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Metodhandbok

Workplace Luleå

Workplace Luleå 2.0 var ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Luleå
kommun, arbetsmarknadsförvaltningen som finansierades av Europeiska socialfonden. Det
övergripande projektmålet var att utveckla metoder vars effekter skulle leda till att
utrikesfödda kvinnor och män skulle få anställning samtidigt som arbetsgivare fick stöd att
hitta former för breddad rekrytering.
Projektet identifierade tre delmål:
1. Utveckla minst en metod inom matchning som ska underlätta för deltagarna att få
anställning och arbetsgivare att anställa dem.
2. Utveckla minst en metod inom handledning som ska underlätta för arbetsgivarna att
ta emot deltagare på praktik och anställning.
3. Utveckla minst en metod som ökar deltagarnas kompetens och
anställningsmöjligheter.
Projektmodellen

Projektmodellen utgick ifrån att individen lär sig om arbete i arbete. Det övergripande
arbetssättet började därför med att identifiera arbetsgivare och arbetsplatser, vilket projektet
kallade ackvirera arbete. Vid kontakter där det fanns ett konkret behov och intresse
påbörjades matchningsprocessen, det innebar att hitta och matcha fram lämpliga individer
ur målgruppen till arbetsgivaren. Individerna fick sedan träffa arbetsgivaren för att se om ett
ömsesidigt intresse uppstod. Vid ett ömsesidigt intresse startade individens och
arbetsgivarens deltagande i projektet alltid med en månads praktik och efter det togs beslut
om det skulle gå vidare till en tidsbegränsadanställning på 4 månader eller ej.
Praktiken var på 80% och 20% var deltagaren på projektets utbildningsdag. Samma upplägg
gällde vid anställning och projektet följde både deltagaren och arbetsgivaren som längst
under fyra månader därefter togs ett beslut om fortsatt anställning eller ej. När deltagaren
var i praktik och anställning så erbjöd projektet en handledningsprocess som i grunden gick
ut på att erbjuda snabb och tät uppföljning.
Utbildningsdagen som var obligatorisk för deltagaren varje tisdag hade som syfte att höja
kompetens och anställningsmöjligheter, både på kort och lång sikt.

Projektet pågick från september 2017 till oktober 2019. Indikatorer som fastställdes och
resultat som uppnåddes var:
➢ Indikator: Få in minst två individer ur målgruppen varje månad i projektet, totalt 54st
personer. Slutresultat: 60st.
➢ Indikator: 70% av deltagarna skall erbjudas anställning genom projektet. Slutresultat:
77%.
➢ Indikator: 60% av projektets deltagare skall ha anställning eller studera då de avslutar
sin tid i projektet varav hälften skall vara kvinnor. Slutresultat: 77% till anställning
eller studier, 23% av dem kvinnor.

Visa på vilka metoder och arbetssätt som varit framgångsrika för projektet Workplace Luleå
2.0 och underlätta implementering och spridning av goda exempel.

Läs och inspireras av metoder och arbetssätt, fundera hur metoderna skulle kunna användas
i din arbetssituation och våga testa för att se vad som fungerar. Sök också mer kunskap och
gå till källan för metoden genom att kika i referenslistan och fördjupa dig. Våga
vidareutveckla och anpassa efter dina förutsättningar, vi som arbetat i Workplace Luleå
hoppas du hittar något som kan utveckla och förbättra ditt arbete. Lycka till!

I Workplace Luleå 2.0 har matchning och matchningsprocessen handlat om alltifrån att
identifiera och kontakta arbetsgivare till att skapa jobbannonser och göra urval av individer
till intervjuer. Här presenteras de metoder som varit framgångsrika inom detta område.

Vad: En metod från boken Säljorganisationer (A. Sahlgren, E. Skog 2016) som hjälper säljare
att få en överblick i säljprocessen med respektive kund.
Syfte: Få kontroll och samsyn kring vart i säljprocessen säljaren befinner sig med respektive
kund och ett diskussionsunderlag för vilka insatser som behövs för att driva processen
framåt.
Hur: Metoden går ut på att upprätta ett rutsystem t.ex. i Excel eller på en tavla där varje
aktuell kund skrivs upp lodrätt och där säljprocessens olika kritiska punkter skrivs upp
vågrätt. Det skapar ett system och en överblick i säljprocessen. Så fort en kontakt eller beslut
tas med kunden antecknas det i systemet för att identifiera vart säljaren befinner sig i
processen. Användes i Workplace Luleå för att få kontroll och samsyn kring vart dialogen
med olika arbetsgivare befann sig. Vid veckomöten diskuterades vad som var nästa lämpliga
insats för respektive arbetsgivare för att driva processen framåt. Se bilaga 1 för exempel på
Affärsmöjligheter system i Excelark.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är en bra metod för att få kontroll och överblick på
processen, systemet ser till att ingenting ”faller mellan stolarna” och ger en möjlighet till
samsyn och utgångspunkt i diskussioner om nästa insats.

Vad: Ett frågeformulär utvecklat från Supported Employment-metoden (S. Leach, 2002) som
hjälper att analysera, identifiera och förstå arbetsplatser och arbetsuppgifter.
Syfte: Kartlägga och analysera arbetsplatser för att förstå arbetsplatsens behov bättre och
identifiera arbetsuppgifter vilket i sin tur gör det möjligt att skapa tydligare jobbannonser
och ett gediget matchningsunderlag för att hitta lämpliga kandidater.
Hur: Metoden går ut på att kartlägga arbetsplatser utifrån frågorna i formuläret. Frågorna
ställs till arbetsgivare och ibland handledare, de antecknas analogt eller digitalt för att få en
tydlig bild av arbetsplatsen. För Workplace Luleå var Arbetsplatsanalysen främst ett verktyg
för att kunna skapa en specifik jobbannons och ett stöd vid urval av individer till
anställningsintervjuer. Se bilaga 2 för exempel på Arbetsplatsanalysformulär inom
Workplace Luleå.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är bra att ha ett formulär att utgå ifrån för att inte
glömma bort viktiga områden och frågor. Det går dock inte att ställa alla frågor på en gång
utan det är viktigt att veta när det räcker med information till underlaget, detta för att inte
trötta ut svarandes och upprepa frågor och svar.

