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Denna metodhandbok är 
framtagen med stöd av 
tillväxtverket och riktar sig 
mot alla som arbetar med 
arbetssökande, bland annat 
kommuner, myndigheter, coacher 
och omställningsföretag.  

Inledning

Handboken riktar sig också till arbetsgivare med 
anställningsbehov, politiker samt tjänstemän som ansvarar över 
arbetsmarknadsfrågor på statlig, regional och kommunal nivå. 

Metoden underlättar för den arbetssökande som är långt ifrån 
arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden och kunna 
kliva in i ett arbete. Dessutom underlättar den matchningen för 
arbetsgivare med anställningsbehov. Med enkla och effektiva 
insatser kan personer komma ut i arbete på kort tid. 

Metoden har utvecklats tillsammans med arbetsgivare och 
arbetssökande i Stockholm och Västra Götaland. 
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Bakgrund
I förhållande till stora delar av världen har Sverige en låg 
arbetslöshet. Om man tittar på helheten i dagsläget går det bra 
för den svenska arbetsmarknaden.

Väljer man att titta närmare på statistiken upptäcker man dock 
snabbt att arbetslösheten i socioekonomiskt svaga områden 
och bland utrikesfödda fortfarande är relativt hög. Tar vi 
kommundelen Alby i Botkyrka kommun som exempel ser vi att 
arbetslösheten bland åldersgruppen 20–24 år ligger på 36% och 
utbildningsnivån är låg . 

Miljonbemanning har mångårig erfarenhet av matchning av 
arbetssökande, från just socioekonomiskt svaga områden som 
Alby, med arbetsgivare som har ett anställningsbehov. I vårt 
arbete har vi kunnat konstatera att en stor del av de arbetslösa 
besitter kompetenser och förmågor som i allra högsta grad 
efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Men i många fall 
behövdes enklare valideringsinsatser alternativt enklare kompe-
tenshöjningsinsatser. 

Arbetsgivarnas önskemål är att insatserna ska vara konkreta 
och företagsnära, anpassade just specifikt till dem lediga 
tjänsterna. Vi ville möta detta önskemål och utveckla en metod 
som gör att fler kan arbeta med företagsnära validering och 
kompetenshöjning. 



12 13

Miljonbemanning 
Hos oss hittar du Sveriges framtid!

Vi är ett bemanningsföretag med vision att 
göra samhället till en bättre plats för oss alla. 
Med jobben i fokus arbetar vi främst med 
personaluthyrning och rekrytering. Vi brinner 
för det vi gör!  Vi erbjuder personaluthyrning 
och rekrytering. Vår erfarenhet, överlägsna 
målgruppskännedom och gedigna databas 
ger oss ett övertag. Inga andra kan som 
vi matcha företags personalbehov med 
ambitiös och kompetent personal.
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Metod
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01 1. Kontakta företag som 
har behov av arbetskraft.
En fördel är företag som till 
stor del har anställda inom 
bristyrken eller företag som 
annonserat lediga tjänster 
hos t.ex. Arbetsförmedlingen.  
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022. Identifiera lämpliga 
arbetssökande.
Arbetsförmedlingen, 
omställningsföretag och 
kommunala motsvarigheter 
till Arbetsförmedlingen 
har ofta databaser med 
arbetssökande och kan 
vara behjälpliga i de första 
urvalsprocesserna.
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03 3. Validera kunskaper eller 
utbilda de arbetssökande i de 
kunskaper som arbetsgivarna 
behöver.

Detta steg formas alltid i 
samråd med arbetsgivaren och 
skräddarsys vid varje tillfälle. 
Fokus ligger på de faktiska arbet-
suppgifterna som ska utföras. 
Validering och utbildning sker 
genom simulerade arbetsuppgifter, 
tagna ur det verkliga arbetet.

Arbetsgivaren har nu ett underlag 
att gå på och ser att den sökande 
kan det som den påstår sig kunna 
och den sökande får ett kvitto på 
sina kunskaper  
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Ett  
exempel

1. Kontakta företag som har behov av arbetskraft. 

Lagret AB har annonserat att de behöver 10 lager-
medarbetare som ska arbeta med Voice system och 
handdator.  

2. Identifiera lämpliga arbetssökande. 

Många arbetssökande är intresserade av att arbeta 
i ett lager och vissa har gjort det tidigare, men aldrig 
med handdator och voice system.  

