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Under året som gått, har vi i hög takt fortsatt att 
utveckla Irisgruppen för att ännu bättre kunna 
möta och fortsätta vara rustade för morgon-
dagens arbetsmarknad. Vi tror på allas rätt till 
arbete och studier, oavsett förutsättningar och 
hoppas vara en viktig kraft i arbetet att tillgäng-
liggöra fler möjligheter för fler personer. 

2021 års kvalitetsarbete har präglats av fortsatt 
digitalisering, förbättrad distansleverans och ett 
ännu större fokus på synergieffekter av Irisgrup-
pens olika förmågor och kompetenser. Med av-
stamp i en digital medarbetardag under början 
av året, tror jag att varje unik medarbetare på 
Irisgruppen, fått en ännu tydligare bild av vad vi 
behöver göra för att fortsätta vara en av de mest 
relevanta samhällsaktörerna inom både stödin-
satser, utbildning och jobbmatchning.

Vi har dessutom ställt in siktet ännu mer foku-
serat på det som är vår spets – tillgänglighet, 
inkludering och universell utformning. Vi ser 
fram emot ett 2022 där det kommer ge ett starkt 
avtryck genom att vi blir en ännu starkare röst i 
debatten för allas lika rätt att arbeta och studera 
utifrån sina egna unika förutsättningar. 

Det känns också oerhört roligt att välkomna 
ytterligare ett systerföretag till Iris och 
Medlearn. Iriskraft är ett socialt företag där vi 
skapar arbetstillfällen för ännu fler. 

Med den här kvalitetsrapporten, önskar jag att 
du som läsare får en bild både av vilka tjänster 
Irisgruppen erbjuder och en summering av 
vad vi åstadkommit under 2021, både vad 
gäller kvalitetsförbättringar och innovationer. 
Dessutom har vi försökt blicka framåt och 
formulera hur vi kan bli ännu mer relevanta 
för våra viktigaste intressenter för att på så sätt 
fortsätta vara långsiktigt hållbara i vår ambition 
att leverera både samhällsnytta och affärsnytta 
på hög nivå.

Jag känner mig oerhört stolt över att arbeta på 
ett värderingsstyrt företag som håller en affärs-
mässigt hög nivå och ständigt strävar efter nästa 
förbättringssteg. Jag hoppas också att du som 
läsare av den här rapporten, oavsett vem du är, 
skall bli nyfiken, glad och positivt överraskad 
över hur mycket kompetent arbetskraft vi kan 
leverera till samhället genom de tjänster vi 
erbjuder. 

Veronica Grimheden Myhrström 

Kvalitets- och  
hållbarhetschefen har ordet



4 Kvalitetsrapport 2021

Hello • Hola • Marhabán • 
Bonjour • Hej • Ni hao • 
Namaste • Privet • سالم • 
Konichiwa • Kamusta • 
Dobar dan • Moi  • Barev

Som tillsammans pratar

50 olika
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Vem äger vad?

Äldsta bolaget i Irisgruppen 
har sitt ursprung från

1880 
-talet

Av Irisgruppen ägs av en
av Skandinavians största
utbildningskoncerner;
Intendia Group

MSEK/År Omsätter ungefär

Av Irisgruppen ägs av
Synskadades Stiftelse

91%

9%

Av Intendia Group ägs av 
Reidar og Gunnar Holsts legat

50%

Ca650
medarbetare

420 21000
Elever/deltagare/år

Irisgruppen

i siffror

2021

Styrelsen
60% kvinnor

40% män 

Lokalyta 25 000 m2

Om oss och hur vi arbetar

Irisgruppen är en kvalitetsdriven utbildnings-
anordnare med verksamhet på över 80 orter 
i landet genom de tre bolagen Iris, Medlearn 
och Iriskraft. Vi erbjuder ett brett spektrum av 
tjänster – alla med målet att få människor att 
utvecklas och ta nästa steg i livet. Våra med-
arbetare följer en lång tradition av att stödja 
människor in på, tillbaka till eller vidare på 
arbetsmarknaden. Med engagemang,  
effektivitet och hög kvalitet.  

Iris är gruppens äldsta varumärke. 
Historien sträcker sig till slutet av 
1880-talet då en grupp synskada-

de, som hade svårt att komma in i samhället, 
bestämde sig för att starta ett borstbinderi och 
skapa sina egna arbeten. Borstbinderiet ut-
vecklades till ett företag som fick namnet Iris, 
från ögats iris. Idag är uppdraget att erbjuda 
individanpassad utbildning och utveckling. Iris 
arbetar brett med att stötta personer till att ta 
sitt nästa steg. 

Våra varumärken
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Medlearn tillhanda-
håller kompetens och 
arbetskraft inom den 

livsviktiga sektorn vård, hälsa och omsorg och 
är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag 
inom området. Tusentals elever läser under 
ett år utbildningar på olika nivåer. Medlearns 
utbud följer alltid branschens behov av kom-
petens och studieupplägget har fokus på 
flexibilitet och individanpassning.  

Iriskraft är gruppens 
yngsta varumärke och 
startades under 2021. 

Iriskraft är ett socialt företag som verkar för 
allas plats på arbetsmarknaden genom arbets-
livsinriktad rehabilitering i kombination med 
försäljning av produkter och tjänster. Genom 
lyhördhet, engagemang och innovativa lösningar 
erbjuder Iriskraft en väg in på arbetsmarknaden 
för dem som står långt från den.
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och anbudsfunktion
Leveranschefer Platschefer

Rektorer och

Utbildningschefer

Ekonomifunktion

och elev-

administration

Kvalitets- och

hållbarhetsfunktion

Affärsprocesser

 Affärsutvecklings - och anbudschef

 Försäljnings - och marknadschef

 Kvalitets - och hållbarhetschef

AO Arbetsmarknad
Affärsområdeschefer

AO Utbildning
Affärsområdeschef

AO Matchning
Affärsområdeschef

Stödprocesser
 CFO

 HR - direktör

 Chef IT och etablering

 Marknad och kommunikation 
(Försäljnings - och marknadschef)

Försäljnings- och

marknadsfunktion

* I företagsledningen representeras processen för deltagaradministration av CFO. Försäljning och marknadsutveckling är en affärsfunktion. Marknad och kommunikation är
en stödprocess. Båda dessa processer leds av samma person, Försäljnings-och marknadschef. 

HR-funktion 

och löne-

administration

IT och 

etablerings-

funktion

Ledningsorganisationen

Gemensam ledning och 
styrning
Irisgruppens bolag har gemensam styrning 
och ledning. Det ger oss unika möjligheter till 
synergier och konstruktivt nytänkande över 
bolagsgränserna. Vi är organiserade i tre olika 
affärsområden – arbetsmarknad, utbildning och 
matchning. Vi delar stödfunktioner som utgår 
ifrån verksamhetens behov.

Vi 
realiserar 
drömmar
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Vår omvärld och marknad
Irisgruppens bolag levererar idag tjänster och 
utbildning åt Arbetsförmedlingen, kommuner, 
inom yrkeshögskolan, till organisationer och 
privata företag. Under flera år har vi sett en för-
ändring av vår marknad. Arbetsförmedlingen 
reformeras i grunden och förändringen innebär 
både möjligheter och utmaningar. Vårt arbete 
för att anpassa verksamheten efter marknadens 
efterfrågan har pågått i ett par år och under 
2021 har vi fortsatt detta arbete. Detta för att 
alltid vara relevanta för våra målgrupper samt 
driva vår verksamhet på ett kostnadseffektivt 
sätt och utifrån marknadens krav och behov.
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En hållbar affärsmodell

mot en mer inkluderande arbetsmarknad och 
ett mer hållbart samhälle. Detta påverkansar-
bete är en viktig del av hållbarhetsarbetet och 
ligger i linje med vårt fokus på tillgänglighet 
och inkludering samt att skapa förutsättningar 
för att alla människor ska kunna nå och nyttja 
sin fulla potential.

Irisgruppen, med bolagen Iris, Medlearn, och 
Iriskraft erbjuder tjänster och utbildning som 
gör fler redo för morgondagens arbetsmarknad. 
Målet är ett resultat där affärsnytta och sam-
hällsnytta balanseras, med den enskilda indivi-
den i fokus.

Intressenter, mål och nyckeltal
Irisgruppens långsiktiga strategi är att alltid 
säkra relevansen för de viktigaste intressenter-
na. Vi vill skapa nöjdhet, nytta och effekt för 
elever och deltagare, för våra medarbetare, våra 
kunder, våra ägare och vi vill leverera tjäns-
ter som är anpassade efter samhällets behov. 
Därför sätter vi mål som vi följer upp löpande. 
Vi mäter både nöjdhet och effekten av våra 
insatser i relation till våra intressenter.  Genom 
kontinuerlig uppföljning av relevanta nyckeltal, 
är vi övertygade om att hållbarhetsmodellen 
bidrar till ett delat värdeskapande, med både 
samhällsnytta och affärsnytta. 

Intressepolitiska mål
Irisgruppen har även intressepolitiska målsätt-
ningar som syftar till att driva på förändringar 

Genom att under hösten 2021 ha tillsatt en kvalitets- och hållbarhetschef, 

integreras hållbarhet i affärsmodellen, vilket fortsätter att bidra till långsiktigt 

hållbara vinstmarginaler.  

De centrala delarna i arbetet handlar om att väga samman de mest relevanta 

frågorna för Irisgruppens viktigaste intressenter med affärsstrategin. På 

så sätt bidrar Irisgruppens arbete till både ett ökat samhällsvärde och 

affärsvärde. Ett delat värdeskapande säkras, genom att mäta och följa upp 

relevanta KPI:er. 

Samtliga tre hållbarhetsperspektiv vägs in – social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet, där Irisgruppen har en mycket stor påverkansgrad på 

den sociala hållbarheten. Detta avspeglas i Irisgruppens vision:  

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna för människor att nå sin fulla 

potential bidrar vi till ett bättre och ett mer inkluderande samhälle, med 

minskad arbetslöshet och utanförskap”

Hållbarhetsarbetet på Irisgruppen

Irisgruppen

Deltagare

Medarbetare

KunderSamhälle

Ägare
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Ägare med gemensam vision 
Irisgruppen ägs till 9 procent av 
Synskadades stiftelse och till 91 procent 
av Intendia Group, en av Skandinaviens 
ledande utbildningskoncerner med 
verksamhet i Sverige och Norge. Varje år 
deltar över 40 000 elever och deltagare 
i koncernens olika verksamheter. Det 
gemensamma fokuset ligger på att rusta 
individen för arbetsmarknaden till nytta 
för samhälle, näringsliv och den enskilde. 
Intendia Group ägs i sin tur till 50 procent 
av en allmännyttig stiftelse, Gunnar och 
Reidar Holst legat (Anthonstiftelsen). 
Stiftelsen stöttar organisationer och 
projekt till förmån för barn och unga 
i utsatthet. Målet är att alla ska få 
möjligheter att realisera sina drömmar.

Agenda 2030 

Genom det dagliga arbetet med att tillgäng-
liggöra både utbildning och insatser för 
personer som av olika anledningar står långt 
från arbetsmarknaden, har Irisgruppen en stor 
påverkan på flera delmål i FN:s globala mål för 
hållbar utveckling.
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Så vet vi att vi gör framsteg 

Inom Irisgruppen har vi gemensamma arbets-
sätt och arbetsprocesser för att säkra kvalitet i 
våra tjänster. Detta inkluderar tre huvudsakliga 
delar: mätning, förbättringsarbete och kommu-
nikation.  

Mätningar genomförs på olika sätt, exempel-
vis genom nöjd deltagarindex (NDI) och nöjd 
medarbetarindex (NMI), men även genom till 
exempel intern- och externrevisioner. Dessa 
mätningar genomförs med regelbundna inter-
valler och tar sikte på att besvara frågor som 
är centrala för att säkerställa god kvalitet i vårt 
arbete.  

Förbättringsarbetet kan delas upp i två delar, 
att identifiera förbättringsförslag och att ge-
nomföra förbättringar. Utöver de ovan nämn-
da mätningarna är förbättringsportalen den 
huvudsakliga kanalen för att fånga upp och 
identifiera förbättringsförslag. Där har samtliga 

Kvalitetsledningssystem beskriver hur en 
organisation ska styra, leda och utveckla kvali-
teten på de aktiviteter som sker i verksamheten. 
Irisgruppen använder ISO 9001:2015 som 
grund för det löpande kvalitetsarbetet. Fokus 
på hög och avtalsenlig kvalitet är avgörande för 
hur väl Irisgruppen lyckas med uppdraget och 
ett systematiskt arbete är nyckeln till ständiga 
förbättringar.  

ISO 2009:2015 är ett ledningssystem för kvali-
tet. Det innebär att vi placerat våra unika kvali-
tetsmått inom ett tydligt ramverk för att definie-
ra och mäta hur väl vi lever upp till den kvalitet 
vi eftersträvar. Mätningarna genomförs genom 
att vi löpande följer upp vårt arbete genom 
interna och externa revisioner. Utöver att följa 
denna standard har Irisgruppen valt att gå steget 
längre genom att anlita ett fristående certifie-
ringsorgan, A3Cert, för att granska och certifiera 
kvalitetsarbetet.  

Utöver att säkra det systematiska kvalitetsarbe-
tet, är ISO 2009:2015 ett stöd i att leva upp till 
andra krav som ställs på och inom vår organi-
sation, så som lagkrav, kundkrav och myndig-
hetskrav, men även ett stöd i att hantera förbätt-
ringsförslag från exempelvis medarbetare, en av 
Irisgruppens absolut viktigaste resurser.  