Vad: Mässor och mötesplatser för arbetsgivare och arbetssökande med fokus arbete och
arbetsmarknad. Finns olika roller vid dessa aktiviteter som t.ex. utställare, besökare och
arrangör. Enligt UNCHR rapport Engaging with employers in the hiring of refugees (2019)
är jobbmässor och mötesplatser ett mycket bra sätt för nyanlända att få nya kontakter och
möjligheter till att söka arbete.
Syfte: Knyta kontakter, söka arbetstillfällen och matcha arbetssökande och arbetsgivare.
Hur: Metoden handlar om att ställa ut, besöka och/eller arrangera en mässa eller mötesplats
med arbetssökande och arbetsgivare där fokus ligger på att skapa arbetstillfällen och knyta
nya kontakter. Workplace Luleå har testat alla tre former och samverkat mycket med
Arbetsförmedlingens satsning ”Jobbchansen” som är en mötesplats för arbetssökande och
arbetsgivare en gång i månaden. Projektet har även anordnat en egen jobbmässa för att knyta
kontakter och sprida information till både målgruppen utrikesfödda och arbetsgivare.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det har varit en bra metod för att länka samman de
båda målgrupperna. Det har också varit ett utmärkt tillfälle för informationsspridning och
knyta nya kontakter på kort tid. Det är viktigt både som projekt och arbetssökande att vara
förbered i kontakter med arbetsgivare eftersom det gäller att presentera sig på bästa sätt
under kortast möjliga tid. Det är också viktigt att göra ett upplägg som gör det lätt för
arbetsgivare och arbetssökande att ta kontakt och förstå vad respektive parts behov är.

Vad: En metod som projektet själva utvecklat utifrån att det funnits aktuella jobbannonser
och matchningar i projektet men väldigt få individer i urval. Metoden är ett sätt att snabbt
lära känna och matcha arbetssökande.

Syfte: Skapa ett bra underlag för matchning och ett informationstillfälle.
Hur: Metoden går ut på att göra ett urval av arbetssökande individer utifrån aktuella
matchningars önskemål och bjuda in individerna till en matchningsträff. På träffen
presenterades vem som bjöd in och varför samt vilka de aktuella matchningarna var. Sedan
fick de inbjudna individerna berätta kort om sig själva och vad för typ av jobb de var
intresserade utav och till sist fick de skriva ned vilka av de aktuella matchningarna de
eventuellt var intresserade utav och varför. Projektet bjöd in grupper på 5-12st personer
vilket ansågs lagom och hanterbart ur informations- och dialogsynpunkt.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det var en framgångsfaktor att kunna använda
Arbetsförmedlingens system för att söka och göra urval bland alla arbetssökande individer,
detta för att få till en grupp som någorlunda passade de aktuella matchningarnas krav och
önskemål. En bra metod för att snabbt träffa individer och hitta aktuella kandidater till en
eller flera arbetsgivare.

Vad: En säljmetod från boken The Challenger sale (B. Adamson, M. Dixon. 2011) som går ut
på att visa vilket värde det man säljer kan tillföra kunden och på så sätt få till fler affärer.
Syfte: Skapa intresse och förståelse hos kunden för det man säljer för att lyckas med
försäljning och i slutändan skapa goda relationer.
Hur: Metoden går ut på att först identifiera vilket värde det som säljs kan tillföra kunden.
Efter det ska man lägga upp en plan om hur lära ut, skräddarsy och ta kontroll i
säljprocessen. Workplace Luleå använde metoden på följande sätt: Steg 1 - Att lära ut,
handlade om att visa vilken resurs utrikesfödd arbetskraft är och att det är ett gynnsamt läge
med projektets unika stöd att testa en praktikant. Steg 2 - Skräddarsy, handlade om att
identifiera arbetsgivarens behov och visa på hur det kunde kombineras med projektets
upplägg. Steg 3 - Ta kontroll, handlade om att identifiera vart i processen, mot en praktik och
anställning, samarbetet befann sig och vad är nästa insats skulle bli för att få processen att gå
framåt. Kopplat till sista steget var det viktigt att använda Affärsmöjligheter systemet för att
kunna identifiera var i processen projektet befann sig med respektive arbetsgivare. Se bilaga
3 för exempel på metoden The Challenger utifrån Workplace Luleås arbete.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är viktigt att förbereda sig och på förhand
identifiera vilket värde som man kan tillföra kunden så att man kan presentera
informationen trovärdigt och även komma med lösningar på de invändningar eller
utmaningar som arbetsgivaren kan komma med. Det är också viktigt att fokusera på värde
eftersom det sällan lönar sig att endast be om praktikplatser och hoppas att arbetsgivaren ska
förstå vilken tuff situation det är på arbetsmarknaden för vissa målgrupper.

I projektet Workplace Luleå 2.0 har handledning och handledningsprocessen handlat om
alltifrån introduktion och uppföljning till handledarutbildning. Här presenteras de metoder
som varit framgångsrika inom området handledning.

Vad: Frågeformulär för uppföljning av praktik och anställning med arbetsgivare, handledare
och individ. Formuläret är utvecklat från Supported Employment-metoden (S. Leach, 2002).
Syfte: Formuläret och frågorna är till för att kvalitetssäkra handledningsprocessen och
stämma av hur alla parter tycker att det går med en individs praktik eller anställning.
Hur: Metoden används genom att frågorna från formuläret ställs till arbetsgivare,
handledare och individ. Svaren dokumenteras för att få en bild av nuläge och hur det går
mot uppsatta mål och viktiga faktorer som berör anställning och arbetsplatsen. Eventuella
åtgärder för att få en ännu mer lyckad handledning och öka anställningsmöjligheterna
diskuteras också. Workplace Luleå använde en grunduppsättning av frågor i ett
uppföljningsformulär inspirerat av Supported Employment-metoden vid uppföljningar. Se
bilaga 4 Uppföljningsformulär för exempel på frågeformuläret som användes i projektet.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är ett bra verktyg för att följa upp mål och för att
tydliggöra för alla parter hur det aktuella läget ser ut. Det är också viktigt att diskutera
generella arbetslivsfaktorer som kommunikation och pålitlighet så att det inte enbart blir en
allmän diskussion kring om det går bra eller inte.

