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Leverantörspresentation 
 

Conexi AB  
 
Beskrivning av den dagliga verksamheten 
Conexi startade 1999. Den första verksamheten startades på IKEA Kungens Kurva i 

Stockholm. Verksamheter finns nu i Barkarby (Stockholm), Uppsala, Linköping, Västerås 

och Helsingborg.  

 

Conexi är en arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom autismspektrat i 

samarbete med IKEA och övriga näringslivet. Verksamhetens mål är att bygga en hållbar 

plattform för personen i mötet med arbetslivet. Vår arbetsmetodik baseras på tydliggörande 

enligt TEACCH.  

 
Inriktning på den dagliga verksamheten 
Conexis verksamhet är arbetslivsförberedande i samarbete med IKEA och övriga 

näringslivet. Verksamheten är upplagd i två steg. 

  

Steg 1 bedrivs på IKEA i Helsingborg. Den första tiden hos oss på Conexi utför du 

arbetslivsförberedande uppgifter på IKEA med dagligt stöd av utbildade arbetsstödjare. Här 

får du möjlighet att på ett företag prova olika uppgifter och arbetsområden utifrån dina 

förmågor, kunskaper och önskemål. Allt arbete är individuellt upplagd med en tydlig 

målbild framåt. Fokus ligger på att utveckla kunskap, verktyg och strategier och 

möjligheter till självständighet i möte med arbetslivet. 

 

Steg 2 bedrivs på andra företag i näringslivet. Processen mot steg 2 påbörjas på IKEA i 

syfte att du ska vara redo att gå ut till annat företag.  

Du får stöd av våra arbetsstödjare i sökandet, förberedelsen, övergången och etableringen 

på företaget. Conexi fortsätter sedan att ge individuellt stöd i anpassad omfattning. Även i 

steg 2 ligger fokus på fortsatt målarbete för utveckling och process framåt.  

Vissa har anställning som målsättning, andra fortsatt arbetsinriktad verksamhet med 

anpassat stöd från Conexi. Vi tror på att ett långsiktigt stöd i arbetslivet till individen och 

företaget ökar förutsättningarna för att få och behålla ett arbete. 

 
Målgrupp som vi vänder oss till 
Vi vänder oss till dig inom autismspektrat som är berättigad insats enligt LSS och har 

önskemål om att vara på en arbetsplats på den ordinarie arbetsmarknaden. 

 
Personalens kompetens och specialkompetens 
Conexis personal besitter kompetens inom autismspektrumtillstånd, TEACCH, 

lösningsfokuserat arbetssätt och KASAM. Personalen kan vara beteendevetare, 

arbetsterapeuter, pedagoger, socionomer.  

Conexi har lång erfarenhet av att skapa kontakter med näringslivet samt stödja i mötet 

mellan dig och din arbetsplats.  

Vårt arbetssätt utgår från att möta den enskilde med engagemang, respekt och kompetens. 

 
Vem tar emot synpunkter och klagomål? 
Tas emot av Conexis Administrativa chef. Blankett/formulär finns på hemsidan, conexi.se 

eller maila conexi@conexi.se för mera information. 
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Hur följer vi upp kvalitén på utförda uppsatser? 

Verksamheten är individuellt upplagd med tydliga, individuella mål kring vilka vi 

tillsammans arbetar aktivt genom uppföljning och utvärdering.  

För oss är kvalitetsarbetet mycket viktigt och därför är alltid dina mål i fokus i allt arbete 

tillsammans med arbetsstödjare, företag och övrigt nätverk. Regelbunden uppföljning 

tillsammans med arbetsstödjare syftar till att du ska nå dina målsättningar i din individuella 

genomförandeplan.  

Enkätundersökningar genomförs regelbundet med arbetsstödjare, arbetstagare och 

näringsliv för att säkerställa kvalitén och för att kunna genomföra förbättringar. 

 

Kontaktuppgifter 
Adress: Conexi Helsingborg, c/o IKEA, Marknadsvägen 7, 254 69 Ödåkra-Väla 

Telefon: 0708-49 44 13 

E-postadress: nathalie.ekman@conexi.se 

Öppettider: 8.30 – 15.30 (vid behov 8.00 – 16.00) 

 

 

 

 