Våra egna behov
• Struktur, ordning och reda
• Säkra leveranser
• Mäta insatser och resultat
• Faktabaserat beslutsunderlag
• Personoberoende rutiner
• Affärsmässighet (effektivitet, enhetlighet, 

positionering)

Kunders krav
• Kvalitetsledningssystem
• Kvalitetssäkring
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Lagkrav, t ex:
 Skollagen
 GDPR

medarbetare möjlighet att kommunicera för-
slag, avvikelser eller klagomål. Det finns även 
ett systematiskt arbete med synpunkts- 
hantering, där kund och /eller deltagare har 
möjlighet att komma med förbättringsförslag. 
Genomförandet av förbättringar initieras oftast 
av en processägare, efter att förbättringsbehov 
uppmärksammats genom mätning eller förbätt-
ringsförslag. Förbättringsprocessen kan vara 
stor som liten, men leder alltid till två saker, 
agerande och kommunikation. Mindre ären-
den kan ofta lösas direkt och återkopplas till 
en individ eller en mindre grupp, medan stora 
ärenden kan kräva en större projektgrupp och 
leda fram till en större kommunikations- 
kampanj när ärendet är avslutat.  

Kommunikation som rör vårt förbättrings-
arbete sker generellt genom publikationer på 
intranätet. Vi använder det exempelvis för att 
belysa kommande aktiviteter eller förbättrings-

Irisgruppens kvalitetsarbete
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arbete som genomförts. En annan kanal där vi 
kommunicerar vårt kvalitetsarbete är på leve-
rantörsdialoger, där vi bland annat presenterar 
resultat från genomförda NDI-mätningar.  

Superanvändare är en nyckelroll för kommu-
nikation gällande genomförda förbättringar 
och löpande kvalitetsarbete i alla delar av vår 
organisation. Detta inkluderar att introducera 
nya medarbetare till kvalitetsledningssystemet, 
informera om pågående eller genomfört kvali-
tetsarbete på lokala APT och att erbjuda löpan-
de stöd i våra olika processer och system.   

Exempel - 
från det lilla till det stora
Det lilla
En medarbetare uppmärksammar en tra-
sig länk ett avsnitt i en lärplattform. 
Tjänsteansvarig läser förslaget i förbätt-
ringsportalen och kan på några minuter upp-
datera länken, återkoppla till förslagslämnaren 
och stänga ärendet.  

Det stora
Internrevisionen visade på brister i introduk-
tionsprocessen för nya medarbetare. Baserat 
på detta har beslut fattats om en djupare 
kartläggning av processen, följt av åtgärder för 
att säkerställa en bättre fungerande introduk-
tionsprocess. Kartläggningen är nu klar och 
arbete pågår i en grupp med representanter 
från hela organisationen för att färdigställa vad 
som kommer bli en ny, tydligare och förbättrad 
introduktionsprocess under 2022.

Kvalitetspolicy 
Kvalitetspolicy är en del 
av ett kvalitetslednings-
system som speglar Iris-
gruppens syn på kvalitet. 
Policyn innehåller de 
grundläggande prin-
ciper om kvalitet som 
ligger till grund för alla 
beslut rörande kvalitet 
inom företaget.

Auktorisationer inom 
kvalitet och miljö  

Kvalitet 
Både Iris och Medlearn 
är certifierade enligt ISO 
9001:2015 genom certi-
fieringsorganet A3CERT 
– under ackreditering ifrån 
SWEDAC, samt kvalitets-
auktoriserade av Almega 
Utbildningsföretagen. 

Miljö 
Vi följer gällande miljölagstiftning och aktuella 
bindande krav i enlighet 
med Sveriges nationella 
miljömål och är miljö-
certifierade enligt ISO 
14001:2015.

Kvalitetsledare 
Kvalitetsledaren samordnar och ansvarar för 
kvalitetsledningssystemets funktioner. Detta 
inkluderar bland annat ansvar för NDI, För-
bättringsportalen, superanvändararbetet, in-
ternrevisioner och det löpande kvalitetsarbetet.  

Kvalitetspolicy
Irisgruppen, med bolagen Iris och Medlearn, är ledande aktörer inom vuxenut-
bildning och tjänster på arbetsmarknadsområdet, och därmed bidrar vi till att 
minska arbetslösheten och förbättra integrationen i samhället.• Vi levererar utbildningar och anpassade lösningar med fokus på konkreta resultat 

för den enskilde individen. Våra tjänster och vårt bemötande ska uppfylla våra 
kunders krav och förväntningar.• Vår verksamhet ska finnas på de orter där deltagarantalet bedöms vara tillräckligt 
attraktivt för att kunna säkerställa genomförande av rätt kvalitet.• Alla medarbetare arbetar utifrån vårt ledningssystem och bidrar till en ständigt 
pågående kvalitetsutveckling. På så sätt säkerställer vi att uppdragen utförs på ett 
affärsmässigt, effektivt och enkelt sätt.

Irisgruppen, Sveavägen 32, 111 34 StockholmTelefon 08-39 92 00, www.irisgruppen.se       

Antagen
policy

Stockholm 29 september 2021

Claus Forum, VD
Iris, Medlearn och Iris Sverige

Miljöpolicy
Irisgruppens ambition är att bidraga till en minskad negativ miljöpåverkan.
Vi strävar hela tiden till att anpassa vår verksamhet till att minimera 
energianvändning oavsett hur den uppstår.

Vi 
• följer gällande miljölagstiftning i enlighet med Sveriges nationella miljömål.
• försöker minska företagets energiförbrukning• bidrar till en hållbar utveckling med minskad miljöpåverkanDetta sker genom att:• Vi engagerar våra medarbetare att ständigt bli bättre. Miljötips premieras.• Vi ställer miljökrav på våra samarbetspartners och underleverantörer.• Vi väljer miljöbilar som tjänstebilar men rekommenderar mer miljövänliga resealternativ.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten• Vi källsorterar och tar hand om miljöfarligt avfall.

Irisgruppen, Sveavägen 32, 111 34 StockholmTelefon 08-39 92 00, www.irisgruppen.se       

Antagen
policy

Stockholm 29 september 2021

Claus Forum, VD
Iris, Medlearn och Iris Sverige

Urval av förbättrings-
arbete som påbörjats 
under 2021:
• Utveckla användandet av 

förbättringsportalen. 
• Tillsammans med HR förbättra 

introduktionsprocessen för nya 
medarbetare.

• Utveckling av NDI-mätningen med 
förbättrat verktyg för analys av 
insamlade data.

• Utveckling av superanvändarrollen.
• Uppdatering och utveckling av 

intranätet.
• Uppdatering och utveckling av 

innehållet i resursbanken.
• Ökad användning av informations- 

och kommunikationsteknik i vårt 
löpande kvalitetsarbete.
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Våra intressepolitiska målsättningar syftar till 
att driva på förändringar mot en mer inklu- 
derande arbetsmarknad och ett mer hållbart 
samhälle. De ligger i linje med vårt fokus på 
tillgänglighet och inkludering och att skapa 
förutsättningar för alla människor att nå och 
nyttja sin fulla potential.

Inom Irisgruppen för vi löpande dialog med 
olika aktörer i samhället, politiker på riks- och 
lokal nivå, intresseorganisationer, sakkunniga 
och branschorganisationer, inom de områden 
vi verkar. Dialoger som kan ta oss närmare våra 
gemensamma mål om att rusta fler för mor- 
gondagens arbetsmarknad till nytta för både 
individ och samhälle.  

Nätverk
Vi är medlem i olika organisationer och 
samarbetar med olika nätverk, näringsliv och 
intresseorganisationer. Några exempel är 
Almega Utbildningsföretagen, Swedish Job-
tech, Vuxenutbildning i samverkan, Business 

Event Network, Föreningen Kognitivt stöd, 
Social Venture Network, Branschorganisatio-
nen Svensk Tillgänglighet och Eures.

Samtalsforum
Samtalsforum där Irisgruppen bjuder in och 
faciliterar samtal mellan intresseorganisatio-
ner, politiker och tjänstemän är en form av 
dialog som har blivit mycket uppskattade. I ett 
sådant forum tog vi fram gemensamma princi-
per för arbetsmarknadspolitiken tillsammans 
med Dyslexiförbundet, Funktionsrätt Sverige, 
SRF, Attention med flera.   

Under 2021 använde Irisgruppen detta som 
underlag för vårt svar, då vi var en av remiss-
instanserna i arbetsmarknadsdepartementets 
lagförslag angående en reformerad arbetsmark-
nadspolitik. 

Vi arrangerade flera politikermöten i vår verk-
samhet under året. 

Dialog med samhällskontakter

Bilden är ett montage. Foto:Chris Montgomery och foto: Headway on Unsplash
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En hög gemensam kärnkompetens är viktig för 
oss att säkra som ett grundfundament till per-
sonalens olika specialistkompetenser. Det gör vi 
redan när vi hälsar nya medarbetare välkomna 
till Irisgruppen och introducerar dem in i deras 
viktiga uppdrag. Introduktionen är uppdelad i 
tre delar; den koncerngemensamma, den affärs-
områdesspecifika och den individuella tjänste-
specifika delen. Samtidigt säkrar vi löpande att 
alla anställda kan bidra till att vi ständigt ökar 
vår gemensamma kompetens och därmed stär-
ker oss som en lärande organisation. Vår kom-
petensutvecklingsbank uppdateras löpande med 
internutbildningar för medarbetarna. 

Medarbetardialoger 
 Under år 2021 genomförde samtliga arbetsteam 
i Irisgruppen, strukturerade interna medarbe-
tardialoger, som hade till syfte att uppdatera vår 
gemensamma kärnkompetens om vår verksam-
het, vårt erbjudande och vår värdegrund. Vi vet 
att delaktighet, engagemang och kompetens 
bidrar brett till ett utvecklingsinriktat klimat 
där personligt ledarskap och innovationskraft är 
synligt och verksamt.  

De 7 goda vanorna 
Vi har under året genomfört en omfattande 
utbildningsinsats i Irisgruppen. Anställda har 
fått en utbildning i självledarskap med stöd av 
ledarutvecklingskonceptet De 7 goda vanorna. 
Vi anammar ”TTT-lärande” (train the trainer) 
och har interna certifierade processledare som 
ansvarar för utbildningsinsatserna. De är våra 
kulturambassadörer. Utbildningen i personligt 
ledarskap finns med som en del i introduktions-
programmet för alla nya medarbetare liksom 
kunskapen om hur vi ser på det viktiga kollegiala 
lärandet. 

NMI och eNPS 
Förutom att vi satsar på att stärka ett tydligt 
ledarskap och medarbetarskap så har vi fokus på 
arbetsmiljö och hälsa då vi vet att även det starkt 
påverkar och bidrar till långsiktigt hållbara 
resultat. Vi ställer frågan om trivsel och arbets-
glädje till våra medarbetare via våra så kallade 
temperaturmätningar under året och via en 
större mer omfattande medarbetarenkät -nöjd 
medarbetarindex (NMI). Det gagnar och stärker 
delaktighet och engagemang och alla bidrar till 
ständiga förbättringar.  

Enkätutfallen de senaste åren visar att ca 90% av 
våra medarbetare är nöjda och ca 75% svarar att 
de är mer än nöjda.  Det är fantastiska resultat 
i vår personalintensiva verksamhet. Personalen 
med dess kompetens är vår viktigaste resurs.  

0 20 40 60 80 100

90% Nöjda

75% mer än nöjda

Framåt kommer vi ha ett extra fokus på 
Employee Net Score-frågan (eNPS) som är en 
internationell gångbar metod och som ger in-
formation om hur lojala, engagerade och nöjda 
medarbetarna är. Vi får reda på rekommenda-
tionsbenägenheten dvs hur villiga medarbetarna 
är att rekommendera sin arbetsplats till andra. 
Det är viktigt för oss då vi konkurrerar om kom-
petensen på marknaden. 

En lärande organisation

Enkätutfallen de senaste åren 
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Effektiviserad rekryteringsprocess 
Alla möten med våra kandidater är alltid viktiga 
för oss, liksom för kandidaterna själva som väl-
jer sin eventuella framtida arbetsgivare. Vi har 
under året effektiviserat rekryteringsprocessen 
med hjälp av ett stödjande system som ökar 
flexibiliteten för referenterna och för oss som 
arbetsgivare både kvalitets- och tidsmässigt.  

Under 2021 har vi haft stort fokus på våra 
personalprocesser IN i verksamheten. Under 
2022 kommer vi ha ett större fokus på våra 

personalprocesser I verksamheten och även 
de processer som innebär avslut och UT ur 
vår verksamhet. Hur vi hanterar personalpro-
cesserna, återspeglas på hur vi hanterar våra 
kunder, elever, deltagare, samarbetspartners 
och leverantörer.  

Våra processer säkrar ett gemensamt professi-
onellt förhållnings- och arbetssätt som ger oss 
långsiktigt hållbara resultat vilket gagnar både 
individ och samhälle, de vi finns till för.