3. Validera kunskaper eller utbilda de arbetssökande i 
de kunskaper som arbetsgivarna behöver.  

Här behöver vi utbilda. Vi lånar in utrustningen ifrån 
arbetsgivaren och utbildar i hur den fungerar, de 
arbetssökande får arbetsprover att genomföra. 
Detta omfattar ca 4 timmar.  Arbetsgivaren har nu 
ett underlag att gå på och ser att den sökande kan 
det som den påstår sig kunna. Den sökande har ett 
kvitto på sina kunskaper. Detta gör också att den 
arbetssökande som tidigare haft sämre kvalifikationer 
är en mer lämpad kandidat än de som allmänt arbetat/
arbetar i lager, då den arbetssökande som genomfört 
vår process får en mer nischad-kunskap som passar 
just det lediga arbetstillfället.
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1. Kontakta företag som har behov av arbetskraft. 
Hotellet AB har annonserat att de behöver kockar som 
ska arbeta i deras restaurang, kock är ett bristyrke och 
de har svårt att finna kandidater.  

2. Identifiera lämpliga arbetssökande. 
Det finns många arbetssökande med kvalificerade mat-
lagningskunskaper, dock saknas ofta dokumentation, 
referenser eller intyg som styrker detta.  

3. Validera kunskaper eller utbilda de arbetssökande i 
de kunskaper som arbetsgivarna behöver.  
Här behöver vi validera de sökandes kunskaper. Vi 
får i samråd med arbetsgivaren tillgång till deras kök 
under tiden som köket annars är stängt, det kan handla 
om nattetid, helger etc. De sökande får genomföra 
arbetsprover, de ska laga rätter ur arbetsgivarens 
meny, både i grupp och individuellt. Deras arbete 
dokumenteras genom film och/eller genom att 
arbetsgivaren är närvarande. Detta omfattar ca 4 
timmar.
Arbetsgivaren har nu ett underlag att gå på och ser att 
den sökande kan det som den påstår sig kunna. Den 
sökande har ett kvitto på sina kunskaper.
Här får arbetsgivaren möjligheten att välja de mest 
lämpade bland de sökande. De som inte blir antagna 
har med sig dokumentation från valideringen vilket 
kan användas i framtida arbetssökningar. Ett slags 
tävlingsmoment genereras samtidigt som många andra 
faktorer elimineras. Bedömningsfokuset hamnar på den 
arbetssökandes yrkeskunskaper.

Ännu ett  
exempel
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Ytterligare 
ett exempel

1. Kontakta företag som har behov av arbetskraft. 
Verkstaden AB har annonserat att de behöver 
mekaniker som ska arbeta i deras verkstäder, 
mekaniker är ett bristyrke och de har svårt att finna 
kandidater. 

2. Identifiera lämpliga arbetssökande. 
Det finns många arbetssökande med kvalificerade 
kunskaper, dock saknas ofta dokumentation, referenser 
eller intyg som styrker detta. 

3. Validera kunskaper eller utbilda de arbetssökande i 
de kunskaper som arbetsgivarna behöver.  
Här behöver vi validera de sökandes kunskaper. Vi 
får i samråd med arbetsgivaren tillgång till deras 
verkstäder under tiden som verkstäderna annars har 
stängt, det kan handla om nattetid, helger etc. De 
sökande får genomföra arbetsprover, förklara och visa 
hur de skulle genomföra reparationen på bilen eller 
andra moment, både i grupp och individuellt. Deras 
arbete dokumenteras genom film och/eller genom 
att arbetsgivaren är närvarande. Detta omfattar ca 4 
timmar.
Arbetsgivaren har nu ett underlag att gå på och ser att 
den sökande kan det som den påstår sig kunna. Den 
sökande får också ett kvitto på sina kunskaper.
Detta har visat sig vara ett utmärkt sätt för arbetsgivare 
att urskilja en potentiell mekaniker från en person som 
endast har fritidskunskaper. 
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MILJONBEMANNING
PRESSENTERAR