Vad: Utbildning framtagen av Workplace Luleå som är ett kompetensutvecklingstillfälle för
arbetsgivare och handledare i form av föreläsning och diskussion kring ämnet handledning.
Grundar sig på S. Tveitens bok Yrkesmässig handledning (2014) och handledningens olika
faser.
Syfte: Kompetensutveckla och effektivisera arbetsgivarens och handledarens arbete med
handledning på arbetsplatsen. Syftet är också att öka intresset för handledarrollen och att fler
arbetsgivare ska våga rekrytera från målgruppen utrikesfödda.
Hur: Metoden handledarutbildning handlar om föreläsning och diskussion utifrån
handledningens olika faser, syfte m.m. Utbildningen har även inslag om kulturmedvetenhet
och kommunikation utifrån målgruppen utrikesföddas utmaningar med att få fäste på
arbetsmarknaden. Workplace Luleå tog fram en utbildning på ca 2 timmar med stöd av
boken Yrkesmässig handledning (2014) och genomförde utbildningen på morgonen innan
arbetsgivaren och handledaren hade påbörjat sin arbetsdag.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är viktigt att ställa frågor och be arbetsgivarna om
egna exempel eftersom många sitter på kunskap och vill vara delaktiga. Det är en möjlighet
att skapa förståelse och kunskap för individer från andra kulturer genom att visa på
utmaningar men också lösningar kring frågor som rör kulturella skillnader och språk. Det är
också viktigt att kunna härleda information och kunskap till forskning för att skapa

trovärdighet och förståelse. Projektet lämnade också en folder ”Tips till arbetsplatsen och
handledare” efter utbildningen där en sammanfattning av handledarutbildningen fanns. Se
bilaga 5 för exempel på foldern.

Vad: Metoden kommer från boken Yrkesmässig handledning (S. Tveiten, 2014) och innebär
att individer i handledning för anteckningar kring sina upplevelser från arbetsdagen vilket
leder till att synliggöra tankar och lärande genom att de outtalade görs uttalat.
Syfte: Skapa reflektion och lärande i handledningsprocessen.
Hur: Metoden går ut på att individer som handleds skriver upplevelseanteckningar utifrån
sin tid på arbetsplatsen för att synliggöra sina reflektioner och sitt lärande. Workplace Luleå
har spetsat till metoden genom att anteckningarna vägleds av frågor om vad som upplevs
som positivt respektive negativt på arbetsplatsen samt vilka ord och meningar som de vill
veta mer om. Syftet med att styra med frågor har varit att få fokus på arbetsmarknad och
språkutveckling. Anteckningarna har i sin tur används i metoden Rundor för att lära av
varandra i grupp på projektets utbildningsdag.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är viktigt att ge deltagaren ramar och frågor att
fundera kring så att det inte tar för lång tid att skriva ned sina anteckningar samt att det är
viktigt att deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina reflektioner utan att de värderas.

Vad: Metod inom handledning som är hämtad från boken Yrkesmässig handledning (S.
Tveiten, 2014) och används i grupphandledning.
Syfte: Metod för grupphandledning för att få alla i gruppen att delta, reflektera och lära sig
av varandra.
Hur: Metoden går ut på att alla individer i en grupp som är i handledning får kort redogöra
för sina upplevelser av handledningen till varandra och samtalsledaren. I Workplace Luleå
har utbildningsledarna gett deltagarna ordet i tur och ordning och de använder sina
upplevelseanteckningar som grund för att redogöra för sina framsteg, utmaningar m.m. som
uppstått på arbetsplatsen.
Reflektioner: Workplace Luleå tycker det är viktigt att inte värdera upplevelserna eftersom
det är subjektiva och som samtalsledare vill du få alla att prata och dela med sig annars
fungerar inte metoden och lärandet stannar av. Deltagarna och projektgruppen har lärt sig
mycket av Rundor då de ofta kommer upp intressanta exempel och situationer som gör att
deltagaren och projektet kan utvecklas. Metoden Upplevelseanteckning är ett bra
komplement till metoden Rundor då deltagarna kan komma bättre förbereda till momentet
om de har sina anteckningar med sig.

Vad: En mall som handledaren fyller i för att styrka vilka arbetsuppgifter som genomförts
och vilka kunskaper individen har uppvisat på arbetsplatsen.
Syfte: Hjälpa individen att synliggöra och validera sina kunskaper och färdigheter på en
arbetsplats.
Hur: Metoden går ut på att en arbetsgivare eller handledare som följt individen på
arbetsplatsen skriver i en mall hur länge individen befunnit sig där, vilka arbetsuppgifter
som utförts samt gör en bedömning av vilka kunskaper och färdigheter individen visat att
den besitter. Workplace Luleå har skickat ut en mall för intyg och
yrkeskompetensbedömning som handledaren eller arbetsgivaren fått fylla i och sedan
lämnat till deltagaren när denne ska sluta på arbetsplatsen. Intyget och bedömningen kan
vara värdefull när deltagaren ska söka nytt arbete. Se bilaga 6 för exempel på mallen.
Reflektioner: Workplace Luleå anser att referenser och validering av kunskaper och
färdigheter är viktigt för målgruppen utrikesfödda eftersom arbetsgivare generellt sett har
svårt att tolka och värdera utrikesföddas kvalifikationer och erfarenheter från andra länder.
Ett sådant här intyg och bedömning kan öppna upp nya dörrar för den arbetssökande
genom att skapa större förståelse hos arbetsgivare.

Att öka deltagarens anställningsmöjligheter på kort- och lång sikt har framförallt
utbildningsdagen i projektet varit en plattform för. Här presenteras utbildningsdagen som
metod och de områden och arbetssätt som varit framgångsrika inom utbildningen.

Vad: En utbildningsinsats inom projektet där projektpersonalen samlar deltagarna en gång i
veckan för kompetensutvecklande insatser i grupp. Insatserna utgår från individernas behov
och projektets problemanalysområden som t.ex. svenska språkkunskaper, nätverk och
diskriminering.
Syfte: Att öka deltagarnas anställningsmöjligheter på kort och lång sikt genom
kompetensutvecklande insatser.
Hur: Metoden för utbildningen grundar sig på att arbetet utförs av en pedagog och
Arbetsförmedlare som planerar och håller i utbildningsdagen. Deltagarna träffas en gång i
veckan i grupp för att ta del av kompetensutvecklande insatser. Utbildningsledarna
använder gruppens samlade erfarenhet och kunskap för att utveckla individen genom att
alla får komma till tals och reflektera över sin situation på arbetsplatsen och vad dem och
projektet kan göra för att öka deras möjligheter för anställning på kort och lång sikt.
Utbildningens innehåll är uppdelad i tre huvudområden – språkutveckling, social
kompetens och arbetsmarknadskunskap.

