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Förord

Inom ramen för regeringens uppdrag att öka sysselsättningen för
invandrare fick Integrationsverket år 2001 ett treårigt uppdrag att göra
en särskild satsning för att stimulera etnisk mångfald i arbetslivet. Detta
skulle ske bl.a. genom informationsinsatser riktade till arbetsgivare
samt särskilda insatser för att stimulera kommunerna att utveckla sitt
mångfaldsarbete. I regleringsbrevet för år 2002 vill regeringen också att
Integrationsverket prioriterar insatser som möjliggör för personer med
utländsk bakgrund och högskoleexamen att konkurrera på likvärdiga
villkor för att få ett arbete. Insatserna skall bidra till att synliggöra och
bryta strukturer som utgör hinder i dessa sammanhang.
Föreliggande rapport är en delrapport till regeringen som beskriver
de åtgärder som Integrationsverket i samverkan med andra strategiska
aktörer har vidtagit under första halvan av år 2002 för att stimulera
etnisk mångfald i arbetslivet. Dessutom finns det en redovisning för hur
långt de insatser som verket initierade eller stödde år 2001 har kommit.
Integrationsverket redovisar även de slutsatser som verket har dragit hittills och en del förslag på ytterligare insatser.
Under slutfasen av det 3-åriga uppdraget kommer Integrationsverket
att göra en mer djupgående analys av de samlade erfarenheterna och
formulera förslag till ytterligare insatser.
Norrköping 15 augusti 2002
Andreas Carlgren
generaldirektör

Anna Lindström
avdelningschef
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Del 1

Insatser i sammanfattning, slutsatser och
förslag till åtgärder
Integrationsverket har av regeringen fått ett treårigt uppdrag att öka
den etniska mångfalden i arbetslivet, dels genom att underlätta för akademiker med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden,
dels genom att informera arbetsgivare om mångfaldens fördelar och
om lagstiftningen om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet,
dels genom att stimulera kommunernas mångfaldsarbete. Föreliggande
rapport är den andra delrapporten. Första delrapporten lämnades till
regeringen juli 2001 och följdes av en slutrapport i februari 2002. Slutrapporten för år 2002 kommer att lämnas till regeringen februari 2003.
Enligt årets regleringsbrev vill regeringen att Integrationsverket synliggör de strukturer som hindrar akademiker med utländsk bakgrund
att konkurrera på likvärdiga villkor för att få ett arbete samt visa på hur
man kan bryta ner dessa strukturer.

Konkurrens på likvärdiga villkor
– Vilka är hindren?
Integrationsverket har sökt metoder för att undersöka vilka strukturer
som hindrar högskoleutbildade med utländsk bakgrund från att komma
in på arbetsmarknaden i arbeten som motsvarar deras kompetens och
har valt att arbeta efter fyra olika metoder för detta.
• Litteraturstudier: En genomgång av befintlig litteratur kring situationen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade med utländsk
bakgrund. En första redovisning finns i rapportens andra del. Verket
kommer även i fortsättningen att studera den forskning som är aktuell.
• Kartläggning: I samarbete med DO synliggöra den subjektiva upplevelsen av diskriminering i arbetslivet. Detta sker genom en kartläggning av de anmälningar mot diskriminering som kom till DO
från akademiker med utländsk bakgrund under 2001. Under 2001
inkom och avslutades totalt 174 anmälningar till DO. 72 av dessa
anmälningar gjordes av högskoleutbildade med utländsk bakgrund,
vilket motsvarar 41 procent. I samråd med DO har en extern utredare
anlitats för att göra denna kartläggning. Kartläggningen beräknas
vara klar hösten 2002. Om kartläggningen visar behov av fördjupning
i vissa avseenden kommer verket att i samråd med DO göra detta
2002/03.
• Hearingar: Verket kommer att genomföra regionala hearingar med
studie- och yrkesvägledare om vilka strukturella hinder i form av
lagar, förordningar, regler/rutiner och attityder som de upplever i
deras praktiska arbete med arbetssökande med utländska examina.
En första hearing har skett med studie- och yrkesvägledare i Stockholms län. Liknande hearingar kommer att genomföras i Skåne och
Västra Götalands län. En total sammanfattning av synpunkterna och
slutsatserna från hearingarna kommer att presenteras i slutrapporten
februari 2003.
• Projekt: I olika projekt med akademiker med utländsk bakgrund
vill verket konkret lyfta fram de strukturella hinder som finns i de
enskilda projekten. Detta sker bl.a. genom djupintervjuer med deltagarna själva och med de praktiker/handläggare som de har kommit
eller kommer i kontakt med under projektet. Genom det praktiska
arbetet med projekten tar Integrationsverket också fram olika metoder för att bryta dessa strukturer och ge akademikerna förutsätt-
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ningar att kunna konkurrera på likvärdiga villkor för ett kvalificerat arbete. Se nedan.
Syftet med kartläggningen av hindrande strukturer är att få fram
ett underlag för ytterligare insatser för att bryta dessa strukturer och
ge goda förutsättningar för målgruppen att kunna konkurrera på
likvärdiga villkor om kvalificerade arbeten.

Hinder och lösningar i praktiken – Olika projekt
För att på ett konkret plan synliggöra de förutsättningar som måste
finnas för att högskoleutbildade med utländsk bakgrund ska kunna
konkurrera på likvärdiga villkor har Integrationsverket tagit initiativ
till eller stödjer/utvärderar projekt med fokus på strukturella hinder
ur både tjänstemännens och deltagarnas perspektiv. Fyra projekt har
hittills påbörjats:
• I projektet »Från yttre till inre integration« beställer Integrationsverket en särskild kartläggning kring strukturella hinder genom
djupintervjuer med praktiker och projektets deltagare: arbetslösa
akademiker med utländsk bakgrund. En utvärdering av projektet
syftar också till att visa på vilka hinder deltagarna stöter på under
projektets gång och på vilket sätt man kan undanröja dessa hinder i praktiken.
• I projektet »Global House« kommer man att titta närmare på
egenföretagande och kompletterande utbildningar för akademiker och vilka krav och hinder det finns för deltagare med potentiella affärsidéer eller studieplaner.
• SIF:s projekt »Facket i det nya arbetslivet« är ett sätt att engagera
facket i arbetet för att främja etnisk mångfald och sprida information om lagstiftningen i företagen och bland fackliga förtroendevalda.
• Projektet »Pluskompetens - mer än bara utbildning« är ett projekt som drivs av ett utbildningsföretag med syfte att sätta en
trend och skapa en attitydförändring bland arbetsgivare. Samtidigt vill man genom individanpassade utbildningar ge akademiker med utländsk bakgrund en större chans på arbetsmarknaden
och stärka konkurrenskraften hos berörda privata företag.
Under hösten kommer verket att initiera/stödja ytterligare andra
projekt som bl.a. belyser de strukturella hinder som finns inom
näringslivet.

Informationsinsatser till arbetsgivare
Målgruppsanalys

Integrationsverket kommer under 2002 att genomföra en målgruppsanalys för att undersöka arbetsgivarnas behov av stöd,
information och attityder till mångfald. Analysen ska också ge svar
på frågan hur arbetsgivare anser att Integrationsverkets stöd ska
förmedlas.

Arbetsgivarnas egna nätverk
I avvaktan på målgruppsanalysen, se ovan, har Integrationsverket
valt att använda sig av arbetsgivarnas egna nätverk som strategi för
att nå ut med information till arbetsgivare om etnisk mångfald och
om lagstiftningen om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet.
I samverkan med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer
samt med invandrarorganisationerna får arbetsgivarna information
om fördelarna med etnisk mångfald på individ-, organisations- och
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samhällsnivå. De får också information om lagstiftningen om förbud mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.
PA-forum har fått stöd från Integrationsverket för att ta fram
informationsmaterial till sina medlemmar om etnisk mångfald med
fokus på rekryteringsfasen. En handbok är redan klar och har lagts
in på PA-forums hemsida. Se bilaga. Under hösten 2002 kommer
handboken att lanseras vid träffar/konferenser med arbetsgivare och
personalspecialister.
Prevent har fått stöd för att ta fram informationsmaterial om
mångfaldsarbete med fokus på arbetsmiljöfrågor. En videofilm
om mångfald ur arbetsmiljöperspektiv är klar. En handledning för
videofilmen kommer att tas fram under hösten 2002.
Mercuri Urval har fått stöd för att ta fram kunskap om ledarskapets betydelse för mångfald. I slutet av augusti 2002 överlämnar
Mercuri Urval en rapport om resultatet av deras arbete. Rapporten
kommer att spridas genom seminarier och konferenser och kontakter med olika nätverk som vill använda deras tips och erfarenheter
vid chefsförsörjning och chefsutveckling.
Volvo Personvagnar har genom ett konsultföretag fått stöd för att
få deltagande företag, organisationer och myndigheter att bli mer
framgångsrika genom att tillsammans finna ett sätt att arbeta för
mångfald och mot diskriminering, i den egna verksamheten men
också i arbetslivet och samhället i stort.

Samverkan för information
Med stöd och medverkan av Integrationsverket tar dels Rådet för
mångfald i arbetslivet utbildningsmaterial i form av en videofilm
med filmade scener från arbetslivet och en diskussionshandledning.
Rådet kommer också att sätta upp en marknadsföringsplan och
ansvara för marknadsföringen och spridningen av erfarenheterna
från användningen av materialet. Svenskt Näringslivs regionkontor
i Stockholm tar fram en bok till sina medlemmar om mångfald
ur ledarskaps- och lönsamhetsperspektivet. I samverkan med de
regionala kontoren för Svenskt Näringsliv i Stockholm, Göteborg
och Malmö har Integrationsverket genomfört eller kommer att
genomföra olika aktiviteter för att främja den etniska mångfalden i
arbetslivet.

Rekryteringsmässor som en informationsväg
Integrationsverket stödjer och medverkar i rekryteringsmässorna i
Stockholm och Malmö för att kunna marknadsföra utländsk kompetens och påverka arbetsgivarnas attityder. I både Stockholm och
Malmö kommer Integrationsverket att medverka i ett monter och i
Malmö medverkar verket i flera av mässans seminarier och konferenser.

Integrationsverkets hemsida
Alla verkets rapporter om etnisk mångfald kommer att finnas tillgängliga på Integrationsverkets webbsida där en särskild mångfaldssida kommer att utvecklas under 2002-03.

Samverkan med invandrarorganisationer och andra
frivilligorganisationer
Integrationsverket utvecklar också samarbetet med invandrarorganisationerna och andra frivilligorganisationer bl.a. kring informationsinsatserna.