Leg arb etsterapeuter

Lärare

Skolledare
Audionomer

Teckenspråkiga pedagoger
IKT-pedagoger

Beteendevetare

Synspecialister

Specialpedagoger

Socionomer

— Jag tycker att jag 
har en utvecklande 
och bra arbetsgivare 
och jag trivs med mina 
arbetsuppgifter som 
HR generalist. Jag vill 

att alla ska känna så på en arbetsplats. 
Därför är det viktiga förbättringsarbetet 
med hjälp av våra medarbetarenkäter 
och temperaturmätningar så intressan-
ta och värdefulla. Jag ansvarar för att 
sammanställa dessa och koordinera 
allt det praktiska runt dessa aktiviteter. 
Jag är utbildad lärare och pedagog 
och tycker om att undervisa, process-
leda och coacha.  Då jag är certifierad 
processledare i konceptet De 7 goda 
vanorna, så är jag en av Irisgruppens 
kulturambassadörer och ansvarar för 
utbildningsinsatserna i konceptet som 
är en viktig grundsten i vår gemensam-
ma värdegrund och företagskultur.  

— Med tanke på att vi 
vill att våra nya medar-
betare ska få en intro-
duktion på ett kvalita-
tivt, strukturerat och 
välkomnande sätt så 

har vi uppdaterat och förbättrat vår in-
troduktionsprocess under året. Jag an-
svarar för att Introduktion 2.0 ska vara 
klar och igång i början av 2022. Jag 
arbetar alltid med ögon för ständiga 
förbättringar så arbetet med att förbätt-
ra den viktiga introduktionsprocessen 
fortsätter under året. Målsättningen är 
att i höst kunna lansera Introduktion 3.0 
– vår digitaliserade introduktion. Arbe-
tet för nya medarbetare till Irisgruppen, 
känns oerhört värdefullt och inspireran-
de. Det stärker vårt arbetsgivarvaru-
märke och det lockar också kandidater 
som önskar utveckling och lärande, en 
tydlig värdegrund och en snabb profes-
sionell påfart in i en ny företagskultur 
och in i nya arbetsuppgifter. 

Anna-Maria Ekblad: HR generalist Susanne Schibler: HR generalist 
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Detta har vi åstadkommit

Irisgruppens bolag bedriver  
utbildning och tjänster som gör 
fler redo för morgondagens ar-

Stödinsatser 
• Aktivitetsbaserade utredningsplatser – AUP 
• Introduktion till arbete  – INAB
• Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning 

– IPSU
• Yrkesintroduktion för teckenspråkiga – YIT 
• Arbetsmarknadsutbildning för personer med 

synnedsättning – AUB-syn
• Estetiskt rehabilisteringsprogram för unga 

vuxna med psykisk ohälsa - SESAR
• Särskilt pedagogiskt stöd i 

yrkeshögskoleutbildning – SPS YH

Utbildning
• Iris SFI och Komvux
• Medlearn yrkesutbildningar
• Medlearn B2B
• Medlearn yrkeshögskola
• Iris yrkeshögskola

Jobbmatchning 
• Stöd och matchning och Rusta och matcha - 

STOM/KROM  

betsmarknad. Vi skapar hållbara 
resultat för individen, arbetsgivare 
och samhället. 

Stödinsatser

Utbildning

Jobbmatchning

På följande sidor redovisas ett urval  
av resultaten i våra tjänster under 2021
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På följande sidor redovisas ett urval  
av resultaten i våra tjänster under 2021
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— 2021 var en stor utmaning för våra arbetsterapeuter på grund av 
rådande pandemi och allt som det har inneburit. Vi 
har fått anpassa utredningsmiljön samt arbetsupp-
gifterna för att garantera en säker utredningsplats 
för deltagarna. Under början av 2021 kunde vi se ett 
ojämnt inflöde över landet men siffrorna har vänt ef-
ter sommaren. Det är bra att AF ser nyttan i AUP och 
det våra arbetsterapeuter levererar, genom att fylla 
platserna och även ha en kö av deltagare.

Aktivitetsbaserade utredningsplatser – AUP

Kund
Arbetsförmedlingen på flera orter runt om i 
landet. Under 2021 upphandlades tjänsten på 
nytt. Efter nya upphandlingen finns Iris AUP på 
fem orter. 

Om tjänsten 
En specialisttjänst som omfattar arbetssökan-
de vars arbetsförutsättningar behöver utredas 
inför framtida aktiviteter. Deltagaren får prova 
olika arbetsuppgifter i en trygg och företags-
liknande miljö under handledning och obser-
vation av Iris arbetsterapeuter. Målet är att 
kartlägga deltagarens arbetsförutsättningar 

Iris koncept innehåller en stor instruktionsbank    
med över 100 anpassningsbara arbetsuppgifter 
inom ett fiktivt företag. 

Under 2021
Under 2021 har pandemin påverkat genom-
förandet av tjänsten på flera sätt,  främst då 
innehållet och syftet med tjänsten innebär att 
den inte kan levereras på distans. Detta har 
inneburit avbrott för flera deltagare och anpass-
ningar har behövt göras för att följa de rådande 
restriktionerna.

Utöver säkerställande av avstånd och gängse 
hygienrutiner, har även aktiviteterna anpassats 
för att minska smittspridningsrisken. Tiderna 

har anpassats så att det inte varit för många 
personer i lokalerna samtidigt.

Utöver anpassningar som genomförts på grund 
av pandemin, har förbättringsarbete genom-
förts, med främsta målet att göra deltagarna 
ännu mer delaktiga i processen för att kunna 
leverera en tjänst med ännu högre kvalitet med 
mer nöjda deltagare. Bland annat har intro-
duktionen förtydligats genom att deltagarna 
får en bredare kunskap om aktiviteterna som 
utförs. De får direkt testa samtliga tre områden 
som observeras – motorisk förmåga, process 
samt kommunikation/interaktion. Deltagarna 
får även mot slutet av första veckan en möjlig-
het att berätta om sina upplevelser och även 
uttrycka önskemål kring vidare planering av 
arbetsuppgifter.  Tanken är att deltagarna 
själva ska kunna påverka valet av uppgifter mer 
och därmed känna mer motivation i uppdra-
get, utan att arbetsterapeutens professionella 
bedömning åsidosätts. 

Även ytterligare utvecklingsarbete har genom-
förts för att skapa ökad tydlighet kring vilka 
arbetsuppgifter som är kopplade till och stäl-
ler liknande krav som olika yrkesmöjligheter. 
Arbetsuppgifterna på respektive ort har dessut-
om utvecklats för att skapa ännu mer varierade 
svårighetsgrader. 

Tjänsteansvarig: Jonathan Princis 

Stödinsatser
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Deltagarröster om AUP
“10/10 till Sandra för att man från dag ett kände sig 
välkommen och uppskattad” 

“En bra upplevelse” 

“Önskar fler veckor, 5 veckor känns för kort”

Resultat i urval
Sammanlagt har 674 deltagare genomfört 
utredningar genom Iris AUP under 2021. Den 
genomsnittliga utredningstiden har varit ca 5 
utredningsveckor, av 6 möjliga vilket är en viss 
ökning jämfört med tidigare år. Troligen beror 
det på att de deltagare som blivit anvisade un-
der 2021 har varit längre från arbetsmarknaden 
och flera har haft svårigheter att komma upp 
till 50% arbetsförmåg a.   

Samtliga AUP-orter har haft ett högt tryck 
under hösten.  Flera av orterna har under slutet 
av 2021 fortfarande en kö av deltagare som står 
och väntar på utredningar av arbetsterapeuter-
na på Iris.

Effektmål 
• 97-98% av de svarande AF-specialisterna 

svarar att utredningens resultat har klargjort 
behov av anpassning i uppgifter/miljö 
samt att utredningens resultat klargjort 
deltagarens arbetsförutsättningar.   

Nöjdhet deltagare: 
• 97% kan rekommendera insatsen till andra 

• 79% har svarat att de kommit närmare sitt 
mål under tiden hos Iris
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Introduktion till arbete  – INAB

Kund
Arbetsförmedlingen på 38 orter. Iris är den 
största leverantören av INAB.

Om tjänsten 
Målgruppen är personer som har behov av 
arbetsförberedande insatser. Generellt har den 
arbetssökande varit borta länge från arbets-
marknaden eller aldrig etablerat sig på den. Tid 
och innehåll anpassas efter deltagarens behov 
och består av tre delar – kartläggning av förut-
sättningar och behov, orientering inför arbete 
samt arbetsprövning på arbetsplats. Tjänsten 
innehåller även hälso- och friskvårdsaktivite-
ter samt vid behov språkstöd och bearbetande 
samtal med en terapeut. I Iris team arbetar 
samordnare, arbetskonsulenter, studie- och 
yrkesvägledare, friskvårdskonsulenter och psy-
koterapeuter.

Under 2021
Under året har det trots fortsatt pandemi varit 
ett stort inflöde av deltagare över hela landet. 
Bara under perioden september–oktober, har 
över 870 nya deltagare påbörjat tjänsten. INAB 
levererades i huvudsak på distans under året.

Resultat i urval
 – Cirka 4 600 deltagare har påbörjat tjänsten 

under året 
 – Cirka 1 000 (22%) har påbörjat arbetspröv-

ning på en arbetsplats 
 – Cirka 1 700 (37%) har varit på arbetspröv-

ning i minst tre månader 

Effektmål
• Mer än 85% av deltagarna har utökat sin 

aktivitetsförmåga. INAB har som mål att 
stärka deltagarens självbild, öka deltagarens 
motivation, engagemang och vilja. Identifie-
ra förmågor och vilka yrken som kan passa 
samt anpassa deltagarens fysiska aktivitet 
för att bättre klara arbetslivet. Detta upp-
nås bland annat genom arbetsprövning och 
genom att ta fram ett matchningsunderlag 
med deltagarens förutsättningar

• Ca 12% har under 2021 gått direkt till arbe-
te, ofta på de arbetsprövningsplatser som 
Iris anordnat. 352 personer började året 
utanför arbetsmarknaden och avslutar det 
med ett reguljärt arbete. Detta är ett mycket 
positivt resultat, särskilt med tanke på pan-
demin och att matchas till arbete inte är det 
huvudsakliga målet.

• 184 personer har påbörjat reguljär utbild-
ning efter avslutad INAB, även detta är en 
positiv effekt av gott samarbete mellan ar-
betskonsulenter, deltagare och arbetsgivare. 

Nöjdhet deltagare: 
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande: 86% 
• Kan rekommendera till andra: 83%  

Stödinsatser

— Vi har under slutet av 2021 börjat förbereda för en successiv återgång 
till platsleverans. För att höja kvaliteten i tjänsten ytter-
ligare har vi tagit fram nytt arbetsmaterial och vidareut-
vecklat våra nationella föreläsningar. För att effektivise-
ra de administrativa arbetsprocesserna har vi utvecklat 
nya rutiner kring administration. Vi har också utvecklat 
deltagaradministrationssystemet för att effektivisera för 
arbetskonsulenterna.

Tjänsteansvarig: Frida Sethlinder
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Deltagarröster om INAB
”Du har gjort mer för mig än vad kanske någon 
någonsin har gjort. När du tror på mig och hjälper mig 
att sortera mina tankar blir jag mindre orolig och vågar 
göra något.”

”Tack så jättemycket för hjälpen att hitta en arbetsträ-
ning åt mig, utan din hjälp hade jag inte haft något. 
Men också har du gett mig en framtidsorientering och 
förhoppning att det kommer att lösa sig så småning-
om. Du har stärkt mig som människa.”
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— IPSU finns där och när den behövs. Effekten av IPSU 
visar att en stor del av deltagarna kan fullfölja sin utbild-
ning och gå vidare till jobb, trots pågående pandemi. Ett 
viktigt resultat för såväl den enskilde som för samhället. 

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning – IPSU

Kund
Arbetsförmedlingen. Avtal i hela landet utom 
Skåne. IPSU finns där det behövs och idag leve-
rerar vi IPSU på 45 orter.

Om tjänsten 
En experttjänst för arbetssökande med funk-
tionsvariationer i behov av personligt utfor-
mat stöd. Tjänsten består av två delar: en 
kartläggande del samt en del med individuellt 
pedagogiskt stöd under utbildning. Stödet ger 
förutsättningar för att kunna genomföra Ar-
betsförmedlingens utbildningar och utformas 
i samverkan med deltagaren, utbildningsan-
ordnaren och Arbetsförmedlingen. Iris har en 
tät och regelbunden dialog med kund på såväl 
nationell som lokal nivå. 

Iris team erbjuder stöd från specialpedagog, 
arbetsterapeut, IKT-pedagog, synspecialist, 
audionom och pedagog, inklusive teckenspråki-
ga pedagoger, som alltid utgår från individens 
behov. 
 
Under 2021
Tjänsten har fortsatt levererats på distans pa-
rallellt med återgång till stöd på plats. Arbetet 
har krävt kreativitet, flexibilitet och stort an-
svarstagande av alla roller i uppdraget – peda-
goger, samordnare och specialister. Det interna 
utvecklingsarbetet har fortgått med fokus på 
leveranskvalitet gällande utförande och materi-
al samt kompetensutvecklande insatser. 

Kvaliteten har säkerställts genom kontinuer-
liga resultatuppföljningar, kvalitetssäkring av 

redovisande dokumentation, samt skapande 
och omformning av kompetensutvecklande 
material. Under året har det även genomförts 
en intern översyn av tjänsten nationellt, för att 
säkra samsyn mellan orter och skapa ytterligare 
tydlighet av koncept.  

Framåt gäller fortsatt arbete med att utveckla 
samarbetet över ortsgränser och att fortsätta 
leverera med hög, likvärdig kvalitet över hela 
landet.   

Resultat i urval
 – Antal deltagare under 2021: ca 807 
 – Andel som gått vidare till anställning och/

eller reguljärutbildning efter 90 dagar:59%  
 – Andel som klarat sin utbildning: 77% .