Syfte: Göra deltagaren mer medveten om sin språkliga inlärningsprocess genom att skapa
bättre förutsättningar för att öka ordförrådet, hitta egna strategier, stärka individens sociala
samvaro och vara mer delaktig i olika samtal och sammanhang.
CEFR – skala
Hur: Utbildningsledarna har använt Europeisk språkportfolio med CEFR – skala i projektet,
deltagarna får ska skatta sig själva inom de fem språkliga färdigheterna för att få insikt i
starka sidor och utvecklingsområden. Genom att skriva de olika definitionerna i skalan på
lätt svenska har utbildningsledarna möjliggjort för deltagarna att vara mer delaktig i
processen. Gruppen går igenom och diskuterar materialet sedan får varje deltagare själv
bedöma var de ligger till på skalan. Deltagarna får berätta för varandra hur de uppfattar de
olika färdigheterna och hur man kan tänka när man skattar sig själv.
Reflektion: De flesta av projektets deltagare har skattat sig högt i språkutvärderingar
samtidigt som de uttrycker att de aldrig sett något liknande material. Detta tyder på att de
inte har varit delaktiga i tidigare bedömningar vilket kan leda till att det är svårt för
individen att veta hur man ska förbättra sitt språk eller vilka förmågor man besitter. När
deltagarna har bättre kännedom känner de sig säkrare på vad de behöver göra för att
förbättra sin språkförmåga.
Studieteknik
Hur: Olika sätt används för att belysa studieteknik som en viktig del i processen att lära sig
ett nytt språk. Bland annat får deltagarna läsa olika texter som jobbannonser, dikter, ord och
fraser samt tränas i att kunna ta enkla muntliga och skriftliga instruktioner av
utbildningsledarna.
Reflektion: Projektet bedömer att det finns ett stort behov av studieteknik. Allt som gås
igenom på utbildningsdagen måste repeteras många gånger för att det ska befästas. Projektet
har jobbat mycket med att få deltagarna att förstå att det är en process de går igenom och att
det oftast startar med en egen motivation och ett eget ansvar och att studieteknik kan vara ett
stort stöd i detta.
1000 vanligaste svenska orden
Hur: Alla deltagare får ett häfte med de 1000 vanligaste svenska orden som används i det
svenska vardagsspråket. Gruppen går igenom orden och bygger meningar och får ”känna på
orden” genom diskussioner och även rollspel som kopplas till vardagen och arbetslivet.
Deltagarna arbetar även hemma med detta häfte.
Reflektion: Enligt ”Lär dig svenska” webbsidan för att lära sig svenska utgör liknande listor
som de 1000 vanligaste orden ca 80 % vardagsspråk. Orden är hämtade från sidan
https://larare.at/svenska/moment/lingvistik/vanligaste_orden_i_svenska_spraket.html och
detta häfte har varit till stor hjälp för både utbildningsledare och deltagare. Det hjälper
nybörjare att bygga grunden till svenska språket och det har också gett deltagarna en
bekräftelse på hur mycket svenska de kan sen tidigare. Att skriva ordets betydelse på sitt
modersmål i samma lista har också varit en stor hjälp för deltagarna.

Språkcafé
Hur: Språkcafé arrangeras av Luleå kommuns bibliotek varannan vecka och projektet deltar
regelbundet. Gruppträffarna riktar sig mot utrikesfödda som befinner sig i en
språkinlärningsprocess. Tillsammans med andra personer utanför projektet får deltagarna
lyssna och prata om andra teman än det som berörs i projektet. Efter språkcafét hjälper
utbildningsledarna deltagarna att låna en bok på biblioteket som de får läsa och sedan
återberätta för varandra.
Reflektion: Alla som har deltagit under språkcaféet har kunnat uttrycka sig olika mycket,
därför har motivationen och glädjen ökat för många av projektets deltagare när de har
kunnat stötta och hjälpa andra som inte förstår lika mycket. Genom att besöka biblioteket har
deltagarna också fått en större förståelse för vikten av att läsa lättlästa böcker.
Svenska idiom
Hur: Projektet har utgått från boken Svenska idiom (H. Luthman, 2017) där
utbildningsledarna har plockat ut de mest använda uttrycken i det dagliga språket. Idiomen
har lästs av deltagarna och sedan har de förklarats och dramatiserats i grupp, alltid kopplat
till deltagarens modersmål.
Reflektion: En mycket uppskattad metod som ger nycklar till språkets synonyma betydelser.
Metoden gav deltagarna en ny bild av svenska språket och de svenskfödda. Tillsammans
hittar gruppen det gemensamma i språken och i kulturer, detta bidrar även till att skapa
förståelse och bygga broar mellan varandra.

Syfte: Att ge deltagarna nya verktyg och kunskaper när det gäller bemötande och relationer
samt koder, regler och normer i det svenska samhället.
ABC – Alla barn i centrum
Hur: ABC är i grunden ett föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3–12 år.
Tanken är att en grupp föräldrar träffas en gång i veckan á fyra tillfällen och diskuterar
förutbestämda teman som rör relationer; Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider.
I Workplace Luleå får deltagarna se filmer och diskutera utifrån materialet och även utföra
”pröva hemma”-uppgifter som deltagarna får som hemläxa. En annan del som används i
utbildningsdagen är området ”Chefen säger”, vilket är en del i boken Fem gånger mer kärlek
(M. Forster, 2009), där deltagarna får möjlighet att reflektera över hur det känns att vara
arbetstagare och mottagare av olika typer av kommunikation från chefen.
Reflektion: Projektet har sett att det varit lärorikt att prata om hur man skapar goda
relationer och hur man kan tänka vid konflikter eller missförstånd. ABC har gett projektet ett
enkelt och lättförståeligt material som passar bra för gruppdiskussioner och avsnittet
”Chefen säger” har varit en stor framgångsfaktor kring relationer och sociala koder på
arbetsplatsen. Utbildningsledarna har upplevt att även de deltagare som inte haft egna barn
har tyckt att materialet i ABC varit givande eftersom relationer är något som finns med oss
människor hela livet.

