
Dörröppnare till 

arbetslivet 

Milles 



Korta vägen  
- en förberedande 
arbetsmarknadsutbildning för  
utländska akademiker  

Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

Stockholms universitet 

 

2015-10-12 /Lovisa Fältskog Johansson, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet 



 

På Korta vägen är jag en  

akademiker i utbildning 

- inte en arbetslös invandrare 

2015-10-12 /Lovisa Fältskog Johansson, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet 

” 



Ingenjör möter Ingenjör 

2015-10-16 INGENJÖRSMENTORSPROGRAMMET 

MAGNUS SKAGERFÄLT 
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Matchning 

Ingenjörsmentorsprogrammet 
Avslutningsträff 

Avslutad 

mentorsrelation 

Mittenträff 
Tre individuella 

träffar 

Tre individuella 

träffar 

Introduktionsträff 



Så funkar svensk arbetsmarknad 

När adepten i sin karriär tar steget in på den 

svenska arbetsmarknaden har mentorn det 

som inte adepten har.       

2015-10-16 INGENJÖRSMENTORSPROGRAMMET 

MAGNUS SKAGERFÄLT 
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Sfinx 

svenska för 

ingenjörer 



Mångfaldspraktik 2015 
Olle Ingemarsson och Birgitta Pettersson 

Personalenheten Kommunal 

 

 



Framgångsfaktorer och utmaningar 

• Förankra! Från högsta ledningen och genom hela organisation. Både chefsmöten och 
frukostmöten. 

• Nätverka! Dra nytta av andra organisationers erfarenheter av liknande insatser för att 
upprepa framgångar och undvika fallgropar. 

• Frivillighet! Chefer och handledare ska känna engagemang och vilja istället för tvång. 

 

• Tid och resurser. Har de ansvariga i organisationen och på Arbetsförmedlingen fått de 
förutsättningar som krävs för genomförandet? 

• Mänskliga drömmar och ambitioner. Även om löftet om fast jobb inte ges lever hoppet 
hos praktikanten. Viktigt med samspel och kommunikation. 

 

• Utvecklande för alla – inte bara för praktikanterna. Världen har kommit innanför 
dörrarna på Kommunal. 

 





Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 

Ändra  bakgrunds-

bilden brytbilden:  

1. Klicka på bildikonen i mitten 

och infoga en bild (obs! bilden 

måste vara 4:3 med bra 

upplösning).  

 

 

 

2. Klicka på textrutan och 

klicka på figurfyllning på fliken 

Ritverktyg.  

 

 

 

Sverige TÄNKER NYTT tillsammans  

Din uppgift 

 
1. Sök upp en för dig helt ny person för ett 

gränsöverskridande samtal. 

 
2. Inled samtalet med en ”walk and talk” till 

kaffeserveringen. 

 
3. Brainstorma fram en idé eller lösning som kan 

korta tiden för etablering av nyanlända. 

 
4. Summera kort vilka ni är (verksamhet) och er 

idé på baksidan av instruktionslappen. 

 
5. Lämna lappen till VINNOVA som står i 

anslutning till mässhallen vid slutet av 
fikapausen.  