Nöjdhet deltagare: 
• Nöjd/mer än nöjd med insatsen:  93%
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande:  82%
• Närmare sitt mål:  98%
• Rekommendera till andra:  100%

Stödinsatser

Våra team runt om i 
landet  består av  

rutinerade pedagoger 
och specialister.

Tjänsteansvarig: Monica Karlzhon
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INDIVIDUELLT
PEDAGOGISKT STÖD

VID UTBILDNING

iris.se

Deltagarröster om IPSU
”Jag känner mig så himla nöjd för denna hjälp jag fått 
med tanke på min dyslexi. Det har varit super bra hjälp 
så tacksam för allt!”

”Utan Iris hade jag gett upp min utbildning”

”All eloge till ALLA era medarbetare”

”För min del har iris stöd varit livsavgörande”
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Arbetsmarknadsutbildning för personer med 
synnedsättning – AUB-syn

Kund
Arbetsförmedlingen. AUB Syn finns i Malmö, 
Kristianstad, Karlskrona, Växjö, Göteborg och 
Skövde.

Om tjänsten 
En arbetsmarknadsutbildning för personer 
med synnedsättning med målet att deltagaren 
direkt efter utbildningens slut ska få anställ-
ning, påbörja annan utbildning eller starta eget. 
Tjänsten består av två delar: en förberedande 
utbildning (FUB) samt arbetsmarknadsutbild-
ning (AUB). Den första delen rustar deltagaren 
till arbete eller vidare studier. Den andra delen 
innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) på 
en eller flera arbetsplatser.

I tjänsten finns specialistkompetens i form av 
synpedagoger, IT-pedagoger och utbildare med 
lång erfarenhet av att arbeta med personer med 
synnedsättning samt med bred kunskap om 
arbetsmarknaden och olika studieformer. Del-
tagarna får under utbildningen använda olika 
kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. dator-
hjälpmedel med förstoring och skärmläsning. 

Under 2021
Regelbundna nationella tjänsterådsmöten har 
genomförts med alla medarbetare för att säkra 
en genomgående hög kvalitet. Över hela landet 
finns också ett nära samarbete med Arbetsför-
medlingens synspecialister. Detta samarbete 
bidrar till samsyn kring utbildningens syfte och 
mål, och utveckling och förbättringar av dessa.

Under våren beslutade Arbetsförmedlingen att 
inte utlösa optionen för sista avtalsperioden i 
Västernorrlands län på grund av mycket låga 
volymer. Det innebar att utbildningen stängdes 
på samtliga orter i länet.

Resultat i urval
 – Antal deltagare januari-december: 54 
 – Fler än 36% av deltagarna har kommit vi-

dare till anställning eller reguljär utbildning 
efter 90 dagar 

Nöjdhet deltagare: 
• Nöjd/mer än nöjd med utbildningen: 60 % 
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande: 74% 
• Rekommendera till andra: 65% 

— Distansundervisningen har fortsatt under 2021 och det har gått över 
förväntan. Våra föreläsningar som exempelvis yrkesintervju-
er har varit mycket uppskattade av våra deltagare. De delta-
gare som behövt extra hjälp har fått undervisning på plats i 
mindre grupper. Trots den pandemi vi befinner oss i så har vi 
lyckats med att ackvirera APL-platser åt våra deltagare som 
i flera fall lett till anställning!

Tjänsteansvarig: Jens Hansen

Stödinsatser

Brett kontaktnät 
av arbetsgivare 

Specialkunskap och  
lång erfarenhet på 

synområdet.
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Deltagarröster om AUB-syn
”Jag är så nöjd, tusen tack för en så fin studiehjälp”.

”Hade behövt mer stöd i början när allt ställdes om till 
online. Det var lite svårt med distans. Att förstå hur allt 
fungerar.”

”Superbra och kompetent personal. Jag trivs jättebra 
och de är intressanta föreläsningar.”
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— Kombinationen mellan estetiska ämnen och vårt 
KBT-förhållningssätt gör att deltagarna tycker att det 
är både roligt och utvecklande att vara hos oss på Iris 
Estetiska rehabiliteringsprogram.

Estetiskt rehabiliteringsprogram 
 – estetisk verksamhet med arbetsträning för 
unga med psykisk funktionsnedsättning - SESAR

Kund
Uppsala kommun

Om tjänsten 
Programmet riktar sig till unga vuxna med 
psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som står långt från 
arbetsmarknaden. Målet med tjänsten är att 
deltagarna ska närma sig arbete eller studier. 
Fokus ligger både på personlig utveckling och 
att få insikt i arbetslivets krav och möjligheter 
genom att delta i estetisk verksamhet.

Varje deltagare får upprätta en personlig plan 
med individuella mål, behov och aktiviteter. 
Samspelet med övriga deltagare är av stor vikt 
och en del av tjänstens utformning. Målet är att 
deltagarna ska öka sin förmåga att genomföra 
studier eller praktik för att sedan självstän-
digt kunna välja sin fortsatta väg till jobb eller 
studier.

Kognitiv beteendeterapi genomsyrar verk-
samheten och personalen är socionomer och 
beteendevetare som alla har en grundläggande 
psykoterapiutbildning i KBT. Dessutom finns 
lärare inom estetisk verksamhet.

Under 2021
Att kunna genomföra tjänsten på plats är myck-
et viktigt för deltagarna i estetiska programmet. 
Under året har mycket fokus legat på att opti-
mera möjligheterna och göra de anpassningar 
som krävts för att fortsätta kunna ha öppet 
trots pandemin.

Resultat i urval
 – Antal platser: 25 
 – Antal deltagare som avslutat programmet 

under 2021: 20 
 – 55% har gått vidare till någon form 

av studier, arbetsträning eller annan 
sysselsättning 

Stödinsatser

Beteendevetare: Sofie Thornér

Målet är personlig 
utveckling och  
att närma sig  

arbete och  
studier
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Deltagarröst om SESAR
”Här kan jag vara mig själv! Jag älskar Iris för att här är 
den enda platsen som jag inte behöver spela stark. Jag 
mår bra när jag är här. Jag litar mycket på min mentor. 
Min mentor ger mig trygghet. Jag träffar folk med 
jobbiga situationer och det gör att jag känner mig inte 
ensam. Jag provar roliga saker här, de sysselsättningar 
jag har på Iris distraherar mina tankar och jag tänker 
inte lika mycket på det jobbiga och det leder till mindre 
självskada. Varje dag/morgon har jag någonstans att ta 
mig till, det enda hoppet i vardagen är Iris. ”

Foto: Chuttersnap på Unsplash
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Särskilt pedagogiskt stöd i  
Yrkeshögskoleutbildning – SPS YH
Kund
Iris erbjuder tjänsten på offertbasis samt har 
avtal med flera utbildningsanordnare inom 
yrkeshögskolan. Utbildningsanordnarna an-
söker om statsbidrag för särskilt pedagogiskt 
stöd (SPS) via myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH).   

Om tjänsten 
Iris levererar särskilt pedagogiskt stöd till 
utbildningsanordnare som genomför YH-ut-
bildningar. Syftet med tjänsten SPS är att 
studerande som har en dokumenterad funk-
tionsnedsättning, ska komma i en jämförbar 
situation med övriga studerande vid kunskap-
sinhämtning och examination. 

Iris mentorstöd bygger på en kombination av 
pedagogik och teknik. Genom kompenserande 
strategier och hjälpmedel får den studerande 
stöd i att klara sin utbildning. I tjänsten arbe-
tar special- och IKT-pedagoger samt utbildare 
beroende på behov av kompetens. Iris erbjuder 
kartläggning och dokumentation samt adminis-
tration av ansökan till MYH. 

Under 2021
Expansionen av YH-utbildningar har fortsatt 
under 2021. Under Yrkeshögskolans 3 016 ut-
bildningsomgångar studerade 77 900 personer. 
Ökat antal elever har bidragit till att fler YH-an-
ordnare ansöker om särskilt pedagogiskt stöd 
(SPS) vilket i sin tur har resulterat i att MYH 
stramat åt antal timmar som en insats beviljats. 
Det har också introducerats positiva nyheter 
som exempelvis punktinsatser och möjligheten 
att ansöka om stöd retroaktivt.

Iris har sedan tidigare levererat mentorstödet 
på distans och har under året fått förfrågningar 
från flera kunder att även leverera ”Svenska 
med yrkesinriktning” på distans, både i grupp 
och enskilt, med syfte att öka examensgraden 
för utrikesfödda. 

Fler medarbetare är nu aktiva i tjänsten och 
både internutbildningar och mentorforum har 
regelbundet genomförts under året.

Resultat i urval
 – 48 aktiva studerande uppbär SPS dec 2021 
 – 21 studerande har med mentorstöd tagit sin 

examen under vårterminen 
 – 5 studerande har av olika anledningar gjort 

avbrott i sina studier  
 – 4 aktiva studerande får stöd i svenska med 

yrkesinriktning 
 – Totalt 73 aktiva studerande under 2021 

inklusive yrkessvenska .
 – Utveckling av föreläsningen/workshopen 

”Inkluderande undervisning – oavsett 
funktionsförmåga” med inriktning på UDL – 
universell design av lärande.  

Utvecklingsarbete 2022
Iris kommer under 2022 att fortsatt arbeta för 
att förbättra och utveckla relationerna med 
nya och befintliga kunder. Ett exempel är att 
skapa forum för digitala möten med en av våra 
största kunder, IT-Högskolan, för att kvalitets-
säkra leveranser och förbättra vårt samarbete. I 
linje med detta har IT-Högskolan tagit fram en 
arbetsbeskrivning/checklista för utbildningsle-
dare som vi tillsammans kontinuerligt kommer 
att förbättra under kommande år. 

Målsättningen är att utöka ”Svenska med yrkes-
inriktning” samt sprida kunskap och förståelse 
om att SPS är en rättighet för studerande med 
funktionsnedsättning.

Stödinsatser

Genom kompen-
serande strategier 
och hjälpmedel ska 
studenten klara sin 

utbildning.
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Citat från kund
”Vi på IT-Högskolan är så glada över samarbetet med 
Iris och vi vet hur mycket er professionalitet betyder för 
våra studerande!”

Särskilt pedagogiskt stöd
vid yrkeshögskoleutbildning

SPS-
YH

iris.se
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— Vi på Iris är så glada över det fortsatta förtroendet 
att få bedriva YIT verksamhet. Framgångsfaktorer är 
handledarnas kunskap och engagemang samt långa 
erfarenhet av målgruppen, framarbetade nätverk med 
externa företag och vår mycket goda relation till kun-
den Arbetsförmedlingen.”

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga – YIT
Kund
Arbetsförmedlingen. Finns i Göteborg och 
Örebro. Deltagare från andra orter i landet kan 
delta på distans. 

Om tjänsten 
En jobbförberedande utbildning för tecken-
språkiga arbetssökande. All undervisning sker 
på teckenspråk och alla Iris handledare är fullt 
teckenspråkiga. Målet är att deltagaren direkt 
efter utbildningens slut ska få anställning, på-
börja annan utbildning alternativt starta eget.  

Utbildningen består av tre moduler och dess 
innehåll och upplägg utformas helt efter del-
tagarens behov och förutsättningar. Inledande 
modul är en personlig kartläggning av kun-
skaper och kompetenser. Den andra modulen 
innehåller studie- och yrkesvägledning, hjälp 
med ansökningshandlingar samt studiebesök 
och korttidspraktik på olika arbetsplatser. Den 
tredje och avslutande modulen utgörs av APL – 
arbetsplatsförlagt lärande. 

Under 2021
I början av året startade vi upp och började 
bedriva utbildningen enligt nya avtal i både 
Göteborg och Örebro. Redan under hösten fick 
Iris besked om fortsatt förtroende då Arbetsför-
medlingen förlängde avtalets giltighetstid till 
januari 2023. Handledning och utbildning för 
deltagarna har under året kunnat varieras, via 
distanslösningar och fysiska träffar, allt i enlig-
het med gällande rekommendationer kopplade 
till pandemin. 

Nöjdhet deltagare: 
• Nöjd/mer än nöjd med insatsen:  94%  
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande:  94%  
• Närmare sitt mål:  93%  
• Rekommendera till andra: 100% 

Stödinsatser

YIT samordnare: Kajsa Spännare 
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Deltagarröster om YIT
”Jag är mycket nöjd och motiverad.” 

”Fortsätt att jobba som ni gör. Bra att ni informerar 
generellt om döva och teckenspråkiga till 
rekryteringsansvariga.”

”Man får så mycket olika typer av stöd på Iris, jag är så 
glad.”

”Personalen har bra bemötande.”
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— Det här är en 
team-effort där 
vi tillsammans på 
Iris levererar och 
gör skillnad över 
hela landet. Från landsbygden till 
storstäderna.

Stöd och matchning samt Rusta och matcha
Kund
Stöd och matchning (STOM) och Rusta och 
matcha (KROM) är båda LOV-tjänster som 
upphandlats av Arbetsförmedlingen. Under 
2021 har det över hela landet skett en övergång 
från STOM till KROM. 

Om tjänsten KROM (Rusta och matcha)
Målet med tjänsten är att den arbetssökande på 
kortast möjliga tid ska komma ut i arbete eller 
utbildning.  Målgruppen är arbetssökande med 
svag ställning på arbetsmarknaden.