Självkännedom
Hur: Deltagarna får fundera kring vilka olika egenskaper som finns, vad de själva har för
egenskaper och vilken personlighet de är. De får sedan träna att skriva personligt brev, filma
sig själv och berätta om sig själv. En annan metod är frågekorten Interaktion för svenskar
(Lernia, 2019) där deltagarna fått diskutera utifrån 36st frågeställningar. Detta ska leda till att
människor ska komma närmare varandra och skapa bättre samarbete och större mångfald
och inkludering på arbetsplatser.
Reflektioner: Självkännedom och egenskaper är två områden som tagit stor plats i
utbildningsdagen då deltagarna tycker det är viktigt och intressant men också för att det
ibland saknas insikt och kunskaper på det området. Det är också ett viktigt område att ha
koll på för att kunna möta upp arbetsgivare och kollegors förväntningar på arbetsplatsen.
Svenska koder
Hur: Workplace Luleå har använt sig av boken Den Svenska koden (M. Bengts, U. Bruno, S.
Nilson-Puccio, 2001) och gått igenom olika kapitel som exempelvis jantelagen och
jämställdhet för att diskutera och lära sig mer om det svenska samhället.
Reflektioner: Projektet tycker det finns ett behov av att utbilda deltagarna inom sociala koder
och det svenska samhället eftersom det finns kunskapsluckor. Den kunskapen gör det lättare
för deltagaren att undvika missförstånd och konflikter i arbetslivet.

Syfte: Ge deltagarna mer kunskaper om svenska arbetsmarknaden och på så sätt öka deras
anställningsbarhet.
Rundor
Hur: Varje utbildningsdag börjar med att kolla av hur dagsformen är med alla i gruppen och
sedan lyfter varje deltagare upp det som varit bra och mindre bra kring sin arbetssituation
den senaste veckan. Deltagarna får diskutera det i grupp och ger tips och råd till varandra
vilket ökar kunskapen kring hur de ska navigera i arbetslivet.
Reflektioner: Metoden har hjälpt projektet kring handledning men också för att sprida
kunskap kring arbetsmarknaden och hur olika det kan se ut på en arbetsplats. De har också
varit en metod för att få till en välfungerande grupp där alla vill och vågar dela med sig
kring sina egna tankar och sin arbetssituation.
Jobbannonsanalys
Hur: Jobbannonsanalys är en metodik som projektet själv har utvecklat och jobbat med. Det
börjar med att gå igenom olika avsnitten i en generell jobbannons för att lättare kunna
identifiera och förstå den viktigaste informationen. Deltagarna får sedan söka fram en
jobbannons som alla i gruppen ska läsa och sedan analyseras annonsen för att förstå krav,
arbetsuppgifter, kvalifikationer m.m. Jobbannonserna har deltagarna fått leta via
Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida.

Reflektioner: Att bli bekväm och trygg med jobbannonser är en viktig del i jobbsökandet
tycker projektet. Det är inte alltid så lätt att tyda vad en arbetsgivare menar alla gånger och
här har deltagarna fått träna sig i att ”läsa mellan raderna” och förstå vad vissa
återkommande ord och begrepp betyder. När deltagare kan söka fram annonser, förstå
innehållet och bedöma om de uppfyller kraven säkerställer projektet att de kommer kunna
söka jobb själva i framtiden.
Jobbkort
Hur: Jobbkort är små kort som innehåller fotografier på människor i olika yrken, dessa är
framtagna av Tremedia som producerar utbildningsinformation som används främst av
studie- och yrkesvägledare. Projektet har jobbat med korten på många olika sätt, t.ex.
beskriva olika yrken, beskriva egenskaper som passar till yrken och krav och utbildning
inom branscher samt könsfördelning på arbetsmarknaden.
Reflektion: Genom Jobbkorten har deltagarna fått en bättre förståelse och ett större intresse
för andra yrken. Korten har också använts i vägledande syfte för att få deltagarna att se på
yrken med nya perspektiv, t.ex. kring typiska manliga/kvinnliga yrken. Det har varit en
lustfylld aktivitet som satt igång mycket tankar och diskussioner hos deltagarna.
Karriärvägledning
Hur: Karriärvägledningsövningar är hämtade från Arbetsförmedlingens interna
arbetsmaterial Karriärvägar (N. Amundson, G. Poehnell, 1999) och ska ge deltagare
möjlighet att stärka sin väg till studier eller arbete. Insatsen innehåller olika aktiviteter som
gör att deltagarna utifrån sina styrkor, kompetenser och intressen gör individuella val för
framtiden.
Reflektion: Det är viktigt för deltagarna att förstå vad de har med sig sedan tidigare som kan
vara värdefullt att bygga vidare på men också hur framtida karriären och vägen framåt ska
se ut.
Workshop - Ditt varumärke i arbetslivet
Hur: En workshop som grundar sig på boken Branding you (T. Foster, M. Oldenburg, 2017).
Genom information, diskussion och frågeformulär får individen lära känna sig själv bättre
och sätta ord på sitt eget personliga varumärke inom arbetslivet. Detta ska leda till att
individen lättare ska kunna sälja in sig själva och hitta passande arbetsuppgifter.
Reflektion: Är användbart för deltagaren ur synvinkeln att många arbetsgivare har svårt att
bedöma utrikesföddas erfarenheter och kunskaper och denna workshop kan göra det
enklare för deltagaren att få fram vad man kan och vill göra i arbetslivet.

Utöver konkreta metoder som projektet identifierat som framgångsrika så finns det också
andra framgångsfaktorer och förhållningssätt som projektet vill sprida och dela med sig av.

1. Projektmodellen. Unikt samarbete och stöd genom att Arbetsförmedling och
arbetsmarknadsförvaltning arbetar nära tillsammans samtidigt som projektet kunde
följa både deltagare och arbetsgivare under lägre tid, även under anställning.
2. Noggrant matchningsarbete. Grunden i en god matchning på arbetsmarknaden är att
förstå och känna de båda parterna, arbetssökande och arbetsgivare. Projektet har lagt
ner mycket tid på att förstå och kartlägga arbetsgivarens behov för att få fram en
tydlig profil och jobbannons som går att matcha och göra urval utifrån.
3. Snabb och tät uppföljning. Handlar om uppföljning med både med deltagare och
arbetsgivare. Många arbetsgivare efterfrågar anpassad kontakt utifrån deras behov
och förutsättningar och projektet har haft som prioritet att svara och återkoppla
snabbt i dialogen med arbetsgivare och på så sätt har förtroende byggts upp samt att
problem och utmaningar ofta kunnat lösas.
4. Utbildningsdagen. Ett sätt att kvalitetssäkra deltagarnas kunskaper och förmågor i
arbetslivet. Syftet har varit att använda gruppen för att utveckla individen och få
deltagarna att stanna upp och reflektera över sin situation på arbetsplatsen för att se
vad de och projektet kan göra för att öka möjligheterna för anställning på kort- och
lång sikt.

