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 360 GRADERS-METODEN är utvecklad för att stärka anställningsbarheten hos utrikesfödda  

genom en helhetsutbildning. Metoden bygger på fyra grundstenar:

• EN RELEVANT YRKESUTBILDNING 
• EN VERKLIGHETSFÖRANKRAD YRKESSVENSKA  

• EN INDIVIDANPASSAD KULTURELL & SOCIAL COACHING 
• ETT NÄRA SAMARBETE MED FÖRETAG

360

360°

>> TRÄCENTRUM HAR UNDER FLERA ÅR utvecklat en fram-

gångsrik metod för praktiskt inriktade utbildningar 

riktade mot den utrikesfödda gruppen på arbetsmark-

naden. Metoden kallas 360 grader eftersom den tar 

ett helhetsgrepp kring deltagarnas förutsättningar och 

innehåller såväl yrkeskunskap som språkutveckling, 

social träning och kulturell coaching. Jobbchanserna 

ökar också genom ett nära samarbete med företag 

inom trä, möbel och inredning.

>> SVERIGE HAR under de senaste åren välkomnat ett 

stort antal personer från olika delar av världen. Dessa 

personer har med sig bakgrund och erfarenheter  

som skiljer sig från de som är födda och uppvuxna 

i Sverige. Gruppen av utrikesfödda personer har en 

mycket stor potential att komma in på och berika  

den svenska arbetsmarknaden - om rätt metoder för 

utbildning och utveckling används.  

>>  SOM ERFAREN utbildningsanordnare har Träcentrum 

identifierat flera utmaningar för att få till stånd  

nödvändig kompetensförsörjning för företag genom 

den utrikesfödda gruppen. Dels skiljer sig kompetens- 

kraven, exempelvis tekniska färdigheter, för olika 

yrken runt om i världen. Detta kan åtgärdas genom 

en bra yrkesutbildning som är anpassad efter svenska 

förhållanden. Dels finns kulturella och sociala  

skillnader mellan de länder som de utrikesfödda  

kommer från och det som är fallet i Sverige. Denna 

aspekt saknas i många traditionella utbildningar.  

Här krävs en ökad förståelse, både bland arbetstagare 

och arbetsgivare. En annan viktig faktor är givetvis 

språket, utöver grundläggande kunskap i svenska  

behövs yrkesspecifik språkkunskap.

>> 2016 BÖRJADE TRÄCENTRUM, med stöd av Arbetsför-

medlingen och Tillväxtverket, att utveckla en metod 

för att möta dessa utmaningar och stärka utrikes- 

föddas möjligheter att komma in på den svenska  

arbetsmarknaden. Metoden kallas 360 grader eftersom 

den behandlar kompetensutveckling ur ett helhets- 

perspektiv. Metoden genomförs i nära samverkan 

mellan yrkeslärare, språklärare och kulturell coach 

och har utvecklats i nära samarbete med kommuner, 

Arbetsförmedling och företag inom trä, möbel och 

inredning. Metoden har gett mycket goda resultat. 

Förhoppningen är att denna presentation ska  

inspirera aktörer i andra branscher att börja använda  

360 graders-metoden, därmed utveckla anställnings-

barheten för utrikesfödda och ännu bättre stödja  

företags kompetensförsörjning.



  

EN RELEVANT YRKESUTBILDNING
>> YRKESUTBILDNINGEN GENOMFÖRS med utgångspunkt i de grundläggande krav branschen för  

trä, möbel och inredning ställer på produktionspersonal. Hos Träcentrum får kursdeltagarna en 

grundläggande kompetens inom bland annat konstruktion/byggteknik, materialkunskap,  

verktygskunskap, ritningslära, arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också grundläggande  

färdighet i att hantera träförädlande maskinutrustning, allt från grundläggande maskiner till 

datorstyrda maskiner (CNC). Integrerat med den praktiska utbildningen lär sig deltagarna viktiga 

