
 
   

 

FRAMTIDEN – Enkätsammanställning Arbetsgivare 

 

2. Finns det något ni skulle vilja ändra på gällande samarbetet med Process 

Framtiden? (om ja, vad?) 

3 responses 

1. Nej 

2. Det har fungerat bra, ev lite mer synk kring OB 

3. Fungerar bra 

 

3. Vilka vinster ser du, av den här typen av samarbete, för er verksamhet? 

8 responses 

1. Vi är ett företag som hjälper personer in på arbetsmarknaden 

2. Med rätt handledare blir det en bra och trogen medarbetare vilket i sin tur gynnar 

företaget. 

3. Vinsten på sikt är att vi får personer intresserade av yrket och förhoppningsvis söker 

sig till oss. En extra person i verksamheten som gärna vill vara delaktig.  

4. Ge ungdomar en möjlighet att komma ut i arbetslivet och att få mer personlig 

utveckling. 

5. Utbyte av erfarenheter 

6. Vi har ju hittat en pärla! Som vi förhoppningsvis kan nyttja som timmis eller vikarie i 

övrigt. 

7. Folk lär sig arbetet och de dagliga rutinerna 

8. Att alla får en chans att visa vad det går för 

 



 
   

 

 

Följdfråga till fråga 4 (om svaret är ”Ja”): Ge gärna exempel på hur du fått ökad 

förståelse för den målgrupp vi jobbar med? 

7 responses 

1. Med den kunskap och information jag fått av er, i mötet med människorna och min 

erfarenhet. Jag har ökat min förståelse för vikten av att vara tydlig, skapa relationer 

samt våga tro på att de kan. 

2. Vi förstår att varje individ är unik och att varje individ behöver rätt förutsättningar för 

att lyckas på jobbet. 

3. Att det kan vara en person som behöver extra tid och handledning för att förstå 

verksamheten. 

4. Att man inte får glömma att det finns individer med särskilda behov och att dem 

behöver också komma ut i arbetslivet. 

5. Vi alla har fått olika förutsättningar i livet och behöver därför olika strategier för att nå 

sina mål. 

6. Det är lätt att ha fördomar kring personer med liknande problematik. När man pratar 

med med medarbetaren så förstår man att det finns orsaker till de val som individer 

gör. 

7. De flesta har velat jobba trots att de ej har något jobb tex 

 



 
   

 

 

6. Övriga kommentarer: 

6 responses 

1. Inga 

2. Samarbetat får högsta betyg ifrån mig. Det har fungerat utmärkt. 

3. Vi har inte möjlighet att ta emot någon individ just nu men längre fram i framtiden kan 

vi tänka oss. Kräver handledare så det är inte alltid lätt att få till.  

4. Vi kan tänka oss att ta emot individer som kan ha behov av särskild anpassning längre 

fram. 

5. Deltagaren har varit så himla bra här hos oss! Vi är supernöjda! 

6. Men inget behov för tillfället (kopplat till fråga 5) 

 

P&P i Landskrona AB kommentarer: 
Majoriteten av de registrerade tio svaren är positiva och visar på att arbetsgivarna fått ett mervärde i 

samverkan med processen FRAMTIDEN. Fråga 3 lyder ”Vilka vinster ser du, av den här typen av 

samarbete, för er verksamhet?”, där arbetsgivare anser att de hittat kompetent arbetskraft och att 

”ungdomarna” med rätt sorts handledning kan hitta ett yrke som de vill utöva. Däremot finns det 

10% som inte skulle kunna tänka sig att ta emot fler individer tillhörande målgruppen, vilket är ett 

resultat som är viktigt att beakta. Vår rekommendation är att processpersonalen undersöker detta 

närmre, genom att eventuellt utöka arbetsgivarenkäten med en ytterligare fråga som syftar till att 

synliggöra vad det är som ”inte blivit bra”.    