De har funnits gynnsamma förhållningssätt och strategier som projektpersonalen har använt
beroende på vilken situation och process det handlat om. Det finns tre huvudområden:
1. I arbetet med arbetsgivare har det handlat om att visa vilket värde projektet kan
tillföra deras organisation samt skapa goda förhållanden och relationer med
arbetsgivarna. Det sistnämnda har inneburit att arbeta utifrån fyra faktorer inspirerat
av Supported Employment-metoden där man skapar goda relationer på
arbetsmarknaden genom att:
-Söka win-win uppgörelser, där båda parter måste ha någon vinning
-Ha tydliga roller och förväntningar
-Vara pålitlig, du måste kunna leverera vad du lovar
-Kommunicera, lyssna, förstå och svara effektivt
2. I handledning och uppföljning ute på arbetsplatsen har projektmedarbetarens roll
inspirerats av Supported Employment-metoden och förhållningssättet har varit att
bli en katalysator och rätt sorts stöd för deltagaren och de på arbetsplatsen så att det
får utveckla sin relation och hitta fram till ett fungerande samarbete. Det innebär att
du som projektmedarbetare måste vara lyhörd för att kunna ge rätt sorts stöd, som i
slutändan ska innebära att du inte behövs för att samarbetet ska fungera.

3. I arbetet med deltagarna och speciellt på utbildningsdagen har det handlat om att
skapa goda relationer för att deltagarna ska känna sig trygga och våga öppna sig.
Projektet har utgått ifrån att varje deltagare har erfarenheter och kunskaper som kan
vara en tillgång för både projektet och de andra deltagarna. Gruppen har varit ett
redskap för lärande och deltagarna har lärt sig av varandra. Projektet har främst
fokuserat på det som är gemensamt istället för kulturella skillnader.
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Datum:
Organisation:
Arbetsplatsbeskrivning:
-Beskriv er organisation, t.ex. vilken bransch verkar ni inom, hur många anställda är det osv?
Arbetsuppgifter:
-Beskriv vilka de aktuella arbetsuppgifterna skulle kunna vara?
-Beskriv utmaningar som är viktiga att känna till kring arbetsuppgifterna och arbetsplatsen?
(t.ex. utifrån fysik, kognitivförmåga, känslor, arbetsmiljö m.m.)
Kvalifikationer:
-Beskriv vilka kompetenser som krävs eller är önskvärda för att klara av arbetsuppgifterna?
-Nödvändig produktivitet?
-Kvalitetsstandarder som måste uppfyllas?
-Vilka formella krav eller önskemål finns det på t.ex. specifika utbildningar, erfarenheter
eller körkort/licenser m.m.?
-Viktiga hälso- och säkerhetsaspekter?
Tillträde:
Arbetstider:
Övriga frågor:
-Arbetsplatskultur, vad kännetecknar er arbetsplats när det gäller policys, värderingar, mål,
normer och beteenden?
-Möjlighet och erfarenhet av att ge stöd/handledning?
-Transport till och från arbete?
-Arbetsplatsens tankar och arbete utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering?
-Finns det förutsättningar och vilja att ta emot personer på praktik och anställning oavsett
kön, ursprung och funktionsvariationer?
-Vad behöver eran arbetsplats för stöd för att ta emot en deltagare från projektet?

Värde som projektet Workplace Luleå kan tillföra arbetsgivare och arbetsplatser:
-Tid för att göra urval och kalla kandidater
-Projektet arbetar kostnadsfritt för din organisation
-Pengar i form av anställningsstöd
-Mångfald och nya perspektiv
-Möjlighet till kompetensutveckling av individer, anställda och företaget som stort
-Stöd till arbetsgivare och handledare i form av hög servicenivå och personlig service.
Steg 1 - Lära ut
Före samtal förberedelser:
-Vilket problem/utmaning kommer du fokusera på till denna kund? Hur vet du att det är ett
viktigt område för dem?
Svårt att rekrytera och hitta rätt arbetskraft på dagens arbetsmarknad, svårt att ha tid med
handledning och ta emot och lära upp nya medarbetare. Svårt att bedöma de utrikesföddas
kompetens/potential, känns osäkert att anställa plus osäkerhet inför språkutmaningar m.m.
-Hur ny eller spännande kommer detta problem och utmaning vara för kunden? Varför har
de inte hittat lösningar eller sett de problemen/utmaningarna än?
Inte ny lösning men det är ett unikt stöd som inte går att få någon annanstans. Arbetsgivare har inte
tid att kvalitetssäkra handledningsprocessen i organisationen och har svårt att veta/värdera de
utrikesföddas kompetens och potential och här kan projektet hjälpa till.
Steg 2 - Skräddarsy
Före samtal förberedelser:
-Vilka är trenderna i kundens bransch? Hur kan trenderna påverka just denna kund?
Trenden är att många är ute tidigt och rekryterar sommarvikarier m.m. vilket gör de svårare att hitta
”Guldkornen” Finns färre arbetssökande på Arbetsförmedlingen, de arbetssökande som är kvar och
som har störst potential är de utrikesfödda. Visa på vilket unikt stöd projektet kan vara och visa på
anpassningar som kan göras efter arbetsgivarens behov.
-Vad är kundens unika position i branschen? Var eller på vilket sätt är de mest sårbara?
Beror på, väldigt olika från kund till kund vilket varje analys får visa på.
Steg 3 - Ta kontroll
Före samtal förberedelser:
-Vilka är dina steg/din plan för att få säljprocessen att gå framåt och komma till beslut?
Visa på att de alltid kan låta oss testa att matcha fram kandidater till deras organisation då de inte
kostar något och ju tidigare dem är ute desto större chans att hitta ett ”guldkorn”.
-Vad är din uppfattning av kundens köpprocess/handlingsstrategi?
Olika från arbetsgivare till arbetsgivare, skrivs upp i Affärsmöjligheter systemet
-Vad är nästa steg/insats?
Diskuteras på varje projektgruppsmöte

Arbetsuppgifter (ex. utförandet av själva arbetsuppgifterna)
Respondent
Handledare/AG

Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra?