Tjänsten utgår från kundavtalet samt det kon-
cept som Iris utvecklat. Tjänsten utförs genom 
enskilda samtal, eget arbete i lärplattform, 
gruppaktiviteter, föreläsningar och genom di-
rekta matchningar mot arbete eller utbildning, 
där en viktig nyckel till resultaten är handledar-
nas nätverk och kompetens.  

Resultat
Under 2021 har ca 845 deltagare kommit ut 
i arbete eller utbildning, vilket i snitt innebär 
drygt 70 deltagare per månad. Tidigare resultat 
pekar mot att ca 85% av dessa kvarstår i arbete. 
Den beräknade samhällsvinsten enligt upp-
gifter från ekonomifakta.se samt Iris resultat 
är beräknat till drygt 22 miljoner kronor per 
månad.    

Under 2021
Under 2021 har Iris blivit ett av Sveriges för-
sta auktoriserade matchningsföretag och har 
expanderat från 17 kontor till 53 kontor. Iris 
matchning finns nu både i storstäderna och på 
landsbygden.

Den administrativa rutinen har förenklats och 
en övergång har påbörjats till att enbart arbeta 
inom 1 (ett) deltagaradministrationssystem. 
Utöver det har en ny arbetsfördelning införts, 
där handledarna följer deltagarna genom hela 
processen. Det har även införts en ny roll för att 
säkra data, effektmålsmätningar och redovis-
ning.

Nya föreläsningar och 
kortare introduktions-
utbildningar har tagits 
fram för deltagarna.
En textningsfunktion 
på flertalet språk har 
implementerats för de 
nationella föresläsning-
arna. En funktion som 
syftar till att inte enbart 
vara funktionsstärkan-
de gällande språk utan även för hörsel, koncen-
tration och minnesfunktioner. 

Frågor som jämlikhet, normkritik och hållbar-
het har  lyfts och handledare har utbildat sig 
inom området våld i nära relation. Iris Match-
ning har också fått en egen hemsida och mark-
nadsföringskampanjer har skett över landet för 
att bättre kunna erbjuda tjänsten till ännu fler.

2021 har varit ett mycket händelserikt år för 
Iris Matchning, där alla som är involverade i 
tjänsten, varit delaktiga för att göra skillnad för 
den enskilde deltagaren varje dag.

Nöjdhet deltagare:  
• Rekommendera till andra (KROM): 94%
• Kommit närmare sitt mål (KROM): 70%
• Rekommendera till andra (STOM): 88%
• Kommit närmare sitt mål (STOM):  63%

Jobbmatchning

Tjänsteansvarig: Malin Andersson
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n Jag vet vad jag vill

Jag har bra ansökningshandlingar 

Jag vet vad jag kan

Jag vet var jag hittar lediga jobb

Jag använder mitt nätverk 

Jag kan kontakta arbetsgivare

Jag behärskar intervjusituationen 

Jag är uthållig och kan hålla motivationen uppe
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Deltagarröster om STOM och KROM
”Uppskattar att ni fokuserar på vad den ni möter vill 
och önskar. Att ni strävar efter att man ska hitta ett 
arbete som är hållbart i längden” 

”Bra och informativ föreläsning om ett viktigt ämne. 
Jag som jobbat i mer än trettio år trodde jag visste det 
mesta, men det var mycket nyttigt för mig också” 

”Engagerade handledare, visar förtroende och ett bra 
ledarskap”.

iris.se

S T O M

STÖD OCH 
MATCHNING

iris.se

R
us

ta och Matcha
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Iris SFI och Vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå
Nya avtal inom grundläggande och  
gymnasiala kurser, distans  

 – Nya auktorisationsavtal hos Motala och 
Upplands-Bro, med start vårterminen 2022 

 – Nya tilläggsauktorisationer hos Vux Nor-
rort, Vux 5, Norrtälje och Sundbyberg 

 – Nya LOU-avtal med start vårterminen 2022 
hos Sunne, Nyköping och Oxelösund 

Om tjänsten 
Iris utbildning levererar SFI och fristående kur-
ser på grundläggande och gymnasial nivå enligt 
avtal med ett 20-tal kommuner i landet. 

Kursutbudet är stort och erbjuds enligt över-
enskommelse med respektive kommun. Det 
erbjuds SFI-kurser på flera studievägar och 
nivåer samt vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå. Våra elever kan läsa både 
på dag- och kvällstid, helg på distans eller i 
klassrum utifrån avtal med kund. 

I Göteborg och Malmö har Iris även särskilda 
undervisningsgrupper för personer med syn- 
eller hörselnedsättning samt för blinda och 
döva. För att säkra kvalitet och leverans enligt 
avtalet har vi en tät dialog med våra kunder 
som även granskar verksamheten regelbundet. 
 
Under 2021
Året har inneburit ett intensivt arbete med 
färdigställandet av SFI-kurser i Sana Learn som 
är baserad på AI-teknik. Drygt 700 elever har 
under andra halvan av 2021 börjat använda 
kurserna i Sana och öva sin svenska. Målet är 
att alla våra SFI-elever ska ha börjat använda 
verktyget under 2022.

Komvux – grundläggande och  
gymnasiala kurser, distans 
Under 2021 har Irisgruppen utvecklingssatsat 
inom distansförlagt komvux. Det har bland 
annat lett till:  

 – En helt ny distansorganisation inom Iris 

 – Utveckling av 200 nya kurser i lärplattfor-
men 

 – Utökat kursutbud vilket bidragit till en bre-
dare målgrupp av elever. Som exempel har 
eleverna under höstterminen studerat allt 
från programgemensamma gymnasiekurser 
till ämnen som Webbutveckling, Film- och 
TV-kunskap, Psykologi, Filosofi, Affärsjuri-
dik m.m. 

Resultat i urval
SFI

 – Under året har cirka 3500 elever läst SFI. 
 – 89% av de som avslutat sina kurser har fått  

minst betyg E.   

Grundläggande och gymnasiala kurser, 
distans 

 – Cirka 4 400 kursdeltagare har läst grund-
läggande eller gymnasiala kurser på distans.

 – 76% av de som avslutar sina kurser har fått 
minst betyg E. 

Grundläggande och gymnasiala kurser, 
klassrum

 – Cirka 400 kursdeltagare har läst grundläg-
gande eller gymnasiala kurser i klassrum.  

 – 82% av de som avslutar sina kurser har fått 
minst betyg E.

Talangkoncept 
Under 2021 har tre olika talangomgångar inom 
livsmedel och handel samt restaurang startats i 
Göteborg i syfte att hjälpa eleverna komma när-
mare en anställning. Vi är glada att ca 50% av 
de elever som deltog i insatsen har fått någon 
form av anställning trots de stora utmaningar-
na under pandemiåret 2021. 

Nöjdhet studerande SFI
• Nöjd/mer än nöjd med insatsen: 81% 
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande: 86% 
• Kommit närmare sitt mål: 83%
• Rekommendera till andra: 89%

Utbildning



35Kvalitetsrapport 2021

Deltagarröster om Iris SFI och Vux
”Jag lärde mig mycket om arbete i Sverige i 
talangkursen. Mycket bra lärare som förklarade för 
oss. I kursen lärde jag mer svenska och många ord om 
yrket.

”Bra läromedel och Lärare!” 

”Jag lärde mig mycket av SFI. Vi har väldigt bra lärare. 
Sättet de undervisar på är väldigt intressant.  

”Lärarna är mycket vänliga och välkomnande. De är 
väldigt stöttande och bra. 

”Låt mig bara säga tack och jag är verkligen tacksam 
för den möjlighet jag har fått att lära mig svenska.”
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Medlearn Vårdbiträdesutbildning och Validering

Kund 
Arbetsförmedlingen på flera orter runt om i 
Sverige 

Om utbildningen
Arbetsmarknadsutbildningen Vårdbiträde är en 
praktisk yrkesutbildning. Utbildningen är upp-
byggd i tre delar som totalt motsvarar vård- och 
omsorgskurser om 800 gymnasiepoäng. 

Om valideringen 
Validering vänder sig till den som har tidiga-
re erfarenhet av vårdyrket men som inte har 
den formella utbildningen. Det innebär att vi 
kartlägger, bedömer och prövar den kunskap 
man har från tidigare arbete inom yrkesområ-
det, på så sätt kan studietiden kortas. Utifrån 
resultatet kan man gå vidare i utbildning för 
att komplettera vissa delar så att man får en 
fullständig utbildning till undersköterska eller 
vårdbiträde. Man kan också pröva för betyg i de 
kunskaper man redan har.

Under 2021
Under året har nya läroplaner införts inom vård 
och omsorgsprogrammet. Ett utvecklingsarbete 
har gjorts med kurser och valideringsunderlag 
vilket pedagoger har satt sig in i. Pandemin har 
även under 2021 satt sina spår och i vissa upp-
drag har elever nekats APL, vilket inneburit att 
vi fått lägga stort fokus på praktisk metodik på 
skolan istället. Där har vårt Worklabkoncept, 
bestående av skriftliga steg för steg instruktio-
ner med tillhörande filmatiseringar av yrkesre-
laterade uppgifter, varit väldigt uppskattat av 
våra elever. Anvisning till validering är fortsatt 
en utmaning, men vi ser nu en försiktig ökning 
av antalet deltagare.

Nöjdhet studerande Vårdbiträde 
• Nöjd/mer än nöjd med insatsen: 92% 
• Närmare sitt mål: 93% 
• Rekommendera till andra: 96% 

Validering
60% av validerade elever har uppnått full kom-
petens för undersköterska. Resterande har gått 
över till  kompletterande studier via sin hem-
kommun.

Utbildning

— Intresset för vår vårdbiträdesutbildning är fortsatt stort 
och våra deltagare har mycket goda chanser till arbete 
och egen försörjning i direkt anslutning till avslutad ut-
bildning. Det är så roligt att följa deltagarnas resa och se 
dem utvecklas, både personligt och professionellt. Många 
väljer dessutom att läsa vidare till undersköterska vilket är 
glädjande då behovet av utbildade undersköterskor är så 
stort i hela landet och gör också att vi bidrar till att möta samhällets kompe-
tensbehov vid införandet av skyddad yrkestitel som träder i kraft 1 juli 2023. 
Även valideringen är ett viktigt verktyg till att arbeta proaktivt inför denna 
lagförändring. Vi tror och hoppas att 2022 ytterligare ska öka intresset för 
validering hos Medlearn.  

De nya kursplanerna för vårdbiträde innebär ett ökat  fokus på svenska språ-
ket och där pågår nu ett utvecklingsarbete för att skapa ett koncept med 
digitala yrkesspråksmoduler vilket vi tror mycket på. 

Tjänsteansvarig och rektor: Anneli Löf
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Röster om Medlearns utbildningar från kunder
”Att samarbete med Medlearn har skapat många ringar på 
vattnet i vår verksamhet som helhet”  

”Vår kommunikation med utbildningsanordnaren är enkel 
och rak. Det är skönt för mig som arbetsgivare att kunna  
ringa till vår kontakt och även fråga om allmänna frågor om 
kompetensförsörjning och nya kursplaner”.
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Medlearn B2B

Kund 
Kommuner och privata vårdgivare på flera orter 
runt om i Sverige. 

Om utbildningen
Inom B2B erbjuder vi skräddarsydda grund- 
och spetsutbildningar samt validering inom 
vård, omsorg, barnomsorg, skola och fri-
tidsverksamhet inom ramen för direktupp-
handling.

Om valideringen 
Våra digitala kurser syftar till att ge arbetsgi-
vare och anställda en ny och modern möjlighet 
till fortbildning. Parallellt med sitt arbete kan 
anställda genomföra en verksamhetsanpassad 
kurs. Materialet utgår från aktuell forskning 
och utarbetat med hjälp av lärare, sjuksköter-
skor och ämneskunnig expertis. Utbildningen 
är byggd i moduler bestående av text, film, 
bilder, case och reflektionsfrågor. Varje modul 
avslutas med ett antal kunskapsfrågor. När 
samtliga moduler är klara och godkända erhål-
ler deltagaren ett diplom.

Under 2021
Under året har vi upparbetat ett stort antal 
kundkontakter runt om i landet. Flera avtal har 
också tecknats. Däribland kan nämnas Orsa, 
Älvdalen och Sigtuna kommun samt Sjöriket 
och Samskapa som privata vårdgivare. En stor 
satsning under året har varit uppbyggnaden av 
vår digitala tjänstekatalog och produktion av 
digitala kurser, exempelvis har vår kurs i per-
soncentrerad vård blivit väldigt uppskattad.

Nöjdhet deltagare 
• Kursen har gett ett värde för  

vår verksamhet: 90 % 
• Rekommendera kursen till andra:  100 % 

Utbildning

— Utvecklingen av våra B2B koncept har verkligen tagit 
fart under året. I samverkan med bransch har ett utbud 
plockats fram i vår nya digitala tjänstekatalog. Intresset 
har varit stort, men vi behöver fortsätta synas och upp-
lysa samhället om denna unika möjlighet. Vi måste vara 
lyhörda för branschens behov. Oavsett om det handlar 
om äldreomsorg, verksamheter för HVB och familjehems-
placering eller kanske handel eller andra serviceinrättningar som önskar fort-
bildning i exempelvis bemötande vid psykisk ohälsa, Hjärtlungräddning etc, 
så ska vi på Medlearn kunna möta kunden i detta och skapa den insats och 
leverans just de behöver. Ett annat stort projekt som pågår och som jag vill 
lyfta är att vi precis påbörjat ett arbete med digitala språkmoduler kopplat till 
våra yrkeskurser, vilket vi tror kommer bli en mycket efterfrågad och använd-
bar tjänst ”. 

