
 
    

                                   
 
Hälsning från beskyddarna av Job Shadow Day 

 
Var och en av oss har sina egna styrkor, förmågor och färdigheter. Tyvärr får inte alla av oss möj-
lighet att visa vårt kunnande och våra färdigheter. Alltför många ivriga och motiverade arbets-
tagare hamnar i dag utanför arbetsliv och delaktighet. Det har vi som samhälle inte råd med. Vi 
behöver allas arbetsinsats. 

Många unga är i behov av kunskap, erfarenhet och uppmuntran när de ska försöka hitta sin egen 
plats i studier och arbetsliv. Att pröva på ett jobb i praktiken och besöka arbetsplatser är mycket 
viktigt när man ska hitta sin egen plats och sin egen väg. Att se vardagen på en arbetsplats kan 
inspirera – det här vill jag göra! Att bekanta sig med vardagen på en arbetsplats kan också höja 
självförtroendet och visa att arbetslivet inte är märkvärdigare än resten av livet. Jag klarar ju av 
det här! 

Job Shadow Day är för många människor ett viktigt steg och en unik möjlighet att bekanta sig med 
ett jobb och arbetsdagen och arbetsgemenskapen på en arbetsplats. Det är viktigt i synnerhet för 
många unga som funderar över yrkesval och vars sjukdom eller funktionsnedsättning innebär en 
extra utmaning när de ska hitta jobb eller välja utbildningsområde.  

I vårt arbete träffar vi representanter för arbetsgivarna. Nästan utan undantag hör vi dem betona 
hur mycket en persons motivation och attityd betyder när det fattas rekryteringsbeslut, utöver 
kompetensen naturligtvis. Vi hoppas alltså att en människas sjukdom eller funktionsnedsättning 
inte ska inverka vid rekryteringar, om motivationen och kompetensen motsvarar arbetets krav. 
Man måste bara ge människor möjlighet att visa vad de går för. 

Därför tror vi att denna dag ska ge även arbetsgivare något viktigt. Varje rekryterare vet att arbet-
sintervjuerna i sig sätter sina egna begränsningar när det gäller att hitta en kunnig och motiverad 
arbetstagare, som dessutom ska passa in i arbetsgemenskapen. En jobbskuggare kan vara just den 
arbetstagare man söker, och denna dag ger en utmärkt möjlighet att ta reda på det.  

Vi tackar alla jobbskuggare, handledare och företag som deltar i temadagen. Job Shadow Day är 
viktig för oss alla – såväl deltagare som företag. Jag tror att vi med hjälp av Job Shadow Day tar 
ännu ett steg närmare det gemensamma målet: arbete och delaktighet för allt fler. 

Vi önskar att alla tar vara på de möjligheter som denna dag ger dem. I dag vill vi se att arbete och 
arbetstagare möts.  

Det finns en plats för var och en av oss. Tillsammans kan vi finna den. Vi hoppas att många 
jobbskuggare under dagen finner en gnista och inspiration som bär långt in i framtiden. 
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