11

Fackligt aktiva invandrare får stöd för att informera fackliga
förtroendemän och arbetsgivarföreträdare om lagstiftningen om
förbud mot etnisk mångfald i arbetslivet. Integrationsverket bedömer att projektet har förutsättningar att kunna bli en modell för
liknande verksamhet i andra regioner.
Afrovision och Syrianska/assyriska Akademiker i Sverige vill
arbeta med arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund och på
ett konkret sätt påverka arbetsgivarnas attityder gentemot gruppen.
Landsrådet för ungdomarnas organisationer i Sverige har fått stöd
från Integrationsverket i sitt Equal-projekt om attitydpåverkan. Projektet riktas till deras egna medlemmar (ungdomsorganisationer)
och till arbetsgivarna.

Kommunernas mångfaldsarbete
Metodhandbok
För att stimulera kommunerna till fortsatt arbete med mångfald har
Integrationsverket i samarbete med Svenska Kommunförbundet gett
Sverige2000-institutet i uppdrag att ta fram en metodhandbok med
konkreta exempel om mångfaldsarbete i kommunerna ur olika perspektiv. Boken kommer hösten 2002 att skickas ut gratis till samtliga
kommuner. Utbildningsdagar kring kommunalt mångfaldsarbete
med boken som utgångspunkt kommer att anordnas i samarbete
med Svenska Kommunförbundet under hösten 2002.

Kommunernas nätverk för mångfald
Integrationsverket stödjer olika kommuners nätverk. Integrationsverkets roll är att ge stöd och rådgivning i framtagning av utbildningsmaterial om mångfald till kommunerna t.ex. i Göteborgsregionen samt i deras påverkansarbete t.ex. i Uppsala. Integrationsverket
kommer även i fortsättningen att stödja kommunernas egna nätverk
kring mångfald och där det finns behov initiera sådana för erfarenhetsutbyte och utveckling av det kommunala mångfaldsarbetet.

Modell för kommunalt förankringsarbete
Integrationsverket stödjer Linköpings kommun i sitt mångfaldsarbete och medfinansierar utvärderingen för att ta fram en modell
av det kommunala förankringsarbetet av mångfaldspolicyn i kommunens totala verksamhet, se bilaga 2. Linköpings erfarenheter av
förankringsarbetet för mångfald på samtliga nivåer i kommunens
organisation kommer att spridas till andra kommuner på olika sätt,
t.ex. genom metodhandboken.

Uppföljning av projekten från 2001
Under år 2001 stödde/initierade/utvärderade Integrationsverket 11
projekt. Syftet var att ta fram modeller på hur man kan påskynda
och underlätta inträdet på arbetsmarkanden för gruppen akademiker med utländsk examen inom administrativa yrken. Modellerna
är:
1. Traine-program:
Trainee-program för rekrytering i Malmö stad
Traniee-program Rosengård
Trainee-program/praktikplatser för arbetslösa akademiker i Lund
Projektet Förena Östergötland
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2. Lärlingsplatser – Örebro
3. Praktiktjänstgöring – Skåne län
4. Valideringsplatser – Sörmland
5. Näringslivsnätverk – Karlstad
6. Elektronisk marknadsföring – Red Line – Uppsala
7. Empowerment-projekt:
Trainee-program – Kunskapsforum i Stockholm
Eget företagande – (Global House) Göteborg
Integrationsverket ger i del II av rapporten en summering av det
aktuella läget för de elva projekt som startades förra året.
Projekten befinner sig just nu i olika stadier. Två projekt är redan
avslutade:
Cameleonten i Karlstad (utvärderingen bifogas som bilaga 3)
och Förena i Östergötland där Integrationsverket har beställt en
fördjupad utvärdering. Utvärderingen beskriver konsekvenserna för
FöreningsSparbanken att arbeta med ett mångfaldsprojekt och vilka
effekter projektet har lämnat på själva organisationen och på kunderna. Utvärderingsrapporten blir klar hösten 2002.
Andra projekt pågår fortfarande. För många av dem har Integrationsverkets stöd inneburit en processutvärdering av projekten.
Beroende på hur långt utvärderingen har kommit redovisas delresultat från en del projekt i del II av rapporten.
Integrationsverket kommer under hösten att ta fram strategier
för lanseringen och spridningen av utvärderingarna av avslutade
projekt.

Slutsatser och förslag
Verkets slutsatser, både av den kartläggning verket hittills har
genomfört och från verkets erfarenheter från de pågående projekten
följer här nedan tillsammans med förslag på ytterligare åtgärder för
att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden och stärka
dess situation i arbetslivet.

– Akademiker med utländsk högskoleutbildning
Integrationsverkets erfarenheter hittills visar att det både finns individuella och strukturella hinder i invandrade akademikers väg till
ett kvalificerat arbete. Individuella hinder som t.ex. bristande kunskaper i svenska förvandlas många gånger till ett strukturellt hinder
när arbetsgivarnas krav på svenskkunskaper blir orimligt höga och/
eller irrelevanta. Kritiken mot utformning och innehåll i svenskundervisning för invandrare är omfattande, samtidigt som man från
praktikernas sida menar att kraven många gånger inte är befogade
och att jobben skulle kunna klaras med lägre krav. Kraven på språkkunskaper blir helt enkelt en förevändning för arbetsgivare att neka
personer med utländsk högskoleutbildning ett jobb.
Förslag
Regeringen bör uppmana kommunerna/arbetsförmedlingarna att
låta högskoleutbildade snabbt och intensivt få genomgå yrkesanpassad intensiv svenskundervisning i högskolemiljö. Ett högskoleintyg
på förvärvade språkkunskaper i yrket bör försvåra missbruk av
språkkravet.

13

– Varvad teori och praktik är en framgångsrik väg in i
arbetslivet
Erfarenheterna av projekten visar att oavsett vilken utbildning den
enskilde genomgår bör denna kombineras med praktik. Genom en
yrkesanpassad praktik har den enskilde möjlighet att använda sina
språkkunskaper. Dessutom ger praktiken möjlighet till kunskaper
om arbetsplatser och om yrkesterminologi. Teori och praktik bör
varvas mycket strukturerat och målinriktat i samverkan med praktikanten. Praktikens syfte bör vara att stärka individens position på
arbetsmarknaden, ge honom/henne yrkesterminologin och befästa
teoristudierna.
Praktiken måste dessutom ge praktikanter möjlighet att kunna
utveckla flera delar av sin kompetens.
Det är viktigt att praktiken inte missbrukas. Det är lätt hänt i synnerhet i en ansträngd personalsituation att praktikanterna används
för att täcka personalbrist.
Flera projekt har angett svårigheter att hitta praktikplatser, både
hos kommunerna, myndigheterna och i näringslivet.
Förslag
Teoristudierna under introduktionen av nyanlända flyktingar och
invandrare ska kombineras med yrkesanpassad praktik. Teori och
praktik bör varvas mycket strukturerat och målinriktat.
Regeringen och riksdagen bör lagstifta myndigheternas och kommunernas skyldighet att skapa praktikplatser för högskoleutbildade
som skulle behöva detta för att stärka sina positioner på arbetsmarknaden.

– Arbetsförmedlingarnas kartläggning av
arbetssökande
Sökandet i de olika projekten efter högskoleutbildade med utländsk
bakgrund och olika yrken har synliggjort brister i Arbetsmarknadsverkets system för kartläggning och registrering. I många projekt
har man tvingats att pröva andra metoder än att söka i AMS register
för att hitta arbetslösa högskoleutbildade med utländsk bakgrund i
olika yrken. I en del fall har AMS kartläggningar varit direkt missvisande.
Förslag
AMS ska se över kartläggnings- och registreringssystem över arbetssökande för att lätt man ska kunna identifiera olika yrkesgrupper
bland sökanden.

– Upphandlingsförfarandet av utbildningar
Enligt uppgift finns det ett systemfel när det gäller Arbetsmarknadsverkets regelsystem för upphandling av olika utbildningar. Upphandlingarna utgår t.ex. endast från företagens och arbetsgivarnas
behov utan hänsynstagande till individens behov. Upphandling av
svensk undervisning t.ex. i ekonomprojektet i Örebro, följde det
kollektiva traditionella mönstret, vilket resulterade i att ekonomer
inte fick den utlovade yrkesinriktade svenskundervisningen.
Ofta tar upphandlingen så lång tid att arbetsgivarna tappar intresset för den aktuella sökanden.
Förslag
AMS ska genomföra en översyn av regelverk när det gäller verkets
upphandling av utbildningar. Syftet med översynen måste vara att
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upphandlingarna blir mer flexibla och anpassade till både företagens och den arbetslöse individens/gruppens behov.

– Nedskärningar/Omorganisationer
Arbetslivet genomgår snabba förändringar där nedskärningar och
omorganisationer även kan drabba olika projekt. Alla projekt måste
därför inför projektstart göra en risk- och konsekvensanalys av hur
sådana händelser kan hanteras.
Förslag
Arbetsförmedlingarna och andra projektägare ska göra en risk- och
en konsekvensanalys för eventuella nedskärningar/omorganisationer i
kommuner och myndigheter vid planering av arbetsmarknadsprojekt.

– Validering av yrkeserfarenheter för
högskoleutbildade med utländsk bakgrund
Erfarenheterna hittills från valideringsprojektet för akademiker i
Sörmland har redovisats av utvärderarna i en delrapport som delvis
finns med i denna rapport: Av delrapporten kan man dra följande
slutsatser:
Språkets betydelse: En viktig aspekt av arbetet med validering av
kompetensen hos invandrade akademiker är språkkunskaperna.
Det svenska språket behövs på den svenska arbetsmarknaden, men
också för att deltagarna ska göra sig själv rättvisa i en validering. Det
finns möjligheter att ta hjälp av tolkar, men här finns exempel på
det problem som kan dyka upp – även om tolken behärskar både
svenska och det »främmande« språket väl är det inte säkert att han/
hon behärskar det specifika yrkesspråk som krävs för att kunna visa
att man behärskar ett yrke. I vissa yrken är språket mer centralt än i
andra. Erfarenheterna visar dock att språkproblemet är mindre när
det gäller gruppen invandrade akademiker jämfört med när validentens kompetens ligger på gymnasienivå.

Förslag
Arbetsförmedlingarna ska ge en snabb och intensiv kurs i svenska
med yrkesterminologi till de personer som bedöms bli föremål för
validering för att underlätta deras valideringsprocess.
Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens: Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens innehåller åtminstone två centrala aspekter. Det rör sig dels om hur man hanterar den
reella yrkeskompetensen, dels om värderingen av tidigare akademisk
utbildning och kompetens relaterad till denna.
I de flesta kommunerna tycker man att det är svårt att validera
akademiker. Det är högskolorna, menar man, som har kompetensen
att genomföra detta. Delvis handlar det om ämnesvalidering (enligt
de flesta), det vill säga att validera för att ge högskolebetyg/poäng,
men även om praktikbedömning (enligt Eskilstuna).
Målet är att validera i samverkan med arbetsplatser för att fokusera på den reella kompetensen. På detta sätt kan kompetensen
identifieras, värderas och dokumenteras.
Validering av akademikers kompetens kan också handla om att
dokumentera den akademiska utbildningen. En svårighet är att
hantera de individer som inte har betygsdokumenten med sig från
andra länder. Här saknas ett etablerat system för validering. För den
som saknar dokumentation över sin formella akademiska utbildning måste man börja från början med bedömningen av den totala
reella kompetensen.
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Förslag
Skolverket/valideringsmyndigheten ska arbeta fram ett system för
validering på olika nivåer och i olika yrken i samverkan mellan
arbetsförmedlingarna, högskolor och universitet samt branschorganisationerna.

