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TalangAkademin är en icke vinstdrivande Ekonomisk förening som vill bidra till att skapa tryggare, 
 inkluderande och mer välmående närsamhällen. 

Genom en framgångsrik metod baserad på bland annat praktik med validering möjliggör vi för 
människor att bevisa sin kompetens och skapa relationer till potentiella arbetsgivare. Vår insats  
bidrar även till att generera motivation, självförtroende och ökad egenmakt med målet att  
närma sig ett arbete eller studier.

Vi finns idag etablerade på fem orter; Göteborg (Frölunda Torg), Huddinge,  
Sundbyberg, Uppsala (Gottsunda), Uppsala (Gränby). 

     TACK TILL ALLA PRAKTIKMOTTAGARE 
SOM ÄR MED OCH GÖR SKILLNAD  
TILLSAMMANS OSS!

ETT axplock AV företag som 
har tagit emot talanger i 
PRAKTIK under 2021:
• Stora Coop Bromma 
• Stora Coop Vinsta
• Stora Coop Huddinge
• Stora Coop Danderyd
• Partyhallen AB 
• Hemköp Frölunda Torg 
• Systembolaget Huddinge
• Apoteket
• ICA Supermarket Sundbyberg
• McDonalds Frölunda Torg
• Fritidsbanken
• Europark AB
• ByggR1
• FemtioFemPlus AB
• Quality Hotel Friends
• XXL Bromma
• N-Clean Sweden AB
• Med flera...

OM OSS

talangakademin.se

Här är en kortfattad version av resultaten och samhällsvinsten av  
våra insatser under 2021:

RESULTATET AV VÅRA INSATSER

Genom en av våra initiativtagare Idéer för livet  
har vi tillgång till effektmätningsverktyget  
KAMSO. I verktyget kan vi räkna på  
samhällsvinsten av våra insatser.  
Läs mer om KAMSO här!

*KAMSO= kalkylverktyg för insatser riktade  

mot social utsatthet) framtaget tillsammans  

med Umeå Universitet.

** Uträkningen baseras på att de 79 talangerna

arbetar heltid under ett års tid.

SAMHÄLLSVINSTEN  
AV VÅR INSATS 2021:

90 850 000 SEK 

** BASERAT PÅ DE 79 TALANGER 
SOM GICK TILL ARBETE

talangakademin.se

Kartlagda talanger 
(personer vi träffat)

Matchade till praktik 
med validering

Påbörjat praktik 
med validering

Arbete hos praktikmottagare 

Arbete någon annanstans 

Gått vidare till studier 
efter praktik

 2019

 2020

 2021

480 483 374

262170 284

165132 134

2914 39

4112 40

2218 12

STATISTIK talangakademin 2019 – 2021

under 2021 har 91 TALANGER gått vidare till arbete eller 
studier efter avslutad insats.

Samhällsvinsten per talang som kommer i arbete under 
ett år är ca 1 150 000 sek per talang  *källa kamso

Vidare   till arbete 

13,3% Vidare   till Studier

50%

 TalangAkademin Sverige

”

http://talangakademin.se
http://www.ideerforlivet.se/metoder-och-verktyg/fler-anvandbara-metoder/talangakademin/
http://www.umu.se/forskning/grupper/kamso/
http://talangakademin.se


2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling där staten, offentliga sektorn och näringslivet  
ska bidra till gemensamma lösningar. Vi verkar för att tillsammans med våra samarbetspartners  
vara en positiv kraft för att målen ska uppfyllas. Vi arbetar även med Barnkonventionen utifrån  
ett anhörighetsperspektiv. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Barnkonventionen!

Vi strävar dagligen att varje individ ska ha en egen försörjning.  
Genom vår insats går nästan hälften vidare till arbete eller studier  
efter en avslutad insats.

Studier visar att vår individuellt anpassade metod med validerad  
praktik ökar deltagarnas självförtroende och framtidstro vilket  
även ökar välbefinnandet. Långsiktigt kan det även minska  
risken för psykisk ohälsa och missbruk. 

Genom att vi matchar talangens kompetens och särskilda behov  
med val av praktikplats, säkerställs att praktiken erbjuds det  
lärande och den erfarenhet som efterfrågas. Valideringen  
synliggör och ger ett formellt bevis på kunskapsutveckling. 

Vi erbjuder praktik till de som varken arbetar eller studerar för  
att på så vis närma sig en anställning. Vår verksamhet motverkar  
att personer utnyttjas på arbetsplatsen genom förberedande  
insatser och information om sunda arbetsvillkor.

Vi strävar efter att alla i ett närområde blir inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska livet. Det oavsett ålder, kön, ras, etnicitet 
funktionsnedsättning, ursprung, religion eller ekonomisk ställning. 

Vi verkar främst i tätbebyggda områden. Vi vill tillsammans med  
våra initiativtagare och partners bidra till att skapa tryggare och  
mer välmående närsamhälle för boende på de orter där vi finns  
representerade.

Vår verksamhet  uppmuntrar och främjar effektivt partnerskap  
mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle genom vårt  
nära samarbete med fastighetsägare (initiativtagare), kommun,  
arbetsförmedling och det lokala näringslivet. 

