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Skolan ska lära för yrkeslivet. Då måste 
yrkeslivet in i skolan. Transfer bygger 
på ömsesidigt engagemang och tilltro 
till vanliga människors förmåga att 
dela med sig av sina erfarenheter till 
unga människor.

Transfer är en fristående ideell organisation 
som startades av Stockholmaren Fredrik 
Anander för fem år sedan. Verksamheten 
går ut på att yrkesverksamma personer går 
ut i gymnasieskolorna för att föreläsa om sin 
vardag. Föreläsarna får ingen ersättning och 
gymnasieskolorna integrerar föreläsningarna 
inom ramen för den ordinarie undervisningen.  
Sedan hösten 2003 verkar Transfer Göteborg 
i regionen med att samordna och driva pro-
jektet.

Emilia Nävås Kjellman 
är verksamhetsansvarig:

– Transfer ska vara 
en del i utbytet mellan 
yrkes- och gymnasielivet. 
Föreläsarna tar med sig 
sin erfarenhet och kun-
skap om sin yrkesroll som 
de sedan förmedlar under 
en timmes tid. Eleverna kan låta sig inspireras, 
berikas eller avslås, men framför allt få en in-
blick i en yrkesrolls vardag och ställa de frågor 
man annars inte kan få göra. 

Rak kommunikation
Fässbergsgymnasiet anlitar fl itigt Transfer i 
undervisningen inom alla studieprogram. 

– Vi är många lärare som använder Transfer 
på Fässbergsgymnasiet. Är man sugen på en 
föreläsning går man in på Transfers hemsida 
och anmäler önskemål. Jag har alltid fått ett 
snabbt bemötande och telefonnummer till ak-
tuell föreläsare som jag sedan själv kontaktar 
för att boka tid. Det hela är okomplicerat, tyd-
ligt och friktionsfritt. Dessutom har jag bara 
positiva erfarenheter av föreläsarna som alla 
varit mycket inspirerande, trots att de inte är 
professionella föreläsare, eller tack vare kan-
ske – jag märker att våra elever engagerar 
sig och tar för sig ordentligt under dessa 
föreläsningar. Att det sedan är helt kostnadsfritt 
gör inte saken sämre, säger Ulrika Sjöberg, re-
ligions- och svensklärare.

Fässbergsgymnasiets   rektor,   Annika 
Vannerberg, sitter i Transfer Göteborgs sty-
relse. Även Krokslättsgymnasiet använder 
Transfer i sin undervisning.

Ser fl er möjligheter
Fässbergseleverna Linnea, Hanna och Karin 
på Samhällsprogrammet inriktning litteratur, 
har deltagit vid två Transferföreläsningar, med 
en journalist och med en manusförfattare. Alla 
är mycket nöjda med upplägget.

– Det har varit inspirerande och stärkt min 
uppfattning att jag är inne på rätt spår. Det 
verkar som en rolig bransch att arbeta inom, 
säger Hanna.

Transfer – en nödvändig kunskapsbro

Linnea instämmer:
– De har visat på möjligheterna, dels om den 

stora spännvidd som man kan skriva om och 
dels för vilka uppdragsgivare man kan skriva 
för. Allt handlar ju inte bara om dagspressen. 
Det känns som om möjligheterna att försörja 
sig på att skriva har breddats.

Söker fl er partners
Transfer står på tre ben; föreläsare, gymnasie-
skolor och sponsorer. Sponsorer och partners, 
ska tro på idén, erbjuda organisationen förelä-
sare bland medarbetarna och stötta projektet 
fi nansiellt.

Vad får då dessa partners ut av sitt delta-
gande?

– Företagen får en utmärkt möjlighet att 

Mölndals stad slår sina påsar 
ihop med arbetsförmedlingen 
i Mölndal för att lotsa småfö-
retagare igenom djungeln av 
arbetsmarknadsstöd.

– Alla småföretagare är väl-
komna till Stadshuset onsdag 
12 oktober klockan 16 till 20, 
hälsar Johnny Öhman, arbets-
förmedlingens chef.

Arbetsförmedlingen i Mölndal var 
tidigt ute med sin företagsenhet för 
att kunna ställa upp på Mölndals-
företagens behov av bland annat 
rekryteringsservice.

– Vårt uppdrag är dubbelt; dels 
ska vi hjälpa personer som söker 

arbete, dels ska vi hjälpa företag att 
fi nna lämplig arbetskraft.

Småföretagare – ta chansen
I veckan som gick har närmare 
2000 företag i Mölndal fått en in-
bjudan till mässan i Stadshuset den 
12 oktober. 
Vad kan småföretagare få hjälp med?

– Vi vill skapa nya kontaktytor 
med Mölndals rika näringsliv för 
att informera om de anställnings-
stöd av olika former som fi nns och 
den service såväl vi som stadens nä-
ringslivsenhet och arbetsmarknads-
enhet kan erbjuda småföretagare. 

Överbrygga misstro
Sedan tidigare har Arbetsförmed-

lingen i Mölndal ett nära och omfat-
tande samarbete med näringslivsen-
heten och arbetsmarknadsenheten i 
Mölndals stad, men det här är första 
gången samlade krafter tas vid en 
gemensam mässa.

Lars Ekberg är näringslivschef i 
Mölndal och uppmanar småföreta-
gare att ta chansen på måndag:

– Det fi nns en utpräglad misstro 
och skepsis från företagarnas sida 
vad gäller statliga stöd och arbets-
marknadspolitiska verktyg. Att 
bidragen oftast innebär en admi-
nistrativ belastning som i slutändan 
hämmar tillväxten. Vi vill försöka 
klargöra hur regeldjungeln ser ut. 

Överens om gemensamma tag för att lotsa småföretagen 
fram i rekryteringsstödsdjungeln. På bilden arbetsförmed-
lingens chef Johnny Öhman och Mölndals näringslivschef 
Lars Ekberg.

Gemensamma tag för småföretagen

stödja ungas framtid och möta framtidens 
värderingar, sedan kan man visa upp sig som 
attraktiv arbetsgivare och marknadsföra yr-
kesrollen. Det kan dock vara tuffare att möta 
gymnasieelever än att presentera resultat inför 
en styrelse. Gymnasieelever sitter inte och 
nickar för att låtsas vara intresserade – de sä-
ger vad de tycker direkt och ger kritik, positiv 
eller negativ, vilket kan vara oerhört inspire-
rande för föreläsaren, förklarar Emilia.
Transfer Göteborgs verksamhet växer konti-
nuerligt och skulle växa än snabbare med fl er 
partners.

– Efterfrågan är stor. Vi tar gärna emot fl er 
företag och organisationer som vill ta ansvar 
för en positiv samhällsutveckling.

Fakta:

Transfer Göteborg samarbetar idag 
med 32 gymnasieskolor i Göteborgsre-
gionen och har medverkat till närmare 
400 föreläsningar sedan starten au-
gusti 2003. Transfer har 170 föreläsare 
knutna till sig som kan föreläsa i cirka 
200 ämnen.

Transfer Göteborg har ett 20-tal 
partners som fi nansierar verksamhe-
ten. 

   Att det sedan 
är helt kostnadsfritt 
gör inte saken sämre

   Att det sedan ”

Transfer populärt bland Fäss-
bergs gymnasieelever. 
På bilden Linnea, Hanna och 
Karin på Samhällsprogrammet. 