Validering och arbete:
En viktig grundförutsättning är att alla inblandade parter är överens
om vad validering är och vad målet är med valideringen. Problem
kan uppstå när olika aktörer har olika mål för valideringen. Det
har visat t.ex. sig att arbetsförmedlingen i vissa fall snabbt vill få
in akademikerna i arbete, oavsett om arbetet är i nivå med deras
utbildning från hemlandet eller ej, medan projektledningen vill att
de arbetssökande ska få möjlighet att arbeta med ett yrke på rätt
nivå, även om det tar längre tid att nå dit. När validenten får jobb
avbryts valideringen. Detta är olyckligt eftersom det är viktigt för
den enskilde deltagare att ha den egna reella kompetensen dokumenterad för framtida behov.
Förslag:
AMS ska ge instruktioner till arbetsförmedlare att inte avbryta valideringen även om validenten får ett arbete under valideringsprocessen.

– Andra förslag när det gäller validering av
högskoleutbildade är:
Kommunerna ska se till att validering av de nyanländas reella kompetens bör ske så tidigt som möjligt efter ankomsten till kommunen.
Kommunerna och arbetsförmedlingarna ska informera validenterna om validering och förväntat resultat.
Kommunerna och arbetsförmedlingarna ska se till att validering
sker på frivillig bas. Individens motivation är mycket viktig för ett
bra resultat.
Kommunerna och arbetsförmedlingarna ska se till att handledarna som ska bedöma den reella kompetensen får lämplig utbildning.

– Frånvaro av yrkes- och branschorganisationerna
I hearingen med yrkes- och studievägledare efterlystes branschorganisationernas engagemang i introduktionen av nyanlända invandrare, i synnerhet när det gäller validering av utländska utbildningar
och yrkeserfarenheter.
Förslag
Skolverket/valideringsmyndigheten ska i samarbete med andra
aktörer utforma inriktad information om branschorganisationernas
roll i introduktionen av arbetsföra nyanlända flyktingar och invandrare, i synnerhet när det gäller valideringsverksamheten.

Mötesfora saknas
Vid universitet och högskolor anordnas regelbundet arbetsmarknadsdagar där arbetsgivare får möjlighet att möta studenter. Dessa
mötesplatser är särskilt viktiga för personer som saknar en förankring på arbetsmarknaden. Fler arbetsförmedlingar bör initiera
sådana mötesfora regelbundet även utanför lärosäten.
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Förslag
Arbetsförmedlingarna och kommunerna ska stödja initiativ att
skapa mötesplatser mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Högskolor/universitet och näringsliv
Enligt praktiker som arbetar med akademiker med utländsk kompetens har högskolornas bristande kontakter och samråd med näringslivet som kan vara ett stort hinder i akademikers karriärväg.
Förslag
Lärosäten bör förbättra sina kontakter med näringslivet för att
kunna anordna utbildningar som överensstämmer med näringslivets behov.
De måste också hitta vägar för att bearbeta motstånd hos arbetsgivare att öppna sina dörrar för studenter med utländsk bakgrund
som är i behov av praktik/examensarbete.
Alla högskolor har karriärvägledare. De måste engagera sig mer i
att anordna rekryteringsmässor och andra mötesplatser för arbetssökande och arbetsgivare.
Högskolor och universitet bör regelbundet anpassa sina a regler
och praxis till samhällets utveckling, t.ex. när det gäller tillgodoräknandeprocessen och antagningsreglerna till studerande.
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Delrapport II
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Uppdraget 2002
Integrationsverket har regeringens uppdrag att under en treårsperiod göra en särskild satsning för att stimulera etnisk mångfald i
arbetslivet.
Integrationsverket ska under 2002 i samverkan med myndigheter,
kommuner, företag och andra aktörer på arbetsmarknaden:
1. fortsätta att genomföra särskilda åtgärder för att stimulera myndigheter och företag att utveckla sitt mångfaldsarbete och på
annat sätt verka för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet samt prioritera insatser som möjliggör för akademiker med utländsk bakgrund att konkurrera på
likvärdiga villkor om ett arbete. Insatserna ska bidra till att synliggöra och bryta strukturer som utgör hinder i dessa sammanhang,
2. genomföra informationsinsatser för att stimulera arbetsgivare att
arbeta med etnisk mångfald och att förebygga etnisk diskriminering samt särskilt uppmärksamma de insatser som kan genomföras i samverkan med invandrarna och deras organisationer.
3. stimulera kommunerna att utveckla mångfaldsarbetet.
En rapport som redovisar vilka åtgärder som vidtagits, resultaten
av dessa samt om det finns behov av ytterligare åtgärder för att tillvarata kompetensen hos personer med utländsk bakgrund. En delrapport ska redovisas senast den 15 augusti 2002.

Konkurrens om arbete på likvärdiga villkor
– Vilka är hindren?
De flesta forskningsrapporter och andra rapporter som beskriver
arbetsmarknadssituationen för personer med utländsk bakgrund har
fokuserat på de hinder som finns på det individuella planet. Mycket
handlar om bristande svenskspecifika kunskaper hos sökande med
utländsk bakgrund när det gäller språket, arbetsmarknaden och den
s.k. sociala kompetensen. Mycket har också handlat om individens
personliga egenskaper som ålder eller geografiskt ursprung. Ju äldre
man är och ju längre bort från Sverige man ursprungligen kommer
från desto svårare har man att komma in på arbetsmarknaden eller
att få ett jobb som motsvarar den egna kompetensen.
Integrationsverket väljer i arbetet med regeringsuppdraget att
koncentrera sig på de strukturer som utgör hinder för inträdet på
arbetsmarknaden och för att försöka ge förutsättningar för personer
med utländsk bakgrund att konkurrera på likvärdiga villkor för jobben. Integrationsverket gör detta genom litteraturstudier, hearingar
med praktiker, kartläggning av den subjektiva diskrimineringen i
arbetslivet samt genom konkreta projekt. Kunskapen om hindrande
strukturer kommer att ligga till grund för Integrationsverkets fortsatta arbete och för förslag till åtgärder.
På uppdrag av myndighetsgruppen för regeringsuppdragen »Att
utveckla introduktionen« och »Att öka den etniska mångfalden«
gjordes november 2001 en kunskapsinventering kring de barriärer
som hindrar personer med utländsk bakgrund att komma in på
arbetsmarknaden. Här nedan återges kort slutsatserna på de olika
faktorer som kan vara ett hinder.
– Bakgrundsfaktorer såsom ursprungsland, kön, ålder och hudfärg.
Det finns en skillnad i integrationsgraden på arbetsmarknaden
mellan västeuropéer och amerikaner jämfört med personer från
andra länder. »Kulturellt avstånd« används ibland som förklaringsmodell till invandrarnas svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Ålder vid ankomst till Sverige och vistelsetiden i
Sverige har en stor betydelse.
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– Individuellt påverkbara faktorer: Tidigare utbildning och yrkeserfarenheter samt kunskaper i svenska är positiva faktorer, men
inte tillräckliga för att få jobb. Invandrarnas höga arbetslöshet
kan inte förklaras med låg utbildning. Däremot är det svårare för
lågutbildade att få arbete jämfört med högutbildade. Språkkunskaper och den s.k. sociala kompetensen är av betydelse.
– Bemötandefaktorer: Såsom statistisk diskriminering där man
utgår från bristande information hos arbetsgivare om de arbetssökande på grund av en viss grupptillhörighet. I rapporten talas
även om preferensdiskriminering som syftar på att en grupp av
individer som har egenskaper eller karakteristika som inte påverkar arbetsförmågan men som ogillas av en annan grupp. Det
finns stereotyper där vissa personer framförallt ses som medlemmar av en viss grupp och bedöms efter egenskaper som man tror
att alla medlemmar i guppen har.

– Kartläggningar av anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Ett hinder för högutbildade med utländsk bakgrund att konkurrera
om jobb och karriärväg på likvärdiga villkor är den faktiska och
upplevda diskriminering som förekommer under rekryteringens
olika faser och på arbetsplatserna. Därför vill Integrationsverket i
samverkan med DO synliggöra de skäl som enskilda akademiker
med utländsk bakgrund ser som hinder för att kunna få ett jobb.
Till Diskrimineringsombudsmannen kommer årligen ett par
hundra anmälningar om diskriminering i arbetslivet. En stor del av
anmälningarna kommer från personer med utländsk högskoleutbildning. Under 2001 inkom och avslutades totalt 174 anmälningar
till DO. 72 anmälningar av dem gjordes av högskoleutbildade med
utländsk bakgrund, vilket motsvarar 41 procent. Integrationsverket
har i samråd med DO gett en utredare i uppdrag att granska ett
urval av de anmälningar om diskriminering i arbetslivet som kommit till DO från högskoleutbildade med utländsk bakgrund under
2001.
Syftet är att systematisera och på det sättet synliggöra de skäl
anmälarna anger. Resultatet av studien ska ligga till grund för fortsatt arbete med att motverka och bryta strukturer som utgör hinder.
Studien beräknas bli klar till september 2002