FÖRSTA DAGEN PÅ JOBBET

Modern teknik! 
Till ovannämnda metoder har vi kunnat koppla på teknik och 
få ut än mer av metoderna. Med hjälp av VR, 360 inspelningar 
och 3D simulationer går det att skapa moderna arbetsprover. 
Arbetsproverna har flera olika tillämpningsområden. Som en 
del av projektet har följande tillämpningsområden provats:
• Validering, i syfte att kompetenssäkra den sökandes 
kunskaper. Som en del av rekryteringsprocessen får den 
arbetssökande sätta på sig VR glasögon och i den virtuella 
världen svara på frågor, identifiera fel och komma med förslag 
på lösningar. Detta ger rekryteraren en bild av den sökandes 
kunskaper på ett effektivt sätt, med fokus på just den 
sökandes kompetenser. 
• Matchning, många söker en tjänst men är osäkra på 
vad arbetsuppgifterna egentligen går ut på. Vad gör 
en fastighetsskötare egentligen om dagarna, är det ett 
skrivbordsjobb eller handlar det om att vara ute? 
Här kan de sökande få sätta sig in i fastighetsskötares 
arbetsdag i den virtuella världen, och se dem primära 
arbetsuppgifterna som en fastighetsskötare har! 
Det gör att vi får färre felrekryteringar och kan skapa ett större 
intresse kring tjänsten. 
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Vem 
finnansierar 
detta?
Finansiering är förstås 
en av de allra viktigaste 
pusselbitarna för att 
denna metod ska kunna 
få större spridning över 
landet. Här finns en del 
lösningar om du är:

Omställningsföretag 
som levererar 

tjänsten stöd och 
matchning, här betalas 

resultatersättning ut 
av Arbetsförmedlingen. 

Denna metod är ett 
effektivt sätt för er att 
matcha era deltagare 
med de lediga jobben 

som finns.

Bemanningsföretag, erbjud detta som en 
extra service till era kunder (företag med 

personalbehov). Det ger en bättre matchning, 
högre kundnöjdhet och uthyrningen av personal 

varar längre då matchningen blir betydligt 
bättre än en kort intervju. Metoden gör även att 
kandidater som annars skulle anses vara icke 

kvalificerade blir kvalificerade och era chanser att 
tillsätta tjänsten ökar. 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser, kan likt 
omställningsföretag använda sig av metoden. 
Det tar inte mer tid än de generella insatserna 

som erbjuds som för arbetsgivarna är alldeles för 
abstrakta. 

Arbetsgivare med 
anställningsbehov, 

hitta en partner som 
vill arbeta med denna 

metod, kontakta 
bemanningsföretag, 
omställningsföretag 

eller en lokal 
arbetsmarknadsinsats 

och erbjud dem att 
arbeta utifrån denna 

modell. 
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Här kan vi få goda synergieffekter som 
gör att metoden i princip är gratis. 
Det är win-win för båda parter, ett 
gott samarbete behövs. Arbetsgivare 
på ena sidan med ett personalbehov 
som behöver lösas och andra parter 
på andra sidan med arbetssökande 
som man önskar att få ut i arbete på 
kortast tid. Arbetsgivaren tar fram 
en arbetsbeskrivning innehållandes 
arbetsprover, ofta finns detta redan i 
någon form hos arbetsgivaren. Parten 
med de arbetssökande försöker få sina 
arbetssökande att genomföra dessa 
arbetsprover, validera eller utbilda 
en kort stund för att sedan kunna 
få ut dem i arbete. Matchningen blir 
betydligt mer träffsäker än vid en enkel 
intervju. 
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Under vårt projekt lyckades vi 
få ut 46 individer i arbete varav 
15 på heltid och 31 på deltid. 
Det handlar om individer som är 
nyanlända eller varit arbetslösa 
en längre tid. De fick arbete på 32 
olika företag, bland annat som:

Under projekttiden, på knappt  
9 månader!

• Montörer
• Drifttekniker
• Kockar 
• Mekaniker 
• Reparatörer 
• Programmerare 
• Lagerarbetare 
• B-chaufförer 

Arbetssökande fick 
vi genom samarbete 
med 6 olika 
omställningsföretag 
som arbetar med 
tjänsten stöd och 
matchning genom 
Arbetsförmedlingen.
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Att vi behöver flexibla, dynamiska 
och moderna lösningar för dagens 
arbetsmarknad. Arbetsgivare med an-
ställningsbehov är de som har bollen, 
de vet bäst vad de behöver. Istället för 
generella insatser så kan vi med hjälp 
av denna enkla metod i samråd med 
arbetsgivarna skräddarsy våra arbets-
marknadsinsatser och få till en bättre 
matchning.  Vi har också sett att metoden 
minimerar riskerna att den arbetssökande 
sållas bort av andra faktorer då metoden 
har ett fokus på just yrkeskvalifikationer-
na och inget annat.