Deltagare

Kommunikation och samarbete: (ex. samarbete med kollegorna)
Respondent
Handledare/AG

Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra?

Deltagare

Inlärning och utveckling: (ex. vilja och förmåga att lära och utveckla)
Respondent
Handledare/AG

Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra?

Deltagare

Pålitlighet: (ex. passa tider)
Respondent
Handledare/AG

Deltagare

Vad fungerar bra?

Vad fungerar mindre bra?

Övriga frågor till Handledare/AG:
Checklista anställning, vilka är de tre målen som ni satte upp vid praktikstart och hur går det
utifrån dem för individen?
Mål 1.
Skala 1-5

1. Inte alls

2.

3.

4.

5. Uppfyllt

1. Inte alls

2.

3.

4.

5. Uppfyllt

1. Inte alls

2.

3.

4.

5. Uppfyllt

Mål 2.
Skala 1-5
Mål 3.
Skala 1-5

Behöver du/ni stöd från projektet på något sätt utifrån uppföljningen?

Något som vi eller deltagaren bör tänka på?

Vad kan ni som arbetsgivare göra för att förbättra situationen?

Hur upplever ni språket och språkutvecklingen?

Är deltagaren anställningsbar i dagsläget? Om inte, vad krävs?

Övriga frågor till deltagare:
Behöver du stöd från projektet på något sätt utifrån uppföljningen?

Något som vi i projektet eller arbetsgivaren bör tänka på?

Vad kan du som deltagare göra för att förbättra situationen?

Hur upplever du språket och din språkutveckling på arbetsplatsen?

Är du intresserad av att fortsätta hos aktuell arbetsgivare? Om inte, hur kommer det sig?

Workplace Luleå
När en arbetsplats ska ta emot en deltagare från projektet Workplace Luleå på praktik så
finns det några saker som är viktiga att tänka på för att få till ett så bra och smidigt
mottagande som möjligt. Det kan finnas olika behov men alla parter mår bra av tydlighet och
Workplace Luleå vill med denna skrift ge arbetsplatsen och handledaren goda
förutsättningar för en lyckad introduktion och praktikperiod.
Syftet med praktik och handledning
Praktikperiodens syfte är för arbetsplatsen och deltagaren att bedöma om det finns
förutsättningar och möjligheter för en framtida anställning. Handledningens syfte är ge
möjlighet till lärande och utveckling för deltagaren.
Handledarens roll
Ett viktigt stöd både för arbetsplatsen och deltagaren är själva handledaren och den
personen bör få ett uttalat uppdrag från sin chef. Handledarens uppgift är att skapa
förutsättningarna för en lyckad praktikperiod genom att ge stöd, vägledning och
återkoppling till deltagaren för att denne ska kunna lära sig och utföra de anvisade
arbetsuppgifterna. Det handlar också som handledare om att motivera deltagaren till att göra
ett bra arbete, lösa problem och vara en god förebild. Som förebild och normbyggare visar
du regler och vad som är accepterat på arbetsplatsen. Detta skapar en trygghet och känsla av
tillhörighet för deltagaren då det blir tydligare vad som förväntas och vilka krav som ställs.
Handledningsmodeller
Det finns olika handledningsmodeller, fundera på vad som passar er organisation:
Handledningsmodell
Demonstration, övning& korrigering

Kännetecken
-Arbetsplats där de förekommer bästa möjliga
praktik
-Handledaren är en skicklig yrkesutövare
-Idén bygger på att praktiken utgör modellen
-Målet är kopiering & bemästrande

Handling och reflektion

-Varierade arbetsplats där det förekommer allsidig
praktik
-Handledaren är samtalspartner och en skicklig
tolkare och analytiker
-Idén är att praktiken ska utgöra exempel
-Målet är insikt

Handledningens faser
Varje handledningsprocess bör ha samma struktur. Sidsel Tveiten, forskare och utbildare
inom området handledning har skapat denna process.

Planeringsfas
En förbered praktikplats underlättar introduktionen och får deltagaren att känna sig
välkommen. Se över era rutiner och fundera på vad som behöver förberedas. Det kan t.ex.
handla om att förbereda arbetskamrater och fixa praktiska saker som arbetskläder.
Lära känna fas
Här startar själva handledningen och en del tid ägnas åt att lära känna varandra. Börja gärna
första dagen med ett introduktionssamtal där du som handledare ger arbetsplatsens syn på
praktiken och frågar om deltagarens förväntningar. Gå sedan över till att informera om
praktiska saker som arbetstider, regler, lunch, och så vidare. Det är viktigt att det tidigt
klargörs förväntningar på varandra och förutsättningarna på arbetsplatsen. Tänk också på
att varje arbetsplats och yrke har sin specifika kultur och identitet. Det är ditt ansvar som
handledare att förmedla vilka koder som gäller på arbetsplatsen.
Arbetsfas
Här sker det mesta av själva handledningen och tänk då på att vi lär oss på olika sätt, lyssna,
läsa, se, prata, göra m.m. Först när en deltagare upptäckt sina färdigheter och talanger kan
den ta till vara och utveckla dem. Det är därför viktigt att du som handledare på olika sätt
ger positiv feedback när deltagaren gör något bra.
Avslutsfas
När tiden lider mot sitt slut är man in i avslutsfasen och båda parter ska summera vad som
varit bra respektive mindre bra under praktikperioden samt vilka tankar och
rekommendationer som finns inför framtiden.
Individens lärande faser
En viktig uppgift för handledaren är att uppmärksamma var i lärandefasen deltagaren
befinner sig för att kunna anpassa krav och förväntningar.
Förvirringsfasen (Lära känna fas) - Intensivt medveten om och upptagen av hur man själv
fungerar. Känner ofta otillräcklighet och ångest över hur man ska klara arbetet.
Bära eller bristafasen (Arbetsfas) - Ser andra mer än sig själv, inte längre så spänd och
självcentrerad. Kan göra mer nyanserade observationer.
Förstå utan att kunna handla (Arbetsfas) - Gör och vet till viss del varför, är medveten om
sina inlärningsbehov och kunskapsluckor.
Förmåga att förstå och handla (Avslutsfas) - Kan koppla ihop teori och praktik.
Förmedla det egna yrkeskunnandet (Avslutsfas) - Mogen att lära ut.
Vad lär vi oss av?
Syftet med handledning är att ge möjlighet till lärande och utveckling för deltagaren men
hur når man dit och hur lär sig deltagaren?
William Glassers lärandepyramid visar att vi generellt lär oss:
10% av vad vi läser
20% av vad vi hör