– Hearing med praktiker
Integrationsverket ville även ta reda på hur praktiker såsom yrkesoch studievägledare beskriver de strukturella hinder som finns för
högskoleutbildade att få kompletterande utbildningar för att göra
sina utbildningar hemifrån gångbara på den svenska arbetsmarknaden och därmed få möjlighet att konkurrera om jobben på likvärdiga villkor.
Så här beskrev 12 praktiker i Stockholms län hindren:
– Svenskundervisning för invandrare SFI
På många håll är svenskundervisning för invandrare (sfi) fortfarande inte differentierad. Flyktingar och andra invandrare oavsett
bakgrund erbjuds samma paket. Det saknas yrkesinriktad sfi.
Nivån och utformningen av sfi måste utgå från den kartläggning
som görs för varje flykting som tas emot.
Det saknas möjligheter för nyanlända akademiker att delta i
svenskundervisning i högskolemiljö. Antalet platser är begränsade och motsvarar inte behovet.
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– Finansiering av den enskildes försörjning under utbildning
Erfarenheterna från projekt för t.ex. personer med vårdyrken
visar att ett stort hinder är finansiering av de enskilda studenternas försörjning under utbildningen. Regler som styr möjlighet till
studiestöd och till aktivitetsstöd kan vara ett stort hinder för vissa
deltagare.
Yrkes- och studievägledare anser att samhället borde stå för
hela finansieringen av yrkesutbildningar och liknande.
– Väntetid
All väntetid på att få gå sfi eller få betyg värderade osv. är en bortkastad tid. Utbildningar är en färskvara.
– Praktik
Ett annat hinder är svårighet att få fram praktikplatser. Landstingen och kommuner hänvisar till deras bristande resurser att
erbjuda praktikplatser.
Arbetsgivare vill ha folk som har arbetserfarenhet från Sverige.
Därför är praktik mycket viktig för att deltagarna ska få den eftersökta arbetserfarenheten.
T.o.m. studenter på högskolenivå har svårt att hitta arbetsplatser för att utföra examensarbete. Många får göra sitt examensarbete på själva institutionen. Man upplever från institutionernas
sida att arbetsgivare har svårt att acceptera en praktikant med
utländsk bakgrund.
Ett förslag är att personer som har svårt att få praktik eller
arbetsplatser för examensarbete i den öppna arbetsmarknaden
bereds plats hos myndigheterna.
Förslaget som föreligger på utvidgad lagstiftning när det gäller förbud mot etnisk diskriminering till att även gälla skolor och
universitet kanske kan förbättra situationen.
– Snabb slussning för nyanlända
Kommunerna måste i god tid få veta vilka flyktingar som kommer till kommunen och vilka utbildningar/yrken de har och
vilka utbildningar/yrken de har för att kunna förbereda lämpliga
åtgärder så snabbt som möjligt. På så sätt kan kommunerna lätttare erbjuda direkt dem ett utbildnings- eller åtgärdsprogram för
att inte tappa tid.
Ansökningshandlingar till värdering och annat borde vara
klara innan flyktingen flyttar till en kommun. Då slipper han/hon
stå i olika köer.
Många personer har inte några dokument med sig och då
borde de på ett tidigt stadium få genomgå validering av deras
reella kompetens.
– Grundläggande behörighet för högskoleutbildning
Universitet och högskolor är mycket hårda när det gäller den
grundläggande behörigheten till högskoleutbildning, dvs. viss
nivå på kunskaperna i svenska och engelska. Detta borde ses över.
Många utbildningar sker t.ex. på engelska och andra enbart på
svenska.
– Svensk examen kontra utländsk examen
Det finns starka krav på en svensk examen från arbetsgivare. De
har svårare att godta en utländsk examen. Arbetet med attitydpåverkan i detta avseende är mycket viktigt, särskilt bland personal
som anställer folk.
Arbetsgivarna ser ofta bara hinder med det som är annorlunda
och väljer därför sina likar. Det handlar om rädsla och lättja från
arbetsgivarnas sida.
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– Frånvaro av branschorganisationer
Branschorganisationerna finns inte med under introduktionsperioden. Själva introduktionen saknar branschkunskap som skulle
främja yrkesutbildades möjligheter till arbete eller vidareutbildning.
– Kompletterande högskoleutbildningar
Det råder en stor brist på kompletterande utbildningar i andra
yrken än bristyrken.
Det finns t.ex. knappt några kompletterande utbildningar för
tekniker.
– Nedskärningar/omorganisationer
Nedskärningar i olika kommuner har bl.a. lett till att vägledartjänsterna inom komvux har dragits in, vilket gör att övergången
från sfi till olika utbildningar blir svårare för nyanlända. Även
omorganisationen i kommunen kan bli ett hinder. Särskilt när
beslutsrätten i en omorganisation flyttas till tjänstemän som inte
besitter kompetens om vilka åtgärder som behövs.
– Arbetsförmedlingens arbete
Arbetsförmedlingarna anpassar sitt arbete främst till arbetsgivarnas behov och inte till sökandens behov.
Upphandling av olika kurser sker hos länsarbetsnämnden och
är inte anpassad till de lokala arbetsförmedlingarnas behov. Det
saknas flexibilitet. Handlar det om en utbildning som inte LAN
har upphandlat är det mycket svårt att få finansiering, t.o.m när
företag uttrycker önskemål om detta för eventuell anställning.
AMS regelverk och rutiner är ett systemhinder. Personer som
besitter kompetens och kunskap tillfrågas inte vid upphandling
av olika utbildningar. I många fall avgör pris, snarare än kvalitet,
vilka utbildningar som upphandlas.
Reglerna om offentlig upphandling är många gånger ett hinder
i sig.
Upphandlingen av utbildningar tar lång tid och arbetsgivarna
har inte tid att vänta.
Det faktum att det inte finns öronmärkta pengar för åtgärder
riktade till personer med utländsk bakgrund försvårar finansiering av dessa åtgärder.
– Regeringens mål
Regeringens mål med 70 procent till jobb tre månader efter
avslutad åtgärd är ett hinder. Många AF-kontor vågar inte satsa
på »osäkra kort«.

– Strukturella hinder när det gäller legitimationsyrken
Integrationsverket följer upp projekten inom vårdyrken, bl.a läkarprojekten i Västra regionen, i Stockholm och i Linköping, men även
sjuksköterskeprojekten. Våra erfarenheter av dessa projekt visar på
allvarliga hinder som ibland gör det omöjligt att ta tillvara invandrade personers kompetens.
– Värdering av utländska examina och yrkeserfarenheter
Myndigheter som värderar utländska examina t.ex. Högskoleverket
och Socialstyrelsen, värderar endast avslutade högskoleutbildningar
med en studietid av minst tre år och värderar inte alls yrkeserfarenheter.
Myndigheterna borde få i uppdrag, i likhet med högskolor och
universitet, att utöver värderingen av dokument även validera yrkeskunskaper gentemot yrkeslivet.
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Exempel: Många sjuksköterskor som kommer från andra länder
har inte en högskoleutbildning, utan en utbildning på gymnasienivå
och har kanske jobbat i flera år i sina hemländer eller i andra länder.
Socialstyrelsen borde även kunna titta på utbildningar på gymnasienivå kombinerat med yrkeserfarenheter oavsett var i världen de är
vunna. Sjuksköterskorna kan få möjlighet att på ett enkelt sätt komplettera sina kunskaper för att kunna få svensk legitimation.
– Språkprov
I läkarprojektet »Utländska läkare« i Västra Götaland blev det i ett
tidigt skede uppenbart att språkprovet var en flaskhals i de utländska läkarnas process mot den svenska läkarlegitimationen. Dels sågs
provet som omotiverat svårt och dels uppfattades inte provet som
ett mått på den språkliga kompetens som krävs ute i verksamheterna. Provets utformning och innehåll har skapat en situation där
flera läkare med god kommunikativ förmåga har fått underkänt på
provet, medan det finns läkare som saknar nödvändig kommunikativ förmåga, och ändå uppnår godkänt resultat på provet.
Kravet att man först ska klara av språkprov innan man kan gå
vidare till kompletteringsstudier skapar onödiga hinder. Man lär
sig språket bäst om man får använda det i praktiken. Om praktiken
dessutom ligger i linje med det yrke man har och vill utöva i Sverige,
ökar motivationen för att lära sig språket så snart som möjligt. Därför bör språk kombineras med praktik i rätt yrkesmiljö när det gäller legitimationsyrken.
Denna problematik lyftes tidigt fram av olika intressenter inom
sjukvårdsprojekten. Socialstyrelsen har i december 2001 meddelat
att man avser att tillsätta en utredning av hela kompletteringsprogrammets innehåll och formerna för prövning.
– Kunskapsprov
För de läkare som ska göra kunskapsprovet är huvudregeln att den
utländske läkaren ska ha genomfört ett helt godkänt prov innan
han/hon är behörig att utöva läkaryrket i form av AT eller underläkarvikariat. Ett problem i sammanhanget är att provet anordnas
endast två gånger per år. Har man inte fått helt godkänt på provet
innebär det att man tvingas vänta flera månader på att en ny chans
ges. Detta får till följd att såväl motivation som kunskaper går förlorade. Samtidigt som erfarenheterna vid lärande visar på fördelen
att kunna få omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiskt arbete.
Efter påtryckningar från bland annat projektet Utländska Läkare
ändrade Socialstyrelsen sin praxis i fråga om vikariatsförordnanden
för utländska läkare som genomgått kunskapsprov utan att helt
godkännas. Den nya praxisen innebär att läkaren kan få dispens för
AT eller underläkarvikariat om hans/hennes provresultat motsvarar
Socialstyrelsens minimikrav för dispens.
– Rätt man på fel plats
Högskoleutbildade som har ett arbete som inte ligger i nivån med
den egna utbildningen får inte tillgång till arbetsmarknadspolitiska
åtgärder eftersom de inte är arbetslösa. Regelverket bör ändras. AMS
bör få i uppdrag att inventera var de personer som är högskoleutbildade i bristyrken finns på arbetsmarknaden och erbjuda dem en
utbildning under ekonomiskt trygga förhållanden eller åtminstone
möjlighet till studiemedel för att de skulle kunna ta jobb som de är
kvalificerade för.
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Hinder och lösningar i praktiken – Olika projekt
Under 2002 har Integrationsverket valt att stödja ett antal projekt i
syfte att synliggöra de strukturella hinder som fördröjer inträdet på
arbetsmarknaden för personer med utländsk högskoleutbildning,
samt utveckla olika metoder för att möta och undanröja hindren.
– Från yttre till inre integration
Recomate AB driver sedan flera år tillbaka arbetsmarknadsprojektet
»Från inre till yttre integration – vägen till arbete«, som är ett ettårigt utbildningsprogram för arbetslösa invandrare i Västra Götaland.
Målet är att, genom förberedelser, hjälpa deltagarna att bli redo för
jobb, och att genom ’action learning’ pedagogik utveckla de kompetenser som behövs för att hitta eller skapa det önskade arbetet.
På individnivå syftar utbildningsprogrammet till att underlätta för
deltagarna och frigöra deras egna resurser så att de tar mer eget
ansvar och tillämpar effektivare strategier i sin strävan att bli en mer
välintegrerad medlem i svenska samhället. På systemnivå ska insatserna bidra till att synliggöra och bryta strukturer som utgör hinder
i dessa sammanhang. Insatserna ska genomföras i samverkan med
myndigheter, kommuner och företag m.fl.
Programmet är uppbyggt i olika faser, där man successivt bygger
upp deltagarnas färdigheter och förmågor på det personliga och
yrkesmässiga planet, samt arbetar ut strategier att få arbete. Efter
kursen ges stöd i form av mentorskap, som organiseras och genomförs genom den ideella organisationen »Övergångsstället«.
Genom utbildningsprogrammet undanröjs således inre och yttre
hinder för anställningsbarhet på det individuella planet. Om individen trots erforderlig kompetens inte lyckas få arbete kan detta tyda
på diskriminering eller andra strukturella hinder.
För att genom ett konkret arbete synliggöra de strukturella hinder
som försvårar en individs inträde på arbetsmarknaden, har Integrationsverket nu gett Recomate AB i uppdrag att till nästa kursomgång rekrytera 25 arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund,
samt att kartlägga de eventuella strukturella hinder kursdeltagarnas
möter på sin väg in i den svenska arbetsmarknaden.
Utredningen genomföras parallellt med ordinarie projekt och
kommer att titta på situationen ur samhällsaktörernas perspektiv.
Den kommer bland annat att innehålla:
• djupintervjuer med deltagare, för att
• få deras uppfattning om vad som legat till hinder för dem och
vad som har varit till hjälp för dem
• få veta vilka myndigheter och/eller organisationer i samhället de
varit i kontakt med, vilket leder till
• intervjuer med arbetsförmedling, socialtjänst, arbetsgivare, fackförening samt andra instanser som möter och hanterar denna
målgrupp
• intervjuer och statistik på kommunal, regional och nationell nivå,
samt undersökning av befintlig lagstiftning
• en jämförelse mellan svenska och invandrade akademiker för att
tydliggöra och ta fram de hinder som enbart drabbar invandrare
• utvärdering av all data som samlas från samhälle och individ.
Modeller och processer kommer sedan att skapas för att möjliggöra en förändring av problemen och en utveckling av samhällets
starka sidor.
Projektet löper under ett år och avslutas i november 2003.
– Global House
Integrationsverket ger projektet »Global House« i Göteborg sitt
fortsatta stöd. Syftet med projektet är att akademiker med utländsk
bakgrund som har potentiella affärsidéer eller idéer på framtidssys-

