtgärd som förbättrat tillgängligheten  

- 2 % har anställt någon person med funktionsnedsättning sedan de gick med i Dalalyft  

- 17 % svarar att Dalalyft har inspirerat dem att anställa fler personer med 

funktionsnedsättning 

- 58 % svarar att de är intresserade av en fördjupad utbildning om tillgänglighet kopplat till 

lönsamhet 

 

Vilket stöd har man då haft från Processtöd Tillgänglighet?  

Processtödets regioncoach Fredrik Lindgren var med tidigt under processen, utbildade styrgruppen, 

samverkanspartners och utbildare i uppstartskedet av projektet. Sedan har han funnits med 

återkommande med ett konkret och effektivt stöd och projektet har hela tiden känt att de kunnat 

vända sig till honom. Han har även sett till att dra in projektet i ett nytt transnationellt sammanhang 

genom att bli en del i en konferens i Polen, där Dalalyft kommer att vara med och lyfta frågor om 



tillgänglighet och mångfald. En önskan för framtiden är att fler projekt skulle både erbjudas och ta 

den här bollen – att med rätt stöd driva frågorna mot målgruppen ännu mer:  

”Vi kan inte tvinga oss på folk, dom måste komma av egen vilja, vi försöker få alla att förstå hur 

viktiga de här frågorna är och lönsamheten i det. Vi arbetar för att få igång processer. Det är vad vi 

kan göra”, avslutar John.  
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