Konceptansvarig och rektor: Anneli Löf
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Röster om Medlearns utbildningar från kunder
”Genom att alla medarbetare läser kursen får vi samma 
utgångsläge”  

”Vi har fått mycket bra information och tips. Man behöver 
alltid i arbetslivet påminna sig om ny kunskap för att utveckla 
sitt arbetssätt”

”Det är ett bra innehåll på kursen Personcentrerad vård och 
egentligen borde alla som jobbar inom vård och omsorg bli 
påminda om vikten av att alltid sätta patienten först”. 

”Genom att vara proffs på personcentrerad vård kan vi 
anpassa oss bättre”. 



40 Kvalitetsrapport 2021

Medlearn Yrkesutbildningar Vård och omsorg 
samt Barn och fritid
Kund 
Utbildningsförvaltningen i flera av Sveriges 
kommuner samt privata och kommunala ar-
betsgivare inom vård och omsorg.

Om utbildningarna
Yrkesutbildningarna ges inom ramen för kom- 
munal vuxenutbildning för ett 20-tal kommu- 
ner. Utbildningarna har flera olika yrkesut- 
gångar, t ex: 

 – Undersköterska, även lärling 
 – Barnskötare/elevassistent 
 – Stödassistent 

Vi erbjuder även andra utbildningar till kom- 
muner och andra privata vård/omsorgsaktörer, 
t ex: 

 – Intensivutbildning inom vårdnära service 
 – Digitala kurser och validering 
 – Undersköterska med integrerad svenska 

Kursutbudet erbjuds enligt överenskommelse 
med respektive kund. De studerande kan läsa 
både på dag- och kvällstid, på distans, som lär- 
ling, flex eller i klassrum.

För att säkra kvalitet och leverans enligt avtalat 
har vi en tät dialog med våra kunder som även 
granskar verksamheten regelbundet.

Under 2021
Behovet av utbildad personal inom vården är 
fortsatt stort, både på kort och lång sikt. För 
att möta efterfrågan har Medlearn tagit fram 
korta digitala kurser som kompetensutveckling, 
bland annat Personcentrerad vård och omsorg 
som arbetsgivare kan använda för att förbätt-
ra sitt arbete och höja kvaliteten på den vård 
som ges. En digital tjänstekatalog har också 
lanserats för att på ett mer överskådligt sätt 
presentera utbudet och göra det lättare för fler 
att få en kvalitativ utbildningsinsats genom 
Medlearn.  

Resultat i urval
 – Cirka 3025 elever har deltagit i vård- och 

omsorgsutbildningar under året. 
 – 93% av kursdeltagarna inom vård och 

omsorg har fått betyget E eller högre.   
 – 1241 kursdeltagare har deltagit i barn- och    

fritidsutbildningen. 
 – 98% av kursdeltagarna i barn och 

fritidsutbildningen har betyget E eller högre. 

Nöjdhet studerande undersköter-
ska och barnskötare/elevassistent 
• Nöjd/mer än nöjd med insatsen: 83% 
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande: 89% 
• Närmare sitt mål: 97% 
• Rekommendera till andra: 93% 

Utbildning

— Vi har utvecklat 
en digital valide-
ringstjänst för be-
dömning av reell 
yrkeskompetens 
samt en digital utbildning i vård-
nära service. Vi har även utveck-
lat konceptet Worklab

med instruktioner och filmer som 
stöd för eleven vid praktiska öv-
ningar.

Med detta har Medlearn tagit ett 
steg mot ett modernare digitalt 
erbjudande och nu fortsätter

vi det arbetet vidare.

Rektor med övergripande utvecklingsansvar: 
Sirpa Piirainen
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Elevröster om Medlearn yrkesutbildningar
”Det bästa har varit lärarna, har man fått problem så 
hjälper de en. Så man kommer in på banan igen.”

”Otroligt bra plattform för distansstudier. Så imponerad!”

”Jag är trivs på min skola och jag är nöjd med allt.”

Alla mina lärare är utmärkta och jag är så glad att jag 
studerar med dem. Jag rekommenderar mina kompisar 
att studera på min skola.”
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Medlearn Yrkeshögskola

Kund
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Avtal 
Utbildningstillstånd ges av MYH för i genom- 
snitt tre år i taget.

Medlearns utbildningar 2021 
 – Ambulanssjukvårdare, Kista 
 – Specialistundersköterska multisjuka äldre, 

distansutbildning 
 – Tandsköterska Halmstad, Kungsbacka, 

Kista, Västerås 
 – Förändringsledning och digitalisering för 

chefer inom vård och omsorg (kort YH-
utbildning)

Inom yrkeshögskolan utbildas de studerande 
direkt mot specifika yrkesroller och i utbild-
ningarna varvas  teori med praktiska inslag, 
inte minst genom kursen LIA-lärande i arbete. 
Utbildningarna ger yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningarna är utformade i samarbete med 
arbetsgivare för att möta arbetsmarknadens 
framtida behov kompetens. Arbetslivet medver-
kar också aktivt i utbildningarna på olika sätt 
genom att vara involverade i utbildningarnas 
ledningsgrupper, föreläsa, ta emot studiebesök 
eller erbjuda LIA-platser. 

Under 2021
Under 2021 fick Medlearn tillstånd att starta 
en ny kort yh-utbildning – Förändringsledning 
och digitalisering för chefer inom vård och 
omsorg. Korta yh-utbildningar är kompetens-
utvecklande insatser mot yrkesverksamma, pri-
märt inom områden kopplat till digitalisering 
och hållbarhet. Medlearn fick även ett antal 
platser på utbildningen Specialistundersköter-
ska multisjuka äldre kopplat till yh-flex. Yh-flex 
ger yrkesverksamma med relevant erfarenhet 
möjligheten att validera delar av utbildningen 
och därmed ta examen fortare.  

Resultat i urval
 – Antal studerande: 566 (VT: 214, HT: 352) 
 – Examensgrad (andel studerande som 

tog examen av de som var inskrivna på 
utbildningen vid examen): 100% 

 – Andel i rätt jobb: 83% av alla studenter som 
examinerades under 2021 

 – Högst andel i rätt jobb: 91% av de 
studerande från Tandsköterskeutbildningen 
i Kungsbacka 

Nöjdhet deltagare
• Nöjd/mer än nöjd med utbildningen: 79% 
• Nöjd/mer än nöjd med bemötande: 81% 
• Närmare sitt mål: 95% 
• Rekommendera till andra: 86%  

Utbildning

— Fokus har även 2021 varit på digitalisering och 
distansundervisning, dels med anledning av den 
pågående pandemin, men även för att majoriteten av 
våra utbildningar numera är och kommer erbjudas på 
distans. Under året har vi påbörjat ett större utveck-
lingsarbete där vi skapat filmer och metodkort för vår 
tandsköterskeutbildning, som ett komplement till den 
digitala men även bundna undervisningen.

Inom ramen specialistundersköterskeutbildning har fokus varit att skapa 
och erbjuda en valideringsutbildning, s.k. YH-flex.

Utbildningschef: Maria Virtanen
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Studentröster om YH
”Det är ganska så högt tempo, men är man 
disciplinerad så klarar man detta. Väldigt bra lärare” 

”Jag är jätteglad att jag fick chansen att utbilda mig via 
Medlearn” 

”Alla gör ett sådant bra arbete, vilket uppskattas 
jättemycket som elev” 

”Med magisk lärare och ledningsgrupp, så fungerar 
utbildningen mycket bra”

”Grym lärare” 
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Iris Yrkeshögskola

Kund
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 

Avtal 
Utbildningstillstånd ges av MYH för i genom- 
snitt tre år i taget.

Iris utbildningar 2021 
 – Automationsingenjör processindustri, 

Stockholm 
 – Automationsingenjör processindustri, 

flexibla orter: Malmö, Gävle och Sundsvall 

Under 2021
Som en del av Irisgruppens strategiska satsning 
på yrkeshögskolan startades under 2021 en ny 
verksamhet – Iris YH. Utbildningarna inom 
Iris YH är kopplade till kompetensbehov inom 
automatisering och digitalisering på arbets-
marknaden inom samtliga branscher där behov 
finns.  

Industrin är en bransch under utveckling och 
stora möjligheter inom automatisering. Beho-
ven är stora, för varje plats på utbildningarna 
finns idag fem jobb på arbetsmarknaden. Ut-
bildningarna är två år långa, en längre LIA-pe-
riod (praktik) ingår och innehållet är framtaget 
av anställande arbetsgivare.  
 

Siffror/fakta
 – 70 studieplatser per år, start hösttermin 
 – 58 företag och arbetsgivare var med och 

skapade utbildningarna 
 – Engagerade arbetsgivare är Sigma, Granitor, 

Plantvision, Deterministic 

Utbildning

Varför behövs automationsingenjörer?

— Man måste kunna automation och förstå produktionsflöden för att vi 
ska bli konkurrenskraftiga i Sverige. Även om digitalisering är stort, så är 
automation nödvändigt för att industrin ska hänga med. Man pratar om att 
digitalisering är en förutsättning, men man måste också ha med automati-
sering. De går hand i hand, man måste ha förståelse för båda.
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Röster om Iris Yrkeshögskola
"Just att lärarna är så yrkesinriktade gillar jag, att vi är 
så nära yrkeslivet.  
Samt att man är klar efter två år, till skillnad från många 
andra utbildningar som är tre år." 
Matilda Nordin, studerande

"Framtiden ser ljus ut. Området växer hela tiden. Jag 
tror även att automation, IT och robot är något som 
kommer att växa ihop mer och mer. I takt med att rollen 
breddas och utvecklas kommer kunskaper ständigt att 
behöva fyllas på. För den som är intresserad och har 
viljan och drivet att lära sig så finns alla förutsättningar 
att få jobb!" 
Mikael Norman, branschrepresentant och medlem i ledningsgruppen 
för utbildningen
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Genom affärsutveckling och omvärldsbevak-
ning, nätverkande och erfarenheter från vår 
verksamhet får vi kunskap om våra kunders 
behov och kan ta fram marknadsanpassade 
tjänster och utbildningar. 

Under 2021 har vi fortsatt vår produktion av 
modernt kursinnehåll och pedagogiskt material 
i form av podcasts, filmer, interaktiva övningar 
och tester. Metoder, pedagogik och teknik  som 
kan möta behovet av individanpassning, digital 
leverans och aktuellt innehåll. 

Vi har gjort det för alla våra kundsegment och 
målgrupper – utifrån varierade behov.

För många delar av vår upphandlade verksam-
het har det inneburit hög grad av innovation 
och utveckling framförallt när det gäller att 
utbilda och möta deltagare på distans. Vi har 
också tagit ett rejält kliv in i en helt ny affärs-

modell där vi säljer utbildning och tjänster till 
arbetsgivare. Även om det idag är en liten del av 
vår verksamhet, har vi under 2021 skapat nya 
arbetssätt för att nå andra kunder och ha en 
dialog om vad de behöver. Vi har också skapat 
en produktionsmodell som håller hög klass.

Extra roligt har varit de fina utvärderingar vi 
fått utifrån de skräddarsydda kurser vi pro-
ducerat för arbetsgivare inom vården. När vi 
jämför våra modulbaserade kurser med andra 
i branschen vill jag påstå att våra produktioner 
håller mycket hög nivå.

Här kan du läsa om några exempel på innova-
tion och utveckling som jag  tycker vi ska vara 
stolta över.

Anne Lindgren 
Affärsutvecklings- och anbudschef

Nya avtal, innovation och  
satsningar

”Vi existerar  
eftersom vi skapar 

värde för våra  
kunder”



47Kvalitetsrapport 2021

Utvecklingsinsatser i urval

Gemensamma föreläsningar på distans 
 – Vi har utvecklat ett föreläsningsmaterial 

med en serie på 30 föreläsningar. Till detta 
finns även arbetsuppgifter för deltagarna.  

 – Alla deltagare i STOM/KROM respektive 
INAB kan delta på gemensamma föreläs-
ningar istället för att vi har ett 70-tal lokala 
föreläsningar. 

 – Föreläsningarna textas med möjlighet till 
direktöversättning från svenska till några av 
våra deltagares vanligaste modersmål.

 – Under 2021 säkrade vi teknik och struktur 
för att genomföra föreläsningarna på ett 
kvalitativt sätt. 8-10 medarbetare turas om 
att hålla föreläsningar för samtliga deltagare 
i hela landet. 

Personcentrerad omvårdnad- en digital 
utbildning för arbetsgivare 

 – Digitala avsnitt byggdes i lärplattformen 
Sana och som varvdes med workshops och 
föreläsningar.

 – 100% av deltagarna som genomfört har 
svarat att de skulle rekommendera utbild-
ningen. 

ESF-förstudie ”Kartläggning av stödbe-
hov” 

 – En förstudie finansierad av Europeiska 
socialfonden, där problemformuleringen 
handlar om var glappen finns och hur stöd-
behovet ser ut för personer med funktions-
nedsättning som är inskrivna på Arbetsför-
medlingen och är på väg ut i arbete. 

Utbildningspaket till KROM-deltagare  
 – Vi har producerat introduktionskurser för 

att rusta deltagare för studier eller anställ-
ning:

 – Studieteknik – för deltagare som ska börja 
studera  

 – Vård och omsorg
 – Lokalvård
 – Lager
 – Service  

Utbildning i jämställdhet, inkludering 
och icke- diskriminering  

 – Vi har producerat ett utbildningspaket i tre 
delar tillsammans med företaget Leda 20.   