26

selsättning eller utbildning ska få en chans inom Global House att
testa sina idéer med stöd av projektet.
Samarbetspartner tillika medfinansiärer är ESF-rådet, arbetsförmedlingen och Integrationsverket. Ett projektsekretariat har bildats
för att administrera projektet.
Projektet består av fyra moment: projektetablering, utbildning,
företagsstart och utvärdering. Utbildningen består av utbildningar i
företagande, samhällsorientering, kommunikation och praktisk tilllämpning. Företagsstarterna sker individuellt. Utvärdering sker dels
under projektet men också som en summering efter projektet.
– SIF – facket i det nya arbetslivet
SIF:s regionkontor i Trollhättan driver ett projekt vars syfte är att
stötta och inspirera fack och arbetsgivare att arbeta med mångfald,
samt att ett antal personer med utländsk bakgrund, däribland akademiker, ska få arbete på dessa arbetsplatser. Samverkanspartners
är Trollhättans kommun, Länsarbetsnämnden och ESF-rådet. Till
projektet har det knutits en högskola som bl.a. kommer att söka
forskningspengar för att följa det. Integrationsverket stöder projektets förstudie.
I nuläget genomförs förstudien bland SIF:s medlemsföretag i
regionen för att undersöka intresset bland arbetsgivare och lokala
fackklubbar att arbeta med mångfaldsfrågor. Utifrån intresse kommer ett antal företag att väljas ut för projektets genomförandefas.
Under denna fas kommer projektets deltagare att tas emot på
arbetsplatserna. I projektet ingår även en stor del utbildning kring
mångfaldsfrågor. Man tänker sig att projektet i framtiden ska kunna
fungera som en nationell modell för hur SIF kan arbeta med mångfaldsfrågor.
För närvarande pågår förberedelser för en enkätundersökning
som kommer att påbörjas i slutet av augusti månad. Målgruppen är
170 företag och lika många fackklubbar. Kontakter har redan tagits
med ett antal företag och fackklubbar som gett bra respons på projektet, både när det gäller innehåll och timing. Målsättningen är att
engagera en grupp på minst 10 och helst 20 fackklubbar och arbetsgivare som vill vara med i huvudprojektet.
– Pluskompetens – mer än bara utbildning
Integrationsverket har i samverkan med andra aktörer gett utbildningsfirman Contici Competence Provider i Göteborg i uppdrag
ett genomföra ett projekt med högskoleutbildade i huvudsak i
Göteborg, Malmö och Stockholm. Huvudaktörerna utöver Integrationsverket är fem större privata företag (Volvo personbilar, IKEA,
Pharmacia, Ernanders samt Adecco), Arbetsmarknadsverket, Shape
Crosscom samt forskare vid universitet och högskola.
Syftet med projektet är att sätta en trend och skapa en attitydförändring bland svenska arbetsgivare, att ge människor med utländsk
bakgrund en större chans på arbetsmarknaden samt att stärka konkurrenskraften hos berörda privata företag.
Målet för projektet är att förändra attityder till människor med
utländsk bakgrund i svenskt näringsliv, att minst 100 personer får
kompletterande utbildning/praktik och att 85 procent av dessa ska
ha arbete senast 90 dagar efter avslutad utbildning/praktik innan
2003 års utgång.
Totalt ska 200 företag ansluta sig till arbetssättet innan 2004
års utgång och minst 800 personer ska ha fått kompletterande
utbildning/praktik genom projektet.
Målgrupperna för projektet är VD och personalchefer i svenskt
näringsliv (cirka 8 000 personer) samt huvudsakligen arbetslösa
akademiker med utländsk bakgrund.
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Ett huvudsyfte med utbildningsprogrammet är att med exakta
och individanpassade utbildningsinsatser rusta individen för att
möta företagens (projektaktörernas) efterfrågade behov. I ett bredare projektperspektiv är utbildningsinsatserna kopplade till att ge
människor med utländsk bakgrund en större chans på arbetsmarknaden, att förstärka en trend och skapa en attitydförändring bland
svenska arbetsgivare samt att stärka konkurrenskraften hos berörda
arbetsgivare.
Målet med utbildningen är att minst 100 personer får kompletterande utbildning/praktik och att 85 procent av dessa ska ha arbete
senast 90 dagar efter avslutad utbildning/praktik innan 2003 års
utgång.
Arbetssättet är ett nära samarbete mellan Pluskompetens, företagen och Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten för samarbetet är
företagens behov av nyanställning. Arbetsförmedlingen ska liksom
Contici ha direktkontakt med arbetsgivaren. Arbetsförmedlingens
krav vid praktik ska följas. Individuella lösningar är alltid en möjlighet.
Efter en grundlig kartläggning på individnivå genom Pluskompetens Test och kartläggningsgrupp utformas en adekvat och personlig utbildningsplan. Principen är att hitta en linje i varje individs
utbildningsplan som passar ihop med äldre kunskaper, tidigare
erfarenheter samt de av företagen efterfrågade kompetensbehoven.
Blocket Personlig försäljning och motivation är ett grundläggande
block som syftar till att mentalt motivera och rusta den enskilda
individen. Ytterst handlar det om självförtroende och
personlig motivation. Här ingår också avsnitt som omvärldsanalys,
näringslivets globaliseringsprocess, interkulturell kommunikation
samt organisationers förmåga att tillvarata olikheter för största möjliga kundanpassning.
De olika utbildningsblocken Logistik, Ekonomi, Marknadsföring/
Försäljning, Teknik/data, Språk, Personal och Medicin är/kommer
att vara framtagna tillsammans med företagen inom Pluskompetens
och AF för att tillsammans skapa den snabba flexibilitet och bredd
som krävs för att möta det individuella kompetensbehovet. Det är
i dessa utbildningsblock som den Individuella handlingsplanen får
full effekt. Här kan individen skräddarsy och anpassa sig till företagets behov, eventuella utbildningsinsatser och eventuell utbildningstid kommer att vara helt personrelaterad.
Företagsförlagd utbildning är något som planeras i samverkan
mellan arbetsgivare, Arbetsförmedling, Pluskompetens och individen.
Projektet har kommit igång med rekrytering av arbetslösa akademiker, deras utbildningsprogram samt planering för informationsinsatsen.

Informationsinsatser till arbetsgivare
– Målgruppsanalys för informationsinsatser mot
arbetsgivare
Integrationsverket kommer under 2002 att genomföra en målgruppsanalys/ kunskapsanalys. Målgruppanalysen/kunskapsanalysen
syftar till att orientera sig om arbetsgivarnas kunskaper, behov och
attityder till mångfald. När resultatet av undersökningen är klar
kommer Integrationsverket under hösten att ta fram en kommunikationsstrategi. Budskap kommer att formas och vilka kanaler som
kan användas för att nå arbetsgivarna kommer att bestämmas. Detta
kommer sedan att ligga som grund till en större kommunikations-
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satsning under 2003. Samtidigt som kommunikationssatsningen
2003 pågår kommer Integrationsverket att genomföra en effektmätning för att se om man lyckats med att nå arbetsgivarna och om
deras kunskaper till mångfald har förändrats.
Målgruppsanalysen/kunskapsanalysen kommer att planeras i höst
i samarbete med DO.

– Etnisk mångfald i arbetslivet på Integrationsverkets
webbplats
Under våren har sidan kontinuerligt uppdaterats. Integrationsverket håller för närvarande på att ta fram en ny officiell webbplats,
som ska ersätta den som finns på www.integrationsverket.se. Under
arbetet har även en behovsinventering gjorts. De som besöker Integrationsverkets webbplats har haft möjlighet att fylla i en elektronisk
enkät. På detta sätt är det möjligt att bl. a få reda på vad besökarna
anser om webbplatsen och vilken information de söker på webbplatsen. När denna kartläggning är gjord kommer hela webbplatsen
och även sidan om etnisk mångfald i arbetslivet att formas efter
besökarnas önskemål. Mångfaldssidan kommer att utvecklas vidare.

– Annonsbilaga i Dagens Industri
Som ett led i sin mångfaldssatsning distribuerade Svenskt Näringsliv
under vecka 11 en 24-sidig bilaga med tidningen Dagens Industri
.Temat var »Mångfald i svenskt arbetsliv – en förutsättning för
tillväxt«. Förutom texter från Svenskt Näringsliv innehöll bilagan
annonser från ett tjugotal företag, myndigheter och andra aktörer.
Integrationsverket bidrog med en helsidesannons riktad till målgruppen arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Mångfaldsbilagan spreds till en halv miljon läsare över hela landet.

– Aktiva åtgärder
Integrationsverket och DO för en dialog om framtagning av en
handbok om aktiva åtgärder som ett led i informationsinsatser när
det gäller lagstiftningen mot förbud mot etnisk diskriminering i
arbetslivet. Handboken kommer att innehålla konkreta exempel på
aktiva åtgärder som görs av arbetsgivare inom både den offentliga
och den privata sektor samt på små och stora arbetsplatser.

