
 

 
Svenska föreningen för Supported Employment (SFSE) är en ideell förening, som verkar för att sprida metoderna Supported 

Employment (SE), Individual Placement and Support(IPS) och Supported Education (SEd). Föreningen är en del av den 
Europeiska föreningen för Supported Employment.  

 

 

Jobbskuggning  

 

Syfte 

Jobbskuggning innebär att en person som har funktionsnedsättning och/eller har behov av 

stöd i arbetslivet, får möjlighet att under en dag få nya erfarenheter och knyta kontakter på 

en önskad arbetsplats. Syftet med jobbskuggning är att uppmärksamma att alla har möjlighet 

att arbeta med rätt stöd, och att mångfald på en arbetsplats ökar kreativt och innovativt 

tänkande. Genom jobbskuggning vill vi åstadkomma attitydförändring och överbrygga 

fördomar mellan jobbsökande med stödbehov och arbetsgivare. Dessutom får arbetsgivare en 

liten försmak av vad Supported Employment innebär och vad modellen skulle kunna bidra 

med för deras del. 

 

Metod 

En jobb-coach eller konsulent söker arbetsgivare som under en dag, eller del av dag, är villig 

att öppna upp dörrarna på arbetsplatsen för att ta emot en person, som vill få inblick i hur 

det går till på en arbetsplats. Arbetsgivare som nappar på idén tillhandahåller en handledare 

på arbetsplatsen, som personen får följa och se vad hen gör på sitt arbete. Arbetsgivaren 

förbinder sig inte att erbjuda praktik eller något mer än det som sker på plats under dagen. 

Arbetsgivarens insats kan uppmärksammas på olika sätt, exempelvis genom att man tilldelar 

denne ett diplom för medverkan till attitydförändring och social inkludering på 

arbetsmarknaden. 

 

Evenemang 

Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) utmanar alla arbetsinriktade 

verksamheter att genomföra jobbskuggnings aktiviteter. 2018 kommer jobbskuggning att 

genomföras under vecka 17. Vi hoppas att alla kommer att skapa lite brus kring detta i 

massmedia och genom olika kanaler på sociala medier, så att våra verksamheter, arbetsgivare 

och förstås jobbsökande uppmärksammas under denna vecka. Dela gärna era aktiviteter på 

#sfsejobbskuggning. 

 

Jobbskuggning (Job Shadow Day) startades först på Irland genom Irish Association of 

Supported Employment(IASE), men har nu spridit sig till flera kommuner och verksamheter 

i Sverige, liksom till andra Europeiska länder1. 
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