 – Utbildningen är tillgänglig för samtlig perso-
nal inom Irisgruppen. 
 
Varför har vi en utbildning om inklude-
ring, jämställdhet och icke- diskrimi-
nering?  

 – Irisgruppen verkar för att alla ska kunna 
vara delaktiga på lika villkor i våra verksam-
heter oavsett funktionsförmåga.

 – Det blir mer och mer vanligt i avtalskraven 
att detta ska vara en del av vårt arbetssätt.

 – Utgångspunkten är FN:s konvention 
om mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.    

Mål och ambition  
 – Alla medarbetare ska känna till begreppen 

jämställdhet, inkludering, icke-diskrimi-
nering, normbrytande tankesätt och hori-
sontella principer samt få verktyg att aktiv 
integrera dem i sitt dagliga arbete.



48 Kvalitetsrapport 2021

Iris podcast –  
med målet i sikte 
 
I mars 2019 släpptes första avsnittet av Iris 
podcast Med målet i sikte. I slutet av 2021 
släpptes avsnitt 58. Varje vecka laddas dessa 
avsnitt tillsammans ner ungefär 1000 gånger! 
Podden fungerar som motivation och inspira-
tion i både arbetslivet och livet, och som peda-
gogiskt material för många av våra elever och 
deltagare.

Med ämnen om allt från nätverkande, hälsa, 
jobbcoaching, funktionsvariationer till livshis-
torier, samtliga med siktet mot målet att nå 
drömjobbet. I vissa avsnitt lyfts frågor som rör 
vår verksamhet eller samhällsfrågor där vi inom 
Irisgruppen vill påverka.

Under 2021 har programledarna Lisa 
och Charlotte träffat gäster som t.ex: 
Tobias Karlsson från populära TV-program-
met Let´s dance, pratade om mobbing. 

Kollegan och Sveriges allra första vinnare av 
Idol Daniel Lindström berättade om var-
för han bytte musikkarriären mot något som 
stämde med hans värderingar. 

Fredrika Ek gästade och berättade om sitt 
otroliga äventyr att cykla jorden runt på 1000 
dagar. 

Två representanter från organisationen 
Suicide Zero var med och pratade om hur 
viktigt det är att våga prata om självmord 

Podden genomförde sin första LIVEPODD på 
temat Arbetsmiljö där över 100 personer tittade 
live och många fler lyssnade och tittade i efter-
hand 

 Med målet i sikte

Positiv feedback
Podden når många olika lyssnare, extra roligt 
är det när vi får feedback från våra egna delta-
gare. Här är några av dem: 

”Sitter just nu i bilen och det är en ganska grå 
och regnig morgon, MEN jag har precis lyssnat 
på podden och avsnittet ”Ta eget ansvar genom 
förändringen” alltså helt magiskt och så galet 
bra! Ni gör det verkligen så bra 😊👏”

”Jag är snart 61 år och har varit arbetslös länge, 
nu har jag äntligen fått jobb! Vägen dit har varit 
väldigt krokig men jag har haft stor hjälp av 
IRIS-PODDEN, som jag tycker är riktigt bra! 
Tack!”

” Jag har tidigare varit hos IRIS och kom då i 
kontakt med er podd som jag tycker är fantas-
tiskt bra 🤗. Ser att du är en glädjespridare och 
det känns verkligen när man lyssnar på er podd 
Med målet i sikte 🤗.”

”Jag har varje vecka lyssnat på Med Målet i 
sikte och har ”blivit fast”. Den har fått mig att 
bli både bekräftad, få bredare perspektiv och 
nya insikter. Jag kommer fortsätta lyssna eftr 
avslutad insats”

” Jag har äntligen jobb och er podd har varit en 
stor hjälp på vägen. Jag lyssnade på avsnittet 
retorikexperten Barbro Fällman precis när jag 
skulle förbereda mig för en intervju. Avsnittet 
med Robin inspirerade mig att bli mer aktiv på 
LinkedIn och ert senaste avsnitt, wow, vilken 
story! fantastiskt att höra om en så modig tjej 
som vågat förvandla en idé till ett mål och ta 
action på det.”
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Göteborgs stad – Sfi och vux – förlängt avtal

Nyköping och andra orter i 
Sörmland

Vård- och omsorgsutbildning
Barn- och fritidsutbildning
Teoretiska kurser inom vuxenutbildning på 
distans

Orsa, Älvdalen och Sigtuna 
kommuner

Validering, yrkesutbildning och skräddar-
sydd kompetensutveckling inom vård

Arbetsförmedlingen INAB i Kalix, Haparanda, Nacka och 
Södertälje

Arbetsförmedlingen KROM på drygt 50 adresser

Motala, Upplands bro, 
Norrtälje, Vux Norrort, 
Täby, Malmö, Sunne

Flera nya avtal samt utökade auktorisa-
tioner inom vuxenutbildning – teoretiska 
ämnen samt vård- och omsorg samt barn- 
och fritid

Arbetsförmedlingen Karriärvägledning i Motala

Uppsala kommun Jobbsökarkurser

Luleå kommun Arbetsträningsplatser

Under 2021 har vi jobbat med ca 100 anbud och större offerter.

De flesta har varit inom ramen för LOU, men vi har också utökat antalet 
LOV-avtal och auktorisationer. Antalet direktupphandlingar och B2B-avtal har 
ökat markant jämfört med tidigare år, vilket ligger helt i linje med vår affärs-
plan. Vi har även gjort en stor expansion inom affärsområde Matchning under 
2021, där vi nu har avtal med Arbetsförmedlingen på drygt 50 etableringar i 
tjänsten KROM.

Ett urval av de nya avtal vi vunnit under 2021

Nya avtal i urval
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förmedlingen ska vi också följa de funk-
tionshinderspolitiska målen och gärna ligga 
steget före. Vi är glada att vi kommit igång 
med arbetet kring detta. Berättar Evalena 
Habel och ger exempel; 

 – Internt har vi hittat sätt att identifiera och 
åtgärda hinder mot tillgänglighet i vår verk-
samhet. Genom vår tillgänglighetspolicy och 
ett internt verktyg, förbättringsportalen, kan 
alla medarbetare ge förbättringsförslag gäl-
lande tillgänglighet och inkludering. Det kan 
exempelvis handla om otillgängliga digitala 
verktyg eller otextade filmer, berättar hon. 

 – Vi har också tillsatt ett tillgänglighetsråd, 
bestående av representanter med olika 
perspektiv. Förutom att hitta lösningar för 
att avhjälpa hinder ska expertrådet framåt 
vara med i nya utvecklingsprocesser för att 
säkerställa tillgängligheten. Rådet kommer 
att presenteras i början av 2022.  

Enligt regeringens funktionshinders-
strategi ska myndigheterna bland annat 
följas upp på:
• Principen om universell utformning 
• Befintliga brister i tillgängligheten 
• Individuella stöd och lösningar för 

individens självständighet 
• Hur man förebygger och motverkar 

diskriminering.

Evalena fortsätter;
 – Principen om universell utformning är också 

något vi fokuserar på. Universell utformning 
är ett sätt att tänka och agera för att landa 
rätt redan från början och inte senare behö-
va göra specialanpassningar.  
 
Vi använder modellen UUA (Universell 
Utformning av Arbetsplatser) som är en bra 
grund att utgå ifrån. Begreppet universell 
utformning kommer från Funktionsrätt-
skonventionen, det vill säga FN:s deklara-
tion om mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.  
 

Tillgänglighet – en central del av Irisgruppens  
hållbarhetsarbete
Arbetet med tillgänglighet, inkludering och 
mångfald är något som Iris haft i fokus sedan 
starten för 160 år sedan, både genom intres-
sepolitisk, lokalpolitisk och rikspolitisk påver-
kan samt utformandet av egna koncept för de 
tjänster vi fått i uppdrag att utföra. Under 2021 
har Irisgruppen valt att eftersträva en ännu mer 
tillgänglig miljö för deltagare, medarbetare och 
kunder och har därför tillsatt en tillgänglighets-
ansvarig. Uppdraget handlar om att säkra både 
tillgänglighet och inkludering, bland annat 
genom att arbeta utifrån modellen UUA  – Uni-
versell Utformning av Arbetsplatser.   

UUA är en modell för hur arbetsplatser blir mer 
framgångsrika genom att passa alla. Den utgår 
från ett helhetsperspektiv där arbetsmiljö, 
arbetssätt och kompetensförsörjning beaktas, 
för att skapa en balans mellan samhällsnytta 
och affärsnytta, sett ur ett rättighetsperspek-
tiv. Med UUA skapar vi förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv. Genom att aktivt arbeta med 
fem olika perspektiv kan organisationen möta 
människan istället för tvärtom. 

UUA-modellens fem perspektiv är: 
• Fysisk utformning 
• Social miljö 
• Digitalisering 
• Organisation och ledning
• Rekrytering och kompetensförsörjning

Generellt innebär UUA att göra rätt från början, 
att hitta lösningar som passar alla. Till exempel 
vid byte av lokaler, rekrytering, inköp av ut-
rustning, upphandling av digitala tjänster och 
planering av sociala aktiviteter. På så sätt tillåts 
varje medarbetare utnyttja sin fulla kapacitet 
istället för att försöka passa in. Det systematis-
ka arbetet handlar om att hitta effektiva sätt att 
tillämpa modellen i det dagliga arbetet.  

Regeringen belyste frågan när de den 24 septem-
ber 2021 presenterade ett beslut om en strategi 
för systematisk uppföljning av funktionshinders-
politiken som sträcker sig fram till 2031. Strategin 
innebär att 28 myndigheter i Sverige får ett tydligt 
uppföljningsansvar utifrån de nationella målen.

 – Som leverantör till myndigheten Arbets-
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Det handlar i grund och botten om att 
inkludera alla. Inte bara rent fysiskt i våra 
lokaler utan det är lika viktigt hur vi bemö-
ter varandra och hur vi tar tillvara på allas 
perspektiv och erfarenheter, även internt i 
vår organisation. 

 – Jag är glad att jag få arbeta med att systema-
tisera vårt arbete med tillgänglighet och in-
kludering. Det är samtidigt ett förändrings-
arbete som börjar hos var och en, där vi alla 
behöver fundera på våra egna omedvetna 
fördomar och vår egen normtillhörighet. Jag 
vill att vi i praktiken ska bli experter på de 
här frågorna inåt i vår egen organisation och 
utåt mot våra deltagare, elever, kunder och i 
rekryteringsprocessen av medarbetare.

Ett urval av UUA-aktiviteter under 2021: 

• Utbildning i jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering för 
ledning. 

• Inspelad föreläsning om jämställdhet, tillgänglighet och ickediskrimine-
ring på Resursbanken för medarbetare. 

• Onboardingprocessen UUA-perspektivet beaktas i arbetet med nya onboar-
dingprocessen för nya medarbetare samt i pre-, cross- och offboarding. 

• Anställt en certifierad normingenjör på HR  

• Deltagit i peer-review Via Lärandeforum UUA har Irisgruppen deltagit i en 
peer-review-grupp där stora bolag i en sluten grupp delat med sig av fram-
gångar och utmaningar med UUA på just sin arbetsplats. De andra bolagen 
är Randstad, Saab-group, Vattenfall, IBM och Bombay Works.  

• ESF-förstudie ”Kartläggning av stödbehov” En förstudie finansierad av 
Europeiska socialfonden, där problemformuleringen handlar om var glappen 
finns och hur stödbehovet ser ut för personer med funktionsnedsättning som 
är inskrivna på Arbetsförmedlingen och är på väg ut i arbete. 
Tillsammans med medlemmar från flera funktionsrättsorganisationer, ar-
betsgivare, handläggare, coacher och handledare, har vi samlat information 
utifrån flera olika perspektiv och sammanställt rekommendationer för hur 
för hur Irisgruppen fortsatt ska arbeta med universell utformning.

— Vi använder 
modellen UUA (Uni-
versell Utformning av 
Arbetsplatser) som 
är en bra grund att 
utgå ifrån. Begreppet 
universell utformning kommer från 
Funktionsrättskonventionen, det vill 
säga FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. 

Tillgänglighetsansvarig: Evalena Habel
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PAM och Workbuster
I våra deltagaradministrativa system har vi ge-
nomfört åtgärder för att minimera antalet klick. 
Affärsområde matchning har valt att handleda-
re enbart arbetar i systemet Workbuster för att 
förenkla och spara tid för den operativa verk-
samheten. Mycket utveckling har skett för att 
skapa automation.

Digiexam
Digiexam används som digital provtjänst 
främst inom yrkeshögskolan. Vi testar nu  också 
ChromEx (Trelson Assessment) som är en gra-
tislösning. 

TRUE
Mycket tid har lagts på att manuellt skapa och 
administrera diplom för våra deltagare. Vårt 
nya system True skapar och lagrar diplom och 
utbildningsbevis per automatik. Bonus är att 
deltagare kan dela dessa på social media.

Upsales
Vi har under 2021 rensat kontakter och Upsales 
fungerar nu som ett rent CRM-system. Utveck-
ling av rutiner och arbetssätt sker löpande.

Digital grundutbildning
Digital coach har lett projektet med att skapa 
en digital grundutbildning för att stödja per-
sonalen i deras vardagsarbete. Utbildningen 
ligger i Irisgruppens interna kompetensutveck-
lingskatalog.