Information till arbetsgivare och facket
genom de egna nätverken
– PA-forum
PA-forum är en konsultorganisation och mötesplats för forskare,
konsulter, yrkesverksamma och studenter inom personalområdet.
Som nämndes i årsrapporten 15 februari 2002 har Integrationsverket samverkat med PA-forum sedan 2000. Framtagning av en
särskild mångfaldssida på portalen www.hrsociety.se har varit en
del. Till sidan är också ett nyhetsbrev »Opportunity News« kopplat.
Syftet med såväl mångfaldsidan som nyhetsbrevet är att sprida kunskap om frågorna och att inspirera till aktiviteter. I den förstudie av
mångfald som personalidé som PA-forum också gjorde fanns flera
förslag på fortsatta aktiviteter. Vi enades om att det behövdes ett
hjälpmedel för personalrekryterare som vill arbeta för mångfald.
Därför fick PA-forum ett bidrag för att ta fram en handbok om
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rekrytering för (etnisk) mångfald. Som personalspecialist ska man
få praktiska råd och tips under hela rekryteringsprocessen.
Arbetet med handboken påbörjades i slutet av år 2001, och är
nu klar. Handboken har lagts in på PA-forums hemsida och på
hrsociety.se; en länk kommer att finnas till www.integrationsverket.se.
Under hösten 2002 kommer handboken att lanseras vid träffar/
konferenser med arbetsgivare och personalspecialister. Förutom i
PA-forums egna nätverk, kommer yrkesföreningen för personalspecialister (Centrum för personal och utveckling) att användas för
spridning av handboken. En tryckning av handboken kan också bli
aktuell efter en tids användning.
Handboken bifogas rapporten, se bilaga 1.

– Mercuri Urval
Mercuri Urval är ett internationellt konsultföretag, med 81 kontor
i 21 länder. Företaget hjälper sina kunder att förbättra sina resultat
främst genom hjälp vid urval av personal och utveckling av organisationer. I Sverige har företaget en stark ställning på marknaden och
är störst på rekryteringsmarknaden.
Vid kontakter med Integrationsverket visade några konsulter
från Mercuri Urval ett stort intresse för mångfaldsarbetet. Denna
dialog har resulterat i ett gemensamt delfinansierat projekt där Integrationsverket vill få fram kunskap om ledarskapets betydelse för
mångfald. I en intervjuundersökning belyser Mercuri Urval kopplingen mellan organisation med mångfald och ledaregenskaper i nio
privata företag. Några ledare i företagen får bl.a. genomgå några av
de tester som Mercuri Urval använder i samband med rekryteringsuppdrag. Finns det t.ex. gemensamma personlighetsmässiga drag
hos de personer som är positiva till mångfald? Det är en av många
frågor som vi hoppas få svar på genom projektet. Undersökningen
sammanfattas i en rapport som lämnas i slutet av augusti 2002.
Rapporten översändes så snart den blivit klar.
Under hösten 2002 kommer resultat av undersökningen att spridas,
dels internt inom Mercuri Urval för att betona mångfaldsperspektivet
i deras konsultuppdrag, dels externt till kunder och våra olika nätverk
som vill använda dessa tips och erfarenheter vid chefsförsörjning och
chefsutveckling. Seminarier och träffar på samma sätt som för rekryteringshandboken kan också komma att genomföras.

– Prevent – arbetsmiljö och mångfald
Integrationsverket har gett Prevent stöd för att ta fram informationsmaterial till sina medlemmar (facket och arbetsgivare) om
mångfald som arbetsmiljö fråga. Prevent (tidigare Arbetarskyddsnämnden) består av representanter för både arbetsgivare och fackliga organisationer.
En videofilm om mångfald ur arbetsmiljöperspektiv är klar. En
hemsida med temat mångfald är också klar. Prevent arbetar för närvarande på en handbok om arbetsmiljö som även ska vara arbetshäftet till videon.

– Samverkan med arbetsmarknadens organisationer
Integrationsverket har etablerat samverkansformer med både
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer delvis genom Rådet för
mångfald i arbetslivet. Integrationsverket kommer att medverka i
rådets projekt »Scener ur ett arbetsliv«. Projektets huvudmål är att
ta fram och marknadsföra ett utbildningsmaterial mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatser.
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Som en del i Integrationsverkets plattformsarbete etablerar verket
samarbetet med arbetsmarknadens organisationer på central, regional och lokal nivå.

– Svenskt Näringslivs regionkontor i Göteborg
I samverkan med Svenskt Näringslivs kontor i Västra Götaland
anordnade Integrationsverket under våren ett seminarium om
etnisk mångfald i näringslivet. Syftet med mångfaldsseminariet var
att stimulera och utveckla företagarnas mångfaldsarbete, att bilda
och utveckla mångfaldsnätverk för företagarna i västra regionen, att
ka företagarnas insikt om mångfald och integration samt inventera
företagarnas behov vad gäller mångfaldsarbete. Målgruppen var
arbetsgivare och ledning i företag som önskar förbereda sig eller
utveckla sitt mångfaldsarbete.
Ett trettiotal företag deltog i seminariet och det blev intressanta
diskussioner. Företagen uppskattade möjligheten att diskutera dessa
frågor tillsammans med Integrationsverket och Svenskt Näringsliv
och betonade vikten av återkommande möten.

– Svenskt Näringslivs regionkontor i Malmö
Kontakterna med Svenskt Näringsliv i Skåneregionen är också etablerade. Gemensamma aktiviteter genomförs i höst, bl.a. i samband
med rekryteringsmässan i Malmö i november 2002.

– Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm
Samverkans former har även etablerats med regionkontoret i Stockholm. En dialog om vilka vägar man kan använda för att nå deras
medlemmar pågår.
Integrationsverket har dessutom gett regionkontoret i uppdrag att
ta fram en handbok om etnisk mångfald till sina medlemmar. Syftet
med boken är att visa hur mångfald kan användas som en positiv
resurs, och hur man hanterar en situation där arbetsgrupper består
av individer med olika kulturell och etnisk bakgrund. Tyngdpunkten ska ligga på etnisk mångfald ur ett lönsamhets- och ledarskapsperspektiv.
Boken är indelad i tre huvudkapitel, som på olika sätt tar upp
ledarskapets roll i integrationen av ungdomar med utländsk bakgrund i arbetsmarknaden.
Första delen består av två artiklar: Invandrarnas roll i svensk
elitfotboll samt relationen mellan skivbolagsfolk och rappare/
hiphoppare. Den andra delen, avsnittet »Tal i egen sak – integration
i praktiken« består av ett tiotal vittnesmål (i jag-form) om praktiskt
integrationsarbete med porträtt på alla medverkande (svenskar
och invandrare, män och kvinnor). Den tredje delen handlar om
»Dagens ungdomar – morgondagens arbetskraft«. En fördjupningsdel med texter av docent Ove Sernhede om storstadsungdomarnas kultur och deras uttrycksformer, ledarskapskonsulten Barbro
Dahlbom-Hall om vikten av ett tydligt ledarskap samt Oscar Pripp
vid Södertörns Högskola som tittar närmare på företagandet hos
Assyrier/Syrianer.
Till sist en genomgång av nio aktuella religioner och deras speciella helgdagar.
Arbetsgång: Manus tas fram under maj och juni och skickas efterhand till Integrationsverket. I början av september kommer färdiga
sidor att finnas för påseende. Boken beräknas komma ut i början av
oktober.
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– Respect Europe – Nationell pilot – Mångfald i Arbete
2002
Integrationsverket stödjer det nationella pilotprojektet Mångfald i
Arbete 2002. Projektet syftar till att göra deltagande företag, organisationer och myndigheter mer framgångsrika med hjälp av mångfald. Metoden bygger på att företag, organisationer och myndigheter
i Sverige knyts närmare varandra och finner nya ömsesidigt givande
sätt att arbeta tillsammans för mångfald och mot diskriminering, i
den egna verksamheten men också i arbetslivet och samhället i stort.
Genom att stödja de interna processerna, skapa dialog mellan
viktiga aktörer, identifiera betydelsefulla pågående projekt och
samarbeten och initiera nya, samt genom att kommunicera det som
görs, bidrar initiativet till konkret nytta för deltagarna.
Denna första fas kommer att pågå under perioden april 2002
– november 2002. Satsningen stöds av FNs Global Compact och
är en direkt fortsättning på näringslivsinitiativet Discriminiation is
Everybody’s Business som lanserades vid FNs Världskonferens mot
Rasism i Durban, Sydafrika sommaren 2001.
– Bakgrund – ett globalt initiativ får en konkret fortsättning
När FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter Mary Robinson
besökte Stockholm under början av 2001 utmanade hon näringslivet att bidra till kampen mot diskriminering och rasism. Resultatet
blev att Volvo Personvagnar tog initiativ till att tillsammans med
fem andra företag från sammanlagt fem världsdelar närvara vid FN:
s Världskonferens mot Rasism i Durban, Sydafrika. Initiativet handlade bland annat om att tydliggöra företagens genuina intresse för
mångfaldsfrågan – p.g.a. dess påtagliga affärsnytta – och kommunicera att företag är en viktig samarbetspartner i arbetet för mångfald
och mot diskriminering. Genom paneldebatter, en workshop och
en rapport bjöd företagen in andra delar av samhället för att göra
gemensam sak i ansträngningarna.
Syftet är att göra deltagande företag, organisationer och myndigheter mer framgångsrika i sitt mångfaldsarbete genom att finna nya
ömsesidigt givande sätt att arbeta tillsammans mot diskriminering
och för mångfald i arbetslivet och samhället i stort. På så sätt bidrar
initiativet till nytta såväl för de inblandade aktörerna som för samhället.
– Arbetsmetoder
Arbetsmetoderna i projektet är:
Interna processer och benchmarking: Detta sker genom möten
som ökar kunskapen och bidrar till en djupare och bredare insikt
om värdet av mångfald. Vid varje träff presenterar minst ett företag
sitt mångfaldsarbete och utrymme ges för diskussion och erfarenhetsutbyte.
Dialog: Detta sker genom möten mellan de deltagande företagen,
ledande organisationerna och myndigheter. Deltagarna ökar kunskapen om varandra, etablerar kontakt och deltar i en öppen dialog
som syftar till ökad förståelse och till att initiera nya processer och
samarbeten.
– Konkreta projekt
Viktiga pågående projekt presenteras och öppnas för deltagande.
Nya projekt initieras under arbetets gång i den utsträckning deltagarna så önskar.
– Kommunikation
Projektet kommuniceras i form av en tryckt rapport, en enkel webbsida samt vid olika internationella och nationella möten, bland
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annat genom kontakter med Global Compact, Integrationsverket,
Näringsdepartementet och andra relevanta aktörer. Varje företag
avgör själv i vilken utsträckning deras deltagande kommuniceras.
En koordineringsgrupp bestående av de deltagande företagen,
Integrationsverket och representanter från organisationerna vägleder initiativet. RespectEurope projektleder.
De konkreta resultat och lärdomar som initiativet givit sammanställs i en tryckt rapport.
För var och en av de deltagande organisationerna och myndigheterna bidrar projektet till att:
Få nya erfarenheter och finna nya metoder för att arbeta med den
privata sektorn.
Fungera som en katalysator för att bredda existerande och framtida partnerskap och initiativ.
Sammantaget bidrar initiativet till att bättre tillvarata mångfaldens
möjligheter, vilket ligger i allas intresse.