30% av vad vi ser
50% av vad vi både hör och ser
70% av vad vi diskuterar med andra
80% av vad vi får vara med om, uppleva och erfara
90% av det som vi undervisar andra i
Kommunikation & språk
Handledning innebär lärande och att en grundläggande god relation är en viktig
förutsättning, kittet mellan dessa båda är kommunikation. Utmaningen i att vara handledare
ligger många gånger i att kunna kommunicera med deltagaren så att båda parter förstår
varandra. Deltagarna från Workplace Luleå är alla utrikesfödda och deras kunskaper i
svenska språket kan variera. Att ta emot en deltagare som lär sig språket är både utmanande
och utvecklande.

Tips för effektiv kommunikation och språkutveckling:
➢ Prata med berörd person, inte om
➢ Var konkret och specifik
➢ Fråga individen hur den uppfattar det du kommunicerar ut
➢ Tala tydligt och långsamt
➢ Upprepa viktiga budskap, gärna med nya ord
➢ Utmana deltagaren med arbetsuppgifter som kräver muntlig kommunikation
Tänk på att språkinlärning påverkas av olika faktorer, som tex:
➢ Motivation
➢ Skillnaden mellan modersmålet och det svenska språket
➢ Ålder och utbildningsbakgrund
➢ Bemötande
➢ Stress
Kontakta Workplace Luleå
Workplace Luleå och dess arbetsmarknadskonsulter följer kontinuerligt upp alla deltagare
och arbetsplatser i projektet. Projektet ska vara rätt sorts stöd och resurs för deltagaren och
arbetsplatsen, så att ni får utveckla er relation och hitta fram till ett fungerande samarbete.
Tveka därför inte att höra av er till projektet om det finns frågor eller funderingar.
Som handledare kanske du kommer möta deltagare vars uppförande inte är acceptabelt eller
som har det jobbigt med arbetsuppgifterna på ett eller annat sätt. Försök i första hand att lösa
problemet/missförståndet i dialog med deltagaren på arbetsplatsen. Kan ni inte lösa det på
plats så bör kontakt tas direkt med projektet!

Checklista för handledare
Planeringsfas
▪ Se över hur ni brukar ta emot nya medarbetare och praktikanter. Fungerar samma
upplägg eller behöver ni tänka på något speciellt för att introduktionen ska bli
lyckad?
▪ Välkomna deltagaren genom att ringa och informera om tid, plats m.m. för
praktikstarten.
▪ Informera berörda på arbetsplatsen om praktikplatsen och deltagaren.
▪ Förbered arbetsuppgifter, eventuell arbetsplats och schema.
▪ Ordna eventuella arbetskläder, namnskylt m.m.
Lära känna fas
▪ Börja gärna med basal information om hur det fungerar på arbetsplatsen och be
deltagaren ställa frågor vid oklarheter.
▪ Gå igenom rutiner på arbetsplatsen. Visa lunchrum, utrymningsvägar, ge
brandinformation, berätta om arbetsmiljön med mera.
▪ Information om normer och regler. Sätt ord på ”kultur som sitter i väggarna” och
berätta om t.ex. outtalade regler/sociala koder kring arbetskläder, luncher,
gemensamma fikastunder? Ta även upp om hur gör ni med användandet av
mobiltelefon och sådant som privata besök på arbetsplatsen.
▪ Stäm av kontaktuppgifter så att deltagare och handledare kan nå varandra.
▪ Presentera deltagaren för övriga arbetskamrater.
Arbetsfas
▪ Berätta gärna om ditt eget yrkesval, arbetsuppgifter och hur du kommit att arbeta
just här. Be deltagaren själv berätta om sitt tidigare arbetsliv, yrkesval och utbildning.
▪ Ge kontinuerlig feedback till deltagaren kring utförda arbetsuppgifter m.m. Förstärk
gärna det positiva och tänk på att vara tydlig i kommunikationen.
▪ Ta reda på vad praktikanten behöver komplettera med eller på annat sätt utveckla för
att kunna bli anställd inom önskat område.
Avslutsfas
▪ Summera praktikperioden tillsammans med deltagaren och fånga upp eventuella
frågor och utvecklingsområden.
▪ Skriv intyg och yrkeskompetensbedömning, projektet skickar ut en mall som kan
användas om det inte redan finns mallar sedan tidigare på arbetsplatsen.

INTYG & YRKESKOMPTENSBEDÖMNING
NN har under tiden 2018-xx-xx till 2018-xx-xx fullföljt sin arbetspraktik och
anställning hos oss på XX.
Omdöme:
Beskriv NN:s egenskaper och arbetsprestation. Exempelvis: NN har utfört sina
arbetsuppgifter med stor entusiasm och motivation. NN passar bra in i
arbetsgruppen ……. Gott bemötande mot kunder ……Noggrann…..osv….

Arbetsuppgifter:
Beskriv allmänt vilka arbetsuppgifter eller inom vilket arbetsområde NN har arbetat.
Exempelvis: NN har främst arbetat med att fronta varor, uppackning och vanligt
förekommande butiksarbete i kyldiskar och frukt och grönt.
•

Mottagande av gods

•

Bedömning av kvalité

•

Kundservice

•

Osv…..Ring gärna för mer information.

Luleå 2018-xx-xx
Handledare
Namn
Tel.

Projektledare
Mattias Carlsson
E-post: mattias.carlsson@amf.lulea.se
Tfn: 0920-45 49 69
Projektmedarbetare
Anders Eriksson
E-post: anders.eriksson@amf.lulea.se
Tfn: 010-486 26 46
Sheymaa Baradie
E-post: sheymaa.baradie@arbetsformedlingen.se
Tfn: 010-4886789
Susann Strömbäck
E-post: susann.stromback@skol.lulea.se
Tfn: 0920-45 38 84

