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Vi banar vägen för arbetslivet 

 
Deltagande i arbetslivet är ett viktigt sätt att stärka känslan av delaktighet i samhället. När man får 
uppleva delaktighet, får också livet mera betydelse. Man får känna att man är med – en av oss 
som bygger det här landet. 
 
Livet har lärt och visat att var och en av oss är bra på någonting, men tyvärr får vi alla aldrig en 
möjlighet att visa att det stämmer.  
 
Det kan finnas olika orsaker till detta, till exempel livssituationen, ett handikapp eller en sjukdom. 
 
Job Shadow Day är en viktig temadag för många i vars liv det har funnits någon faktor som har 
bromsat ner deltagandet i arbetslivet. Det är en dag för möten mellan de som erbjuder arbete och 
de som följer med en arbetsdag. Den är ett sätt att bana vägen för att allt fler kan visa vad de kan. 
 
Jag uppmuntrar arbetsgivare att delta i evenemanget och ge någon en möjlighet att följa med ar-
betslivet. Denna lilla gärning kan ha en stor inverkan på såväl den egna arbetsgemenskapens var-
dag som den deltagande personens liv. 
 
Under dagen kan man bekanta sig med riktigt arbete, vilket kan göra det lättare att hitta den egna 
stigen och en lämplig utbildning. Möjligheten att följa med andra människor som jobbar kan pigga 
upp och ge mera glädje i livet – och att få se denna glädje kan ge dubbelt så mycket glädje till de 
som bevittnar den. 
 
Att följa med andras arbete lämpar sig särskilt väl för ungdomar som befinner sig i ett övergångs-
stadium och håller på att fundera hurudan studiestig de ska välja. 
 
Jag kan gissa att Job Shadow Day är en spännande dag för mång, men lite spänning hör emel-
lanåt till livet. Det kan skapa någonting unikt och bestående som hjälper oss när vi färdas längs 
våra drömmars stig. 
 
Dagen kan också öppna någonting nytt och bana vägen för nya drömmar, som bär framåt och upp-
muntrar oss att försöka. 
 
Världen är full av ogjort arbete. I arbetslivets skuggor finns också många potentiella arbetstagare. 
Vi behöver sätt att få det ogjorda arbetet och en människa som söker jobb att möta. Job Shadow 
Day är ett sätt. 
 
Det är viktigt att vi bedömer människornas arbetsförmåga mera utifrån arbetsuppgiften. Det kan 
öppna våra ögon att se att just den här personen är som gjord för just det här jobbet. 
 
Jag har den stora glädjen och äran att i år verka som Job Shadow Day-evenemangets beskyd-
dare. Jag vill välkomna så många arbetsgivare som möjligt med i evenemanget – och samtidigt vill 
jag tillönska alla deltagare en trevlig och oförglömlig dag. 
 
Den här dagen är en god gärning för oss alla – och samtidigt för hela samhället. 
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