– Rekryteringsmässor
Ett sätt att nå arbetsgivare är de rekryteringsmässor som arrangeras
för att marknadsföra utländsk kompetens hos arbetsgivarna. Därför
har Integrationsverket valt att vara medarrangör och även medverka
med seminarier i rekryteringsmässor som arrangeras i Skåne och i
Stockholm.
– Rekryteringsmässa i Malmö
Näringslivskontoret Malmö stad i samarbete med Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen och ESF-Rådet arrangerar en rekryteringsmässa
med konferenser i Malmö stad. Integrationsverket stödjer och medverkar i mässan.
Rekryteringsmässan består av två delar – en mässa och en konferensdel.
Syftet med mässan är att bidra till en bättre matchning mellan
arbetssökande och arbetsgivare i de kommuner som utgör Malmö
arbetsmarknadsregion. Idag råder en regional obalans. Malmös
befolkning är ung. Det kommer den att vara under en priod framöver. Andelen med utländsk bakgrund är relativt hög. Här finns
många som söker jobb. Samtidigt brottas företag i andra delar av
regionen med problem att hitta personal. Mässan skapar en naturlig
mötesplats för dessa arbetsgivare och arbetssökande.
Syftet med konferensdelen är att skapa en dialog med företagare
om hur man bäst tillvaratar den kompetens som finns bland personer med utländsk bakgrund. En större paneldebatt med representanter från Malmö stad, Svenskt Näringsliv, Integrationsverket,
Näringsdepartementet, Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen är
inplanerad. Under de tre rubrikerna Rekrytering, Ledarskap och
Kulturmöten/ kulturkrockar kommer föreläsningar och miniseminarier arrangeras. I dessa engageras representanter från Telia, Volvo,
IKEA, olika Malmöföretag och konsulter.
– Rekryteringsbazaren i Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län arrangerar i samarbete med arbetsförmedlingen, Företagarnas Riksorganisation, Kommunförbundet
Stockholms län, SACO, Stockholms Läns Landsting, Stockholms
Näringslivskontor och Svenskt Näringsliv en rekryteringsbazar. Syftet med mässan är att synliggöra och aktualisera den kunskap och
kompetens som finns i länet för arbetsgivare och skapa möjligheter
för direkt kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare med nationell och internationell kompetens i Stockholms län. Integrationsverket stödjer och medverkar i mässan.
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Samverkan med invandrarorganisationer
och andra frivilligorganisationer
Integrationsverket tog initiativ till konkreta projekt med några
invandrarorganisationer. Projekten handlar dels om att informera
arbetsgivare och facket om utländsk kompetens och om lagstiftningen mot etnisk diskriminering. Dels handlar projektet om konkreta arbetsmarknadsprojekt med gruppen arbetslösa akademiker
med utländsk bakgrund.

– Fackligt aktiva invandrare
I samarbete med ABF sjuhärad och Fackligt aktiva invandrare stödjer Integrationsverket projektet »Fördomar fördummar«. Målet med
projektet är att genom särskilda utbildningsinsatser för fackliga och
arbetsgivarföreträdare försäkra sig om att de lokala överenskommelserna om anställning och arbetsvillkor inte innehåller diskriminerande faktorer och rutiner. Alla förtroendevalda inom ABF i
Sjuhärad och Viskadalens medlemsorganisationer ska få ökad medvetenhet och kompetens i integrations- och mångfaldsfrågor samt i
lagstiftningen om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet.
Arbetsmetoden är informationsträffar, uppsökande verksamhet
samt utbildningsinsatser och seminarier.
Projektet har förutsättningar att kunna bli en modell för liknande
arbete i andra regioner.

– Afrovision
Integrationsverket avser att stödja projektet »Afrovision«. Afrovisionen är en ekonomisk förening och är ett samverkansprojekt mellan
flera afrikanska grupper. Projektet syftar till en kraftsamling bland
arbetslösa och arbetande högutbildade afrikaner. Projektet ska
stärka individernas position på arbetsmarknaden och underlätta
kontakten med myndigheter och företag med syfte att den enskilde
ska få adekvat arbete.

– Syrianska/Assyriska Akademiker i Sverige (Saais)
Syrianska/Assyriska Akademiker i Sverige är en nystartad ideell
förening vars huvudsyfte är att etablera ett nätverk för målgruppen arbetslösa/studerande syrianska/assyriska akademiker i Stockholms län. Nätverket som bland annat ska fungera som en kanal för
högskolestuderande/utexaminerade syrianer/assyrier under studietiden och/eller som inkörsport till arbetsmarknaden.
Integrationsverket stödjer ett projekt som föreningen startar
med syrianska/assyriska akademiker i Stockholms län. Syftet med
projektet är att uppmuntra assyriska/syrianska ungdomar, speciellt
kvinnor, till högre studier, att fungera som mentorer för nyanlända/
arbetssökande assyrier/syrianer med akademisk bakgrund och bistå
dessa med tips och råd om hur man kommer in på arbetsmarknaden, att höja utbildningsnivån och därmed statusen i några av
Stockholms förorter samt att skapa direktkontakt mellan arbetssökande med akademisk bakgrund inom målgruppen och arbetsgivare för att skapa fler jobb.
Projektet vill stimulera ungdomarna till högre studier genom att
anordna informationsträffar och seminarier på skolor (högskolor,
gymnasieskolor och även i grundskolans högstadium), föreningar
och inte minst trossamfunden, för att på så sätt kunna nå både
föräldrar och ungdomarna själva. Man vill även lägga grunden
för Saais mentorskap genom att bedriva uppsökande verksamhet
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på arbetsförmedlingar, Komvux och olika rekryteringsevenemang
såsom Rekryteringsbazaren i Stockholmslän.
Projektet har ambitionen att också skapa mötesforum mellan
arbetssökande med akademisk bakgrund och arbetsgivare, framför
allt genom hemsidan där en direktkanal kommer att skapas mellan
arbetsgivare och den berörda målgruppen samt genom att hänvisa
till, deltaga vid och anordna olika arbetsmarknadsdagar.
Målsättning är att fördubbla övergångsfrekvens bland syrianska/
assyriska gymnasieelever till högskolestudier med 5–6 procent fram
till år 2004.
Dessutom är målsättningen med projektet att vägleda 5–10
nyanlända/arbetslösa akademiker per år in på arbetsmarknaden.
Samarbetspartners utöver Integrationsverket är KTH Syd, Karolinska Institutet, Skandia, Handelsbanken, Föreningssparbanken,,
Assyrian Academic Society (AAS) in Chicago, USA, The Australian
Assyrian Academic Society (TAAAS)samt Edessa, Holland.

– Landsrådet för ungdomarnas organisationer i Sverige
Integrationsverket stödjer Equal-projektet »Real Diversity« som leds
av Landsrådet för ungdomarnas organisationer i Sverige. Projektet
vill
– arbeta för en attitydförändring hos ungdomsorganisationer och
näringslivet när det gäller mångfald och jämställdhet,
– öka näringslivets kännedom om den kompetens som frivilligorganisationer besitter, och öka samarbetet mellan ungdomsorganisationer och näringsliv,
– hitta metoder för att synliggöra orsaker till exkludering,
– samla, utveckla och sprida metoder för att öka jämställdheten och
mångfalden i frivilligorganisationer och i näringslivet,
– bryta många individers utanförskap genom att de blir delaktiga i
det svenska organisationslivet,
– öka näringslivets sociala ansvar, samt
– arbeta mot diskriminering av ungdomar i föreningslivet och
näringslivet.
Andra samverkans- och medfinansieringspartners är Skandia och
FöreningsSparbanken.

Kommunernas mångfaldsarbete
Verkets arbete med att stimulera kommunerna att utveckla sitt
mångfaldsarbete fortskrider. Verket har en dialog med ett antal
kommuner i syfte att ge råd och stöd i deras påbörjade eller framtida mångfaldsarbete. En sammanställning av kommunernas nätverk för mångfaldsfrågor håller även på att göras. Tanken är att
verket utifrån denna ska stötta befintliga nätverk och initiera nya
nätverk där sådana saknas.

– Metodhandbok
Kommunerna har under utbildningsdagarna som genomfördes
förra året och i andra sammanhang efterlyst informationsmaterial
om konkreta exempel på kommunalt mångfaldsarbete. I samarbete
med Svenska Kommunförbundet gav Integrationsverket Sverige
2000-institutet i uppdrag att ta fram en metodhandbok för hur ett
framgångsrikt kommunalt mångfaldsarbete kan gå till. Metoden är
att beskriva kommunalt mångfaldsarbete ur olika perspektiv, t.ex.
ledarskap, förankringsprocess i organisationen, rekrytering, arbetsmiljö m.m.
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Detta kommer att ske genom djupintervjuer med ett urval av
ansvariga/projektledare i de kommuner som hittills har kommit en
bit på vägen i sitt arbete med etnisk mångfald.
Svenska kommunförbundet och Integrationsverket kommer
gemensamt att skicka ut handboken till kommunerna. Regionala
utbildningsdagar för kommunerna med utgångspunkt från boken
planeras. Svenska Kommunförbundet kommer att administrera
utbildningarna med medverkan från Integrationsverket.

– Nätverk Göteborgs regionens kommunalförbund
– Mångfaldsfilm
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) driver ett mångfaldsprojekt vars syfte är att stödja de 13 medlemskommunerna i
Västsverige (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och
Öckerö) med att öka den etniska mångfalden bland kommunens
anställda. GR:s medlemskommuner, liksom många andra arbetsgivare i Västra Götaland har eller håller på att konkretisera sina
mångfaldsvisioner i mångfaldsplaner. Utbildningsinsatser är ett
självklart inslag i de konkreta åtgärderna. Dessa syftar främst till att
höja kunskapsnivån och medvetenheten kring arbetsmetoder samt
att täcka behovet av förändring och anpassning till det multikulturella samhälle som vi lever i och är verksamma inom.
Både den svenska litteraturen och de befintliga verktygen när
det gäller mångfaldsarbete är ännu ganska begränsade. Den övervägande delen kunskap produceras fortfarande utomlands. Det är
synnerligen angeläget att produktion av kunskap sker även i Sverige
och är anpassat till förhållanden i svenskt arbetsliv. Med anledning
av detta stödjer Integrationsverket GR:s satsning på att producera
en kort film (ca 20 min) om mångfald i arbetslivet i regionen .
Syftet med filmen är att skapa nya verktyg som kan användas
i utbildningssyfte, primärt i Västra Götaland, men även att uppmärksamma det goda regionala mångfaldsarbetet som pågår och att
marknadsföra det goda regionala mångfaldsarbetet på regional och
nationell nivå
Idén är att olika intressenter från både privata och offentliga
sektorn i regionen samproducerar denna film, tillsammans med
externa finansiärer. Filmen baseras på intervjuer av ledare i regionen
samt varför dessa anser att mångfaldsarbete är ett strategiskt viktigt
arbete för deras organisation, för dem som arbetsgivare och för
utvecklingen av regionen. Produktionen kommer att genomföras av
GR.