TALANGAKADEMINS ARBETE MED DE GLOBALA MÅLEN

Vår effektmätning är baserad på konceptet Social Return On Investment (SROI) som är utformat  
tillsammans med Serus och Skandias Stiftelse idéer för livet. 

Eftersom mätning av effekter är viktigt för vår verksamhet är vi även medlemmar i Effektfullt. 

Våra verksamhetsmål är uppdelade i kvantitativa mål, som mäter hur många talanger genomgått 
talangprocessens olika steg. Vi mäter även de kvantitativa målen och det upplevda värdet för talangen 
som fått insatsen.

Vi använder en indikator för bedömma individens behov inför under och efter avslutad insats.  
Målsättningen är att individen ska ha kommit närmare ett arbete eller studier. 

MÅL INDIKATOR UTGÅNGSVÄRDE MÅLVÄRDE DATAINSAMLING

MÄTPLAN TALANGAKADEMIN

MÅL

P
R

ESTATIO
N

Ska ha tagit del av
förberedande insatser
Ska ha tagit del av
genomförande insats
Ska vara nöjda
med insatsen
Har nått sina mål
med insatsen
Komma närmare 
arbetsmarknaden

Hur många har deltagit?

Hur många har deltagit?

Skattning i enkät

Om personen genom-
fört de valda insatserna

Självskattning 3 (skala 0 – 7 varav  7 är jobb

90 p

70 p

3 av 4 på skattningskala

80 %

5 (snitt)

Statistik WB

Statistik WB

Enkät efter praktik

Statistik WB

Mätning före och efter

EFFEKTMÄTNING  

Handelshögskolan i Stockholm genomförde 2020 forskningstudien ”Värde-
skapande partnerskap för social inkludering”. Den innefattar bland annat 
TalangAkademin vid Frölunda Torg i Göteborg (kallad CentrumAkademin). 
Syftet var att studera fastighetsbranschens roll i byggande av gemensamt 
värde och samhällspåverkan.  
 
Studiens resultat visar att vårt koncept lever upp till Collective-Impact  
modellens parametrar. Läs mer om Collective-Impact modellen här!

    Rapporten lyfter speciellt fram att en viktig framgångsfaktor  

har varit TalangAkademins koordinator som har kunnat hålla ihop  

processen och de olika lokala partnerS under ett och samma koncept

Det faktum att konceptet genomfördes kopplat till Frölunda Torgs köpcentrum, gjorde att det fanns  
en tydlig lokal förankring mellan fastighetsägaren Skandia Fastigheter och köpcentrets kommersiella  
hyresgäster som agerar praktikmottagare, vilket underlättade genomförandet. Se rapporten här!

HUR ETT KÖPCENTRUM KAN VARA NAVET FÖR SOCIALT ANSVAR

1)

CentrumAkademin

Hur ett köpcenter kan vara navet för socialt ansvar

Har Frölundamodellen potential att bli en nationell 
modell för arbetsintegrering i utsatta områden?

talangakademin.se talangakademin.se
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http://talangakademin.se/samhallsnytta/barnkonventionen-for-barnens-basta/
http://effektfullt.se/
http://talangakademin.se/samhallsnytta/collective-impact-modellen-2/
http://talangakademin.se/wp-content/uploads/2021/11/CentrumAkademin_GiltigtHur-ett-ko%CC%88pcenter-kan-vara-navet-fo%CC%88r-socialt-ansvar_211109.pdf
http://talangakademin.se
http://talangakademin.se


Under slutet av 2020 så beviljades TalangAkademin medel från Europeiska socialfonden inom  
programområde två – ”Fler i arbete”. Projektet syftar till att under två år (2021 – 2022) utveckla  
nya metoder och verktyg för att underlätta insteg på arbetsmarknaden. 

PROJEKTET SYFTAR BLAND ANNAT TILL ATT:

• Utveckla ”jobbstigar”, en fördjupad introduktionsmodell till svenska arbetsmarknad

• Utveckla digitala instegsutbildningar 

• Fördjupad samverkan med och mellan samverkande partners i projektet kring  
arbetsmarknad och utbildning

• Starta en nationell referensgrupp inom arbetsmarknad och utbildning

• Metodutveckling av befintliga arbetsmarknadsmodeller

• Etablering av TalangAkademins modell på fler platser lokalt, nationellt och internationellt

Projektet drivs tillsammans med:
 
Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Huddinge kommun, Stockholms Stad, Sundbybergs stad  
och Skandias stiftelse Idéer för livet.

Lo

ESF – PROJEKT FRAMTIDSAKADEMIN

TALANGAKADEMIN • EKONOMISK FÖRENING, C/O ANDERS J. AHLSTRÖM BYGGMÄSTARE AB, 
STUREGATAN 18, 114 36 STOCKHOLM • INFO@TALANGAKADEMIN.SE • TALANGAKADEMIN.SE

INITIATIVTAGARE TILL TALANGAKADEMIN

Tillsammans med  
våra partners ser  

vi nu fram mot  
ett år utan  

restriktioner. 
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