Projekt
Vi har jobbat med flera olika projekt för att 
hitta lösningar väl anpassade för verksamheten, 
exempelvis; 

 » YIT i Google Workspace 
YIT- Yrkesintroduktion för teckenspråkiga har 
sedan tidigare inte haft någon lärplattform. Ge-
nom att skapa en fungerande lösning  i Google 
Sites och Google Classroom ger vi förutsätt-
ningar för deltagarna att arbeta mer tillsam-
mans vilket ökar kvaliteten. Ett konstandseffek-
tivt verktyg med låg ingångströskel. Personalen 
är mycket positiv.

Digital utveckling under 2021

Irisgruppen har under 2021 haft en tydlig ambi-
tion att anpassa sig till en ny verklighet med en 
mycket större del av leverans på distans. Detta 
har satt fokus på digitala frågor. Vi har behövt 
ifrågasätta och sätta en plan för att uppdatera 
Irisgruppens befintliga system i den nya verk-
ligheten. 

Nya distanskurser började byggas i befintligt 
system men det blir tydligare och tydligare att 
vi behöver fortsätta hitta nya modeller och nya 
system för att tillgodose våra intressenter – 
medarbetare, deltagare och kunder.

I en iver att lösa problem har en del nya system 
snabbt förts in i organisationen utan en ordent-
lig implementering – detta är viktiga lärdomar 
som vi tar med oss framåt. Vi har börjat forma 
en plan framåt för att automatisera manuellt 
arbete och detta kan sammanfattas som tre 
utvecklingsområden:
•  Digital pedagogik – rätt system för rätt tjänst
•  Förankring och transparens – den operativa 

personalen är våra proffs
•  Rutiner och implementering

Digital pedagogik – rätt system för rätt 
tjänst

Learnster
Lärplattformen Learnster används i några av 
Irisgruppens tjänster. På grund av utmaning-
ar med tillgänglighetsanpassningar byggs nya 
tjänster i Google Classrom. En del av befintliga 
tjänster flyttas i tillägg till densamma. 

Itslearning
Itslearning används som lärplattform inom 
Irisgruppens utbildningar och som resursbank 
för samtliga tjänster. Itslearning har utmaning-
ar vid helt digital leverans. Vi har under 2021 
startat projekt för att hitta alternativa system. 

Sana Learn
Systemet har utvecklats mycket under 2021 
som har inneburit att kursinnehåll har fått 
struktureras om. Vi arbetar bland annat på att 
implementera en förenklad inloggning. Sana 
Learn kommer utvärderas under 2022.
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 » YH i Teams
Som ett led i att testa lärplattformar har två yr-
keshögskoleutbildningar använt Teams istället 
för Itslearning. Det initiala testet med deltagare 
med hög teknisk kunskap föll mycket väl ut, det 
andra där den generella digitala nivån var lägre 
ledde till mycket support på grund av inlog-
gingsproblematik.

 » Chromebooks i Matching
Som ett led i effektiviseringen har Chrome-
books (datorer med Googles operativsystem 
Chrome) testats inom affärsområde Matching. 
Chromebooks är generellt billigare, lättare att 
få tag på och enklare att hantera. Det initiala 
testet har fallit väl ut och ett större inköp av 
Chromebooks genomförs.

Förankring och transparens – den 
operativa personalen är våra proffs

För att fånga in synpunkter och driva ett väl 
förankrat utvecklingsarbete så har IKT-team 
skapats. I dagsläget finns team från följande 
verksamhet:
Vuxenutbildning, yrkeshögskola, matchning, 
IPSU - individuellt pedagogiskt stöd vid utbild-
ning, INAB- introduktion till arbete.

Deltagande i teamen är på frivillig basis och 
grundtanken är att fånga upp utvecklingspo-
tential direkt från den operativa verksamheten. 
Kan vi effektivisera detta arbete så sparar 
vi mycket tid. Dessutom blir eventuella för-
ändringar väl förankrade i verksamheten när 
förbättringsförslagen delvis kommit från dessa 
team.

Samtliga team belyste direkt problematik med 
att hitta information i nuvarande Resursban-
ken, vilket gjort att vi nu tagit fram ett nytt, 
processtyrt upplägg som vi bygger i en mer 
tillgänglig miljö (Google Sites). Upplägg har ta-
gits fram av teamen och de ger feedback under 
arbetets gång, vilket gör att den nya Resursban-
ken blir ”allas”.

Rutiner och implementering

För att skapa en hög funktionalitet, förankring 
och användning av system har vi tagit fram 
nya rutiner under 2021. Nya system skall gå 
via en grupp bestående av IT/Administration 
och Affärsutveckling. Detta för att fånga upp 
integrationsproblematik samt problem med att 
flera system som gör samma sak införskaffas. 
Byten av större system skall föregås av ett gedi-
get förarbete bestående av:
• omvärldsbevakning 
• konsekvensanalys 
•  testning av flera alternativ utfört av en 

diversifierad testgrupp 
•  tydlig kravspecifikation
•  implementeringsplan

Vidare skall fortsätt utbildning och utveckling 
finnas med i  årshjulet för varje berörd verk-
samhet.

Sammanfattningsvis ett  
händelserikt år digitalt!

Digital coach och systemansvarig: Joakim Lindius
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Iriskraft - välkommen till Irisgruppen!

Äntligen! Under 2021 startade Irisgruppen ett 
arbetsintegrerat socialt företag. Bolaget heter 
AB Iriskraften, men kommuniceras under varu-
märkesnamnet Iriskraft. Många är engagerade 
i utvecklingen av verksamheten inom Iriskraft 
som leds och samordnas av tjänsteansvarig An-
neli Hegborn och en central projektgrupp som 
består av Anne Lindgren, affärsutvecklings- och 
anbudschef och Susann Aronsson, affärsområ-
deschef för Arbetsmarknad Mitt.

Hej Anneli, varför har vi startat ett ar-
betsintegrerat social företag?
-  Vi ser en ökad efterfrågan på enkla arbeten 
utan prestationskrav i syfte att arbetsträna 
och få praktik med målet att få ett arbete 
inom eller utanför Iriskraft. Ibland ställer våra 
kunder krav på att det ska vara ett arbets-
integrerat socialt företag. Arbetsförmedling 
och kommuner är de intressenter som vi 
främst riktar oss emot.

Vad är ett arbetsintegrerat socialt 
företag?
-  Ett socialt företag kan förekomma i olika 
bolagsformer, men Irisgruppen har valt 
aktiebolag. Den gemensamma drivkraften 
för sociala företag är att skapa innovativa 
lösningar på samhällsutmaningar. Den egna 
ekonomiska vinsten står inte i centrum. 
Målet för sociala företag är att bidra till ett 
samhälle som inkluderar och är hållbart. 
Det ligger alltså helt i linje med Irisgruppens 
grundvärderingar och blir ett välkommet 
tillskott i vår verksamhet.

Vad betyder det mer för Irisgruppen?
-  Tanken är att det ska stärka vårt varumär-
ke och vår affär på olika sätt:
• Värdeskapande signaler - Irisgruppen tar 

samhällsansvar
• Synergier med vår övriga verksamhet

• Inom Iriskraft kan vi genomföra utveck-
lingsprojekt kring metoder och verktyg 
som riktar sig mot målgrupper som står 
långt ifrån arbetsmarknaden

Vilken verksamhet ska Iriskraft bedriva?
-  Bolaget ska bedriva produktion och försälj-
ning av hantverk och retroprodukter, tjänster 
inom legoarbeten, hushållsnära tjänster, 
trädgårdstjänster och därmed förenlig verk-
samhet. Verksamheten ska främja social och 
yrkesmässig integration av personer som på 
grund av funktionsnedsättning eller andra 
skäl har svårt att komma och få fäste på 
arbetsmarknaden.

Iriskraft startades i september – vad 
hände mer under 2021?
-  Uppstarten av Iriskraft är inne i ett inten-
sivt skede. Vi svarar på anbud och bearbetar 
kunder samtidigt som vi arbetar med att få 
innehåll, struktur och rutiner på plats. Vi star-
tade upp i Enskede i slutet av november. Där 
erbjuder vi arbetsuppgifter i form av textning 
och översättning av videofilmer samt uppgif-
ter i samverkan med IT-avdelningen. Sedan 
planeras för start i Örebro, Karlstad, Luleå 
och fler orter är på gång. Det är mycket 
roligt, spännande och motiverande att arbeta 
med detta, särskilt då det finns ett så stort 
engagemang i hela organisationen för dessa 
frågor. En resurssajt är på plats i Resursban-
ken, en första hemsida finns också på plats.

Iriskraft fick också en egen logotyp
-  Varumärket och logotypen ska fungera 
som ett eget unikt varumärke som samtidigt 
tydligt signalerar relationen till Iris. Varumär-
ket och logotypen vill också förmedla lång-
siktighet, utveckling och expansion – både 
av individer och verksamhet.

Nu pågår ett fortsatt arbete med att landa 
olika aktiviteter såsom marknadsföringsma-
terial, mallar, hemsida, IT-relaterade frågor, 
rutiner, nya etableringar och inriktningar på 
verksamheten.

Konceptansvarig: Anneli Hegborn
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Fin återkoppling från vår största kund

AUP - Aktivitetsbaserade utredningsplatser rik-
tar sig till personer med varierande förutsätt-
ningar för arbete, som på grund av till exempel 
sjukskrivning varit ifrån arbetslivet under en 
längre period. Under 2021 har avtalet med 
Arbetsförmedlingen avslutats på flera orter, 
och i samband med avslutet har en utvärdering 
genomförts med specialisterna på Arbetsför-
medlingen. Gun Widell, tjänsteansvarig för 
tjänsteansvarig för AUP under 2021, känner sig 
upprymd över svaren:

– Vårt förbättringsarbete pågår kontinuerligt 
och att få feedback kring vårt arbete är en 
viktig komponent. Att det sedan är positiv 
återkoppling är ju en guldstjärna i kanten, 
berättar hon. 

Deltagarna i AUP genomgår en utredning med 
syftet att kartlägga förmågor och hitta arbets-
sätt som passar den enskilde individen. Med 
hjälp av över 100 arbetsuppgifter i en företags-
liknande miljö, får de prova på olika arbets-
uppgifter och testa bland annat sin motoriska 
förmåga, kommunikation och interaktion. Allt 
sker under handledning och i nära samverkan 
med Iris erfarna arbetsterapeuter, samtidigt 
som deltagarna bjuds in att berätta om sina 
upplevelser och att själva få påverka sin utred-
ning.  

– Tackar för gott samarbete! Professionella 
arbetsterapeuter i alla dess delar från bemö-
tande, genomförande av bedömningar och 
dokumentation! Synd vi inte kan fortsätta 
samarbetet i denna form!

Så svarar en av Arbetsförmedlingens specialis-
ter kring upplevelsen av Iris AUP. Totalt fick 
vi en svarsfrekvens på 70% av 105 utskickade 
enkäter, där samtliga orter utom en var repre-
senterade. Majoriteten av de svarande tyckte att 
samarbetet med personalen på Iris och kvali-
teten på utredningsverksamheten var utmärkt 
eller väldigt bra.

– Även om pandemin inneburit omställning-
ar och anpassningar på många sätt är det 
tydligt att vi fortsatt leverera en högkvalitativ 
tjänst med nöjda deltagare och ett gott sam-
arbete, avslutar Gun Widell.

Tjänsteansvarig: Gun Widell
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Specialisterna på Arbetsförmedlingen har även lämnat många 
kommentarer, här några exempel:

”Alltid proffsiga och tillmötesgående. En fröjd att jobba 
med.”

”Både resurser och begränsningar som framkommit 
under utredningen har beskrivits på ett strukturerat 
sätt som är användbart i kontakter med antingen 
arbetsgivare, eller om ingen aktivitetsförmåga finns, 
med vården. Vid provning av olika hjälpmedel och 
anpassningar har dessa också utvärderats om de varit 
till nytta eller ej. Väldigt bra."

”Arbetsterapeuterna har gjort ett superbra jobb med 
deltagarna! De har också varit mycket tillmötesgående 
och flexibla kring att lösa rutiner kring möten och dylikt 
senaste året med corona. Fantastiskt bra jobb av dem 
och trevliga är de också 😉”

”Vi har under hela avtalsperioden, och förra, varit 
väldigt nöjda med Iris och är glada över att få fortsätta 
samarbetet med er.”

Hur upplever du samarbetet med Iris personal under avtalstiden?

Utmärkt

Väldigt bra

Bra

Ganska bra

Mindre bra

Inte godkänd

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

Hur upplever du kvalitén på Iris utredningsverksamhet?

Utmärkt

Väldigt bra

Bra

Ganska bra

Mindre bra

Inte godkänd

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%
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Den här kvalitetsrapporten visar ett urval av de 
tjänster vi på Irisgruppen kan leverera och de 
möjligheter vi kan bidra med för att vara rele-
vanta i det föränderliga samhälle där vi verkar. 
Jag är stolt och glad över att leda ett företag där 
varje kollega bidrar till möjligheter för fler att 
närma sig arbetsmarknaden utifrån sina egna 
förutsättningar, styrkor och förmågor. Tillsam-
mans med våra samarbetspartners och kunder 
skapar vi en hållbar affär där våra principer om 
att vi är tillgängliga, engagerade och lyhörda 
bidrar till vår övertygelse om alla människors 
lika värde i både studier, arbetsliv och fortsatt 
kompetensutveckling.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa!

Claus Forum
VD Irisgruppen