termer och begrepp som används inom yrkesområdet.
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EN VERKLIGHETSFÖRANKRAD YRKESSVENSKA
>>  SPRÅKUTVECKLINGEN GÅR hand i hand med den praktiska utbildningen. Exempelvis är språkläraren 

ofta med inne i verkstaden för att lyssna av vilka ord och uttryck som kursdeltagarna behöver träna 

på. Det är ingen traditionell svenskundervisning, utan så kallad yrkessvenska som i det här fallet är 

inriktad på träindustrin. Kursdeltagarna får till exempel lära sig vad olika verktyg, maskiner och  

material heter. Deltagarna tränar på begrepp kopplat till ritningsläsning och mätteknik. De går  

igenom verb, prepositioner och adjektiv som är vanliga i yrket och som behövs för att förstå  

instruktioner på arbetsplatsen.
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EN INDIVIDANPASSAD SOCIAL & KULTURELL COACHING
>>  EN CENTRAL DEL av 360 graders-metoden är kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden 

fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare. Träcentrum har 

också framgångsrikt arbetat med kulturell coaching, inte minst genom att i undervisningen 

förklara och tydliggöra oskrivna regler och sociala koder på en typisk svensk arbetsplats.  

Det är av vikt att också diskutera och belysa vanliga organisatoriska kännetecken på  

svenska företag: den ”platta” organisationsstrukturen, den förhållandevis avslappande  

relationen mellan arbetsgivare och medarbetare, principen att arbeta ”fritt under eget ansvar” 

samt tyngdpunkten på att arbetet görs i grupp. Genomgående och central under utbildningen 

är också dialogen om och synen på principen om likabehandling.

Träcentrum har 
framgångsrikt 
arbetat med 
kulturell coaching

”

”
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ETT NÄRA SAMARBETE MED FÖRETAG OCH SAMHÄLLE
>>  ENLIGT 360 GRADERS-METODEN utformas utbildningen i nära samverkan med näringslivet och 

det finns en ledningsgrupp med representanter från branschens företag. Träcentrum har en 

kontinuerlig dialog med företagen och anpassar utbildningen så mycket som möjligt efter deras 

behov, till exempel används ritningar och arbetsmoment från olika företag i undervisningen. 

Kursdeltagarna får också göra studiebesök. En annan viktig aspekt är matchningen mellan 

kursdeltagare och företag inför APL (arbetsplatsförlagt lärande). Deltagarnas bakgrund,  

intressen, förkunskaper och förväntningar på utbildningen matchas noggrant mot företagens 

behov och önskemål. Erfarenheter visar att detta ökar möjligheterna för en lyckad APL och i 

slutänden en anställning. Det är mycket viktigt att utbildningsanordnaren kontinuerligt följer 

upp kursdeltagarna och deras handledare på arbetsplatsen under APL-perioden.
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>>  TRÄCENTRUMS UPPFÖLJNING visar att 360 graders-metoden ökar jobbchanserna och förbättrar 

integrationen på arbetsmarknaden. Företagen är positiva eftersom helhetsperspektivet gör kurs-

deltagarna väl rustade för arbetslivet. Startsträckan för nya medarbetare kortas och risken för 

kulturkrockar minskar. Företag som ställer upp med APL-platser erbjuds en inkluderings- och 

handledarutbildning för att bättre förstå och hantera kulturella skillnader. Här ges tips om hur de 

ska bemöta och kommunicera med kursdeltagarna för att underlätta introduktionen på arbets-

platsen. Träcentrum erbjuder även fortsatt stöd till såväl kursdeltagare som arbetsgivare efter en 

eventuell anställning, vilket är en trygghet för företagen. På det här sättet blir 360-metoden 

i själva verket en trepartsprocess, i vilken utveckling sker på flera plan: hos deltagaren,  

i företagets organisation och hos utbildningsanordnarens personal.
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EN METOD FÖR UTVECKLING AV ANSTÄLLNINGSBARHET

>>  360 GRADERS-METODEN är utvecklad av Träcentrum för att öka anställningsbarheten.