– Nätverk: Uppsala
Integrationsverket har under våren stöttat ett nätverk i Uppsala vars syfte är att främja mångfald i arbetslivet. Nätverket har
arbetat fram projektet »Mångfald som tillväxt«, vars mål är ökad
kompetens kring mångfald som tillväxtfaktor. Uppsala kommun
är projektägare. Samverkanspartners är LO, Föreningssparbanken,
Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen i Uppsala län, Landstinget i Uppsala län, Kommunförbundet, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. ESF-rådet har bidragit med nätverksmedel. Syftet är bl.a.
att öka arbetsgivarnas kunskaper om mångfald som ett strategiskt
instrument för tillväxt och konkurrens, möjliggöra nätverksbygge i
mångfaldsfrågor, sprida information och kunskap samt visa på goda
exempel. Under hösten ska tre seminarier genomföras på temat
mångfald med fokus på uppstart, rekrytering, respektive intern
arbete. Målgruppen är offentliga och privata arbetsgivare i Uppsala.
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Avsikten är att tillsammans med arbetsgivare i Uppsala driva ett
värderingspåverkande arbete på lång sikt. Under hösten kommer
nätverket att diskutera hur och i vilken omfattning man önskar gå
vidare. Integrationsverkets stöd har bestått av rådgivning, kunskapsöverföring och ekonomiskt stöd.

– Linköpings kommun
Det fortsatta mångfaldsarbetet i Linköpings kommun är i hög grad
inriktat på att gå från policy till konkreta åtgärder och att få en förankring av sådana åtgärder i den konkreta verksamheten. I bilaga 1
visas en modell för mångfaldsarbetet i kommunen. Representanter
från de olika verksamhetsområdena har samlats i Mångfaldsgruppen
för att stimulera varandra och utveckla sin kompetens inom området
mångfald. Varje delgrupp ska sedan utveckla verksamheten inom sin
verksamhetsgren med konkreta åtgärder. Se skissen i bilaga 2.
Integrationsverket stödjer Linköpings arbete med etnisk mångfald och medfinansierar utvärderingen. Syftet är att ta fram en bra
modell för det kommunala mångfaldsarbete.

Uppdraget 2001 angående akademiker med
utländsk bakgrund
Enligt regleringsbrevet för 2001 skulle Integrationsverket i samverkan
med andra myndigheter bl.a. vidta särskilda åtgärder för att stimulera
myndigheter och företag att rekrytera invandrare. I synnerhet gällde
detta personer med lämplig utländsk högskoleutbildning med inriktning på administrativa yrken inom samhällsvetenskap, data, juridik
och ekonomi och som hade svårt att hitta ett sådant arbete.
Förra året initierade, stödde och/eller utvärderade Integrationsverket sammanlagt 11 olika projekt i åtta län: Stockholm, Värmland,
Skåne, Östergötland, Västra Götaland, Sörmland, Uppsala och Örebro.
I slutrapporten för 2001 presenterade Integrationsverket sju
modeller i de elva projekten. Gemensamt för projekten är att de
utgår från individens behov och förutsättningar, att projekten är
förlagda till olika arbetsplatser, att man erbjuder olika typer av kompletterande utbildningar, lokala utbildningar på själva arbetsplatsen
eller/och kompletterande högskoleutbildningar vid behov. Projektdeltagarna får någon form av personligt stöd antingen initialt eller
under hela projektet. Någon garanti till anställning finns inte efter
projektens slut. Däremot förväntar sig projektägarna att deltagarna
genom projektet stärker sina positioner och att de genom den kompletterande utbildningen och erfarenheterna från de olika arbetsplatserna kan konkurrera med andra sökande om jobben.

Uppföljning av projekten från 2001 – Vad
har hänt sedan sist?
Traineeprojekt i Malmö stad och Rosengård
Det övergripande målet med traineeprojekten i Malmö stad och
i Rosengård är att öka den etniska mångfalden inom kommunen
genom konkreta projekt med arbetslösa akademiker med utländsk
bakgrund. Projekten syftar till att genom ett särskilt trainee-program ge deltagarna kunskaper om Malmö stads organisationer, rutiner och system, samtidigt som de får praktisk erfarenhet från sina
respektive yrkesområden.

37

Arbetslivsinstitutet Syd har fått i uppdrag av Malmö stad att med
stöd av Integrationsverket utvärdera de två traineeprojekten för
utländska akademiker i Malmö. Dels handlar det om ett traineeprojekt inom Rosengårds stadsdelsförvaltning, dels det program för
rekrytering av invandrarakademiker som omfattar hela staden, och
som Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för. Arbetet med utvärderingen avses vara slutfört i mars 2003.
Här följer en kort genomgång av det utvärderingsarbete som hittills genomförts samt några preliminära resultat.
Arbetslivsinstitutets syfte med utvärderingen är att genom en
kombinerad process och brukarutvärdering undersöka på vilket sätt
de angivna programmen genomförts samt att särskilt undersöka
effekterna för dem som anställts som trainee ur ett s.k. brukarperspektiv.
– Bakgrund
I Malmö stads åtgärdsplan för att främja integration inom Malmö
stad är ett av målen att kommunens personal ska avspegla befolkningssammansättningen. Som ett led i att anställa fler invandrare i
de kommunala förvaltningarna genomför nu Arbetsmarknadsavdelningen inom Utbildningsnämnden, i samverkan med Arbetsförmedlingen Refugen, ett traineeprojekt för 30 högutbildade invandrare.
Kommunens förvaltningar erbjuds att utan egen kostnad under
ett år anställa invandrare med akademisk utbildning som trainees.
Trainee-platserna är tänkta som inskolningsplatser för kommande
arbetskraftsbehov inom förvaltningarna och platserna kan avse
alla typer av yrken med akademisk utbildning som grundkrav. Det
finns i dagsläget många långtidsarbetslösa invandrare med mycket
hög kompetens och lämplighet inom många områden. Det är från
denna grupp arbetslösa som trainee-projektet vill fånga upp lämpliga personer som sedan kan få anställning i kommunen.
Projektet stöds av Integrationsverket, som ser det som ett pilotprojekt där det intressanta är kombinationen mellan kommunens
behov av personal och den arbetslöses förutsättningar och möjligheter att få arbete efter trainee-programmet. Kostnaden för projektet uppgår till 4 miljoner kr.
Det andra projektet har sin bas i Rosengårds stadsdel. Stadsdelen
genomför ett traineeprogram för utrikes födda arbetssökande med
högskoleutbildning. Projektet väntas tillföra verksamheten sådan
kompetens som anses lämplig i kontakten med det mångkulturella
Malmö, i möten med invånarna, samverkanspartners samt leverantörer till den kommunala verksamheten. Förvaltningarna strävar
idag alltmer att finna möjligheter att anställa personer som kompletterar den befintliga kompetensen. Traineeprogrammet riktas
mot framtida anställning i verksamhet inom ekonomi-, personal-,
och utredningsavdelning. Den modell som introduceras kan, menar
man, visa på en av de många vägar som såväl den offentliga som den
privata arbetsgivaren måste pröva för att utveckla en verksamhet
som kan möta den förändrade situationen som samhället, Malmö i
synnerhet, genomgår.
– Förvaltningsperspektivet
Arbetslivsinstitutet har träffat ansvariga för genomförandet av de
båda projekten, handläggare på Arbetsförmedlingen som ansvarar
för myndighetens del i projektet, samt ansvariga på Stadskontoret,
för diskussioner och intervjuer.
Projekten har olika utgångspunkter. I Malmö stads projekt har
man samarbetat med Af Refugen i ett första urvalsförfarande. En
grundförutsättning har varit att blivande deltagare är arbetssökande
och berättigade till någon form av anställningsstöd från Arbetsför-
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medlingen. Intresserade deltagare har också genomgått ett kärnämnestest i svenska, då man från Arbetsmarknadsavdelningens sida
bedömt att gymnasienivå i svenska är ett måste, om man genom
detta projekt ska få en möjlighet till anställning.
Varje förvaltning som anmält intresse för att ta emot en traineedeltagare har sedan kunnat göra ett urval på egen hand. I dagsläget
har 15 deltagare startat, och tre olika förvaltningar arbetar med en
rekrytering. Av de första elva som startade i slutet av 2001 och början
av detta år har samtliga fått förlängning i form av 6 månaders visstidsanställning, finansierad av Arbetsmarknadsavdelningen. De som
hittills blivit anställda i programmet representerar en stor bredd av
olika kompetenser: personalsekreterare, informatör, flera ekonomer,
journalist, socialarbetare, trafikingenjör, arkitekt, systemvetare, miljöinspektör, bibliotekarie, informationssekreterare samt jurist.
I Rosengårdsprojektet har man arbetat utifrån en annan modell
för genomförande. Tre traineetjänster har utannonserats, och stadsdelen har fått in 204 ansökningar till dessa. Tre personer har nu
anställts inom Rosengårds stadsdelsförvaltning; utredningssekreterar-trainee, informationssekreterar-trainee samt ekonom-trainee.
Vid intervjuer med ansvariga för de båda projekten framkommer
att de som första mål ser en anställning för samtliga deltagare. För
någon är en anställning i Malmö stad, för andra en anställning på
den öppna marknaden som en tänkbar effekt av deltagande i projektet. Målet att samtliga ska få anställning i Malmö stad uttrycks
tydligt av ansvarig för Rosengårdsprojektet.
Enligt överläggningsprotokoll med fackliga organisationer fanns
inledningsvis i Malmö stads projekt en konstruktion där deltagaren
anställdes de första 6 månaderna, och där förlängning av anställningen med ytterligare 6 månader skulle betraktas som en tillsvidareanställning med provanställning under dessa månader. Detta har
senare ersatts av en målsättning att deltagaren ska få en tillsvidareanställning i Malmö Stad.
Den andra sexmånadersperioden blir enligt senare överläggning
även den en visstidsanställning. Detