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New Bright Future – en ljus framtid för både företag och nyanlända 
 
Att matcha företag i Eskilstuna och Strängnäs med nyanlända akademiker, som alla har 
erfarenhet inom en rad olika branscher, är ett av flera syften med New Bright Future. 
Olika perspektiv är en grogrund för all verksamhetsutveckling och ett medel för 
innovation. Genom att sammanföra människor med hög utbildning och olika erfarenheter 
med företag bidrar det till att utveckla både företagen och individerna.  
 
New Bright Future är ett samverkansprojekt där företags behov av utveckling matchas mot 
högutbildade utrikesfödda. Deltagarna i projektet får utbildning i verksamhetsutveckling såsom 
rutiner kring ständiga förbättringar, flödeseffektivitet, visualisering och personligt ledarskap. 
Utbildningen följs av tre månaders praktik hos ett företag där de får användning av sin 
nyvunna kunskap. 
 
- New Bright Future är en smidig väg för företag i regionen att få tillgång till ny kompetens men 
även att få in nytt tänk genom de nyanländas tidigare erfarenhet och utbildning, säger Catarina 
Berglund, verksamhetschef på Strängnäs Business Park. 
 
Projektet öppnar upp nya nätverk för deltagarna vilket leder till fler kontakter i regionen. I och 
med utbildningen får de nya verktyg, referenser och kan utöka sitt CV och möjligheterna att visa 
sina färdigheter för arbetsgivare och nå ut på den svenska arbetsmarknaden ökar.  
 
- Utveckling är en stor del av min personlighet och genom New Bright Future får jag konkreta 
verktyg att arbeta med och därmed på ett bra sätt kunna bidra till det på min framtida 
arbetsplats, berättar Tamar Boghos, IT specialist från Syrien. 
 
År 2015 genomfördes utbildningen för första gången, då med en grupp på 14 personer. I år har 
New Bright Future växlats upp och ger möjlighet för både fler partnerföretag och dubbelt så 
många deltagare att medverka. Inom ramen för projektet kommer sammanlagt 60 nyanlända 
akademiker få chansen att genomföra den tre månader långa utbildningen med efterföljande tre 
månaders praktik på ett företag i regionen.  
 
- Det här är en av de enskilt bästa kvalitetsinsatser vi gjort för denna målgrupp någonsin, säger 
Benny Berglöf, chef Arbetsförmedlingen i Strängnäs. 

 
New Bright Future är ett affärsutvecklande samverkansprojekt mellan Strängnäs Business 
Park/Strängnäs kommun, Eskilstuna kommun/Munktell Science Park, Arbetsförmedlingen 
Strängnäs/Eskilstuna och företag i regionen. 
 
För mer information: 
Catarina Berglund 
Verksamhetschef, Strängnäs Business Park 
070-831 06 62 catarina.berglunc@strangnasbusinesspark.se 
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070-086 66 25 mattias.rosskold@eskilstuna.se 
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