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Integration på småländska 



Lite fakta 2015 

Antal asylärenden – 162 877 

Varav 51 338 från Syrien 

Av dessa tillhörde drygt 3000 personer kategorin: 

- IT-arkitekter 

- Systemutvecklare 

- Testare 

- mm 

 Källa: Migrationsverket 



3 Tyskar, 1 Grek, många 

Ukrainare, 1 Makedonier, några 

svenskar och 1 Skåning. 
 

 

 

Miljö 
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Utmaning 

• 22 anställda idag 

• 40 anställda om 2 år 

• Stanna kvar i Växjö 

• Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen? 

 

Vår marknad är både lokal och global 



En av Sveriges starkaste  

IT-regioner – mitt i Småland! 

 1 500 företag i den digitala sektorn i Linnéregionen 

– lika fördelade mellan Kalmar och Kronobergs län 

 Sysselsätter drygt 13 000 medarbetare 

 Omsätter ca 39 miljarder kronor 



 
 
 

Utländska studenter 

Våra ungdomar 

Inflyttare 
Utländsk arbetskraft 

IT-företag i regionen 



Vi är tillgängliga 

PRAO 

Praktikplatser 

Uppsatser 

Samarbete med Universitet 

 

Vi tillhandahåller med arbetsplatser, handledare och relevanta 
projekt/arbetsuppgifter 



Språk 

 

 

Hinder eller möjlighet? 

10 



Studieupplägg 



Nivåer - SFI 

1. Ingen kunskap 

2. Normal skolgång 

3. Högskolenivå 

 

Stora klasser 

Några få elever tar den mesta tiden 

Svårt att gå på SFI i kombination med arbete 



Vårt upplägg 

• Egna timanställda lärare 

• Fokus på Språk – Socialt – Kulturellt 

• 2+2 timmar/vecka (i anslutning till arbetstid) + strukturerade läxor 

• 2 grupper 

 Basic 

 Advanced 

• Både tal och skrift 

• Allmänt, ekonomi, arbete, yrkesrelaterat 

• Individuella mål – avstämning vid utvecklingssamtal 

 



Effekt 

 

1 timmes interaktivt lärande 

= 

10-15 studietimmar 



Nytta  

• Nöjdare medarbetare 

• Lojala medarbetare 

• Ökad förståelse på arbetsplatsen 

• Ökad allmänkunskap 

• Ökad samhällsnytta 

 

 



Svenska fredagar   



Stora IT-kompetenspriset 2015 
• Motiveringen: Softwerk har visat på ett 

brett engagemang för kompetensfrågor 
såväl internt som externt. Internt strävar 
man efter en god arbetskultur med 
goda möjligheter för kompetenshöjning 

inom relevanta områden. Man har t ex. 
anställt en egen lärare i svenska som 
undervisar internt och köper böcker som 
behövs. Företaget har en nära 
samverkan med Linnéuniversitetet och 

engagerar sig i allt från framtagande av 
nya utbildningar och kurser till 
gästföreläsningar, handledare för 
examensarbeten och praktik. 

Utdelare: IEC, Region Kronoberg och Anna-Karin Hatt 



Idé! 



Tack! 

Eddie Freij, VD 

Eddie.freij@softwerk.se 
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