Vi tror på
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Del-
tagar-
berät-
telser 
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Hamiat Nalwanga 
Rinkeby

Sara Salah 
Täby

Min dröm har alltid varit att arbeta kreativt och 
med marknadsföring, jag höll på med det mycket 

ideellt, men fick aldrig chansen att komma ut i 
arbete. Miljonbemanning samlade mina tidigare 
projekt och validerade mina kunskaper och med 
en portfölj i handen och det i ryggen så började 
uppdragsförfrågningarna hagla in. Idag får jag 
pyssla med det jag älskar och får betalt för det!

Miljonbemanning såg mina kunskaper och 
förmågor, genom deras metod kunde jag matchas 

mot rätt arbetsgivare. Vi säljer utrustning för 
satellitkommunikation världen över och mina 

kunskaper i koreanska kommer väl till användning 
då jag behöver ha förståelse för olika kulturer 

från världens alla hörn. Att ta klivet in till ett stabilt 
heltidsarbete är stort och krävande och längs 

vägen behövs stöttning! 
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Willy Do, Flemingsberg 
Med min examen från Södertörns högskola var 
förhoppningarna om att komma ut i arbetslivet höga. 
Jag sökte alla möjliga jobb, men utmaningarna var 
fler än jag hade hoppats på och ansökningarna ledde 
ingen vart.  
Till slut såg Miljonbemanning min potential och gav 
mig möjligheter som rustade och förberedde mig för 
vad som senare skulle komma. Det handlande om små 
enkla, men avgörande saker.
Idag har jag hittat rätt och arbetar med 
marknadsföring och kommunikation,  
det jag är grym på och älskar att göra! 
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Abdalla Osman 
Tensta

Som ny i Sverige är det oerhört svårt att 
konkurrera om jobben. Trots min långa erfarenhet 

saknade jag referenser som kunde intyga 
detta. Miljonbemanning lyckades validera mina 

kunskaper och rusta mig med det lilla jag saknade. 
Idag arbetar jag på ett modernt lager med både 
handdator och voice system så det går att lära 

även oss som är lite äldre!  

Hamdui Naib 
Norsborg

Skolan var inte riktigt min grej och jag visste inte 
heller riktigt vad jag skulle plugga till. Händig har 
jag alltid varit, men det gick inte att förklara det 
för arbetsgivarna, de frågade efter erfarenheter 

och referenser, det hade jag inte. Genom 
Miljonbemannings metod kunde jag visa upp 

mina färdigheter konkret och med hjälp av den 
dokumentationen och visualiseringen kunde jag 
komma ut i arbete. Idag arbetar jag heltid som 

montör! 
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Samia Ahmad, Alby
20 års arbetssökning utan resultat, inte 
ett enda arbete. Ingen annan lyckades 
sälja in mina kunskaper till arbetsgivarna. 
Miljonbemanning kunde genom sin metod 
visa vad jag går för, gå i god och intyga att 
jag kan det jag kan. Det gav mig chansen 
att komma in på arbetsmarknaden. Idag 
arbetar jag heltid som kock! 
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Jasmin Nabaoui 
Bromma

Idriss Semlali 
Märsta

Många jobb kräver erfarenhet, erfarenhet 
man inte har och inte kan få utan jobb heller! 

Miljonbemanning utbildade mig och gav mig den 
erfarenheten som jag behövde, efter det kom jag 
ut i arbete direkt, på nolltid! Idag kör jag truck på 

heltid! 

Hur kan man bevisa att man är pedagogisk och att 
man är bra med barn om man inte har en referens 

som kan intyga detta eller en tidigare arbetsliv-
serfarenhet i Sverige? Miljonbemannings metod 

lyckades göra att jag idag är resurslärare i engelska 
i en grundskola och när man väl är inne (har ett 

jobb), ja då är allt annat mycket enklare! 
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Kontakt 
Albyvägen 3 

145 57 Norsborg

+46 (0)84 00 22 750 
info@miljonbemanning.se 
www.miljonbemanning.se




