
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Modell  

Arbetsplatsintroduktion  
med individanpassat stöd 
 

Modellen utvecklades i projektet IN Åmål som drevs av Åmåls 

kommun 2020-2022 med stöd av Asyl-, migrations- och 

integrationsfonden. 

 



 

 

 

Syfte 

 

Öka möjligheterna för deltagaren att stå bättre rustad på arbetsmarknaden och                                                 

komma i egen försörjning, genom en aktivitet där deltagarens styrkor och svagheter                                            

visas, intresse för ett yrke kan skapas samt deltagarens anställningsbarhet inom  

yrket synliggörs.   

 

En arbetsplatsintroduktion/praktik syftar även till att kompetens som efterfrågas av                             

arbetsgivare i Åmåls kommun finns tillgänglig och svarar upp mot rekryteringsbehoven                            

på både kort och lång sikt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Om modellen 

 

Vid en arbetsplatsintroduktion/praktik får både deltagaren och arbetsgivaren                                                 

löpande stöd av en projektmedarbetare. Vid behov finns även språkstöd,                                                

samt en pedagog som kan vara behjälplig med till exempel ”bildstöd” utifrån                                                    

behov av yrkessvenska - allt för att säkerställa att kommunikationen på                      

arbetsplatsen fungerar.  

För att kunna initiera en arbetsplatsintroduktion, som kan ge deltagare erfarenheter,                                       

insikter och eventuellt en anställning, görs en mindre kartläggning av företag.    

Uppdaterad kunskap om företagens behov är lika viktig som kunskap om deltagarnas  

utvecklingsbehov, för att projektet/verksamheten ska kunna vara en effektiv länk                                              

mellan företag och deltagare och på så sätt kunna skapa en ”perfect match”.                                  

Arbetsgivarkontakterna följs upp löpande, för att på så sätt skapa långsiktiga relationer  

 som bygger på ömsesidig respekt och tillit till varandras kompetens.   

 

 

 

 



 

 

 

Förberedelser  

 

För att säkerställa att en arbetsplatsintroduktion är relevant för deltagarens                                           

utveckling mot egen försörjning, genomförs coachande samtal med deltagaren.  

Kontakt tas sedan med Arbetsförmedlingen för att säkerställa att deltagaren har                                                

rätt till praktik.  

I vissa fall, som när det gäller statligt stöd genom till exempel extratjänster så hade                          

kommunen, under perioden som projektet bedrevs, möjlighet att anställa deltagare                                              

på en arbetsplatsintroduktion på 50 procent samt SFI på 50 procent. Ett koncept som                                      

gav ett mycket gott resultat, både när det gäller deltagarnas ökade anställningsbarhet                                      

samt progression i svenska språket.  

Utifrån samtalet med deltagaren och efter avstämning med Arbetsförmedlingen,                                                

tar projektmedarbetaren kontakt med en arbetsgivare som matchar deltagarens                                           

behov och utvecklingspotential. Om arbetsgivaren välkomnar deltagaren, stöttar                             

projektmedarbetaren arbetsgivaren i kontakten med Arbetsförmedlingen, utifrån                                                

att tydliggöra rollen som anordnare och samt möjliggöra anordnarbidrag.  

 

 



 

 

 

Inför starten av en arbetsplatsintroduktion 

 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbetsplatsintroduktionen/praktiken                                  

ska ge ett kvalitativt resultat, träffas deltagare, handledare hos arbetsgivaren samt 

projektmedarbetaren på arbetsplatsen.  

På träffen pratar man om förväntningar, arbetsuppgifter och praktiska frågor som                     

säkerhetsrutiner, spelregler på arbetsplatsen, start- och slutdatum med mera.                                    

På mötet tydliggör man stödet till både deltagaren och arbetsgivaren.  

Projektmedarbetaren informerar om planerade avstämningstillfällen.                                                             

Dessa anpassas sedan helt utifrån deltagarens och arbetsgivarens behov.  

 

 

 

 

 



 

Under arbetsplatsintroduktionen 

 

Första veckan tar projektmedarbetaren kontakt med deltagaren och handledaren på           

arbetsplatsen för att höra hur aktiviteten fungerar. Finns det hinder för en utvecklande                        

praktik? Hur kommer vi förbi dessa? Allt stöd anpassas utifrån deltagarens och                                   

handledarens behov.  För en deltagare kan det handla om att det dyker upp frågor                                       

när man påbörjat sin arbetsplatsintroduktion/praktik. För handledaren på arbetsplatsen                         

kan det handla om kommunikationssvårigheter, kulturskillnader etc.  

Finns inga behov av avstämning, utan deltagaren är självgående och handledaren är                      

nöjd med utvecklingen, återkopplar projektmedarbetaren efter 3 månader, samt i                               

slutet av arbetsplatsintroduktion. 

Om projektmedarbetaren ser att en yrkeskompetensbedömning skulle kunna stärka                             

deltagaren mot ett arbete, har medarbetaren en dialog med deltagaren och handledaren                              

på arbetsplatsen. Om båda tycker att en yrkeskompetensbedömningen är relevant,                           

genomförs bedömningen under sista veckan i arbetsplatsintroduktionen.                                                            

Se modell Yrkeskompetensbedömning.  

 

 

 

 



 

Efter arbetsplatsintroduktionen 
 

En avstämning görs med handledaren på arbetsplatsen efter avslutad                                    

arbetsplatsintroduktion. Vilka är deltagarens styrkor? Vad behöver hen utveckla?                                                       

Finns det möjligheter för individen att få en anställning nu eller framöver?                                                            

Hur ser företaget på att ta emot personer på en arbetsplatsintroduktion framöver? 

Efter mötet med handledaren på arbetsplatsen har projektmedarbetaren ett                                        

avstämningsmöte med deltagaren, där deltagaren berättar om sin upplevelse av                       

arbetsplatsintroduktionen, erfarenheter, tankar om jobb, inriktning.                                                                            

I samtalet är det fokus på det som handledaren lyft som fungerat bra samt de                                                        

framsteg som deltagaren gjort, men man går även igenom vad den arbetssökande                                  

behöver utveckla för att stå starkare på arbetsmarknaden och det yrke som                                                           

är målet för deltagaren.  

Nästa steg mot ett arbete tydliggörs och deltagarens CV uppdateras.  

 

 

 

 

 



 

 

                      

Dragica Catibusic, coach/ projektledare IN Åmål, utvecklade modellen                                                       

Arbetsplatsintroduktion. 
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