Den behandlar kompetensutveckling ur ett helhetsperspektiv och bygger på fyra 

grundstenar:

•  EN RELEVANT YRKESUTBILDNING 

•  EN VERKLIGHETSFÖRANKRAD YRKESSVENSKA 
•  EN INDIVIDANPASSAD KULTURELL OCH SOCIAL COACHING 
•  ETT NÄRA SAMARBETE MED FÖRETAG

>>  DE OLIKA DELARNA vävs samman under utbildningen och alla behövs för att förbe-

reda kursdeltagarna för yrkeslivet. En central del av 360 graders-metoden är kunskap 

om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter 

man har som arbetstagare. Kursdeltagarna får även kulturell coaching där de lär sig 

oskrivna regler och sociala koder.

>>  UTBILDNINGEN UTFORMAS i nära samverkan med näringslivet och det finns en  

ledningsgrupp med representanter från lokala företag. I samband med APL (arbets-

platsförlagt lärande) görs en noggrann matchning mellan kursdeltagare och företag. 

Arbetsgivarna erbjuds också stöd för att bättre förstå och hantera kulturella skillnader 

på arbetsplatsen.

>>  TRÄCENTRUMS UPPFÖLJNING visar att 360 graders-metoden 

ökar jobbchanserna och förbättrar integrationen på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivarna är positiva eftersom 

helhetsperspektivet gör kursdeltagarna väl rustade för 

arbetslivet. Startsträckan för nya medarbetare kortas 

och risken för kulturkrockar minskar.
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RÖSTER FRÅN FÖRETAGEN
>>  PETER MAXSON, PRODUKTIONSCHEF PÅ BRÖDERNA ANDERSSONS
– När kursdeltagarna har fått kunskaper och insikter om vad som gäller i Sverige blir 

det oftast rätt från start. På så sätt kan man undvika många onödiga missförstånd och 

diskussioner.

>>  RICKARD JAKOBSSON, PRODUKTIONSLEDARE PÅ EKSJÖHUS
– Praktikanterna som kommit hit har varit rätt personer med rätt inställning. Det är 

viktigt, tycker vi. Ska man ta emot praktikanter ska målet vara att det ska leda till jobb 

och när vi anställer någon vill vi att de ska fortsätta jobba hos oss på Eksjöhus.

>>  JOHAN AUGUSTSSON, PRODUKTIONSCHEF PÅ GLIMAKRA
– Vi har svårt att hitta utbildad personal och det här blir ett sätt att lära sig yrket på 

plats hos oss. Genom utbildningen får de nyanlända lära sig vad som förväntas av en 

anställd och hur en svensk arbetsplats fungerar. Det är otroligt viktiga bitar. Dessutom 

är Träcentrum en öppen och proffsig samarbetspartner.

>>  ROBERT HJELM, PRODUKTIONSCHEF RM SNICKERIER
– I vår bransch handlar det så mycket om säkerhet och fackspråk, de anställda måste 

förstå föreskrifter och instruktioner, och därför är språket väldigt viktigt.
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OM TRÄCENTRUM
>>  STIFTELSEN TRÄCENTRUM   bildades 1991. Sätt en passare i Nässjö och rita en cirkel 

med 15 mils radie så har du ringat in 75% av landets snickeriföretag, ett flertal  

ledande trähustillverkare och möbelindustrier samt mängder med sågverk.  

Vår uppgift är att bidra till industriell utveckling och kompetensförsörjning för  

denna viktiga industrigren. Samverkan är kärnan i vår verksamhet och vi samarbetar 

med såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor.

Utvecklingen av 360 graders-metoden har kunnat genomföras med stöd från  

Tillväxtverkets program ”Enklare väg till jobb 2.0” under tiden 2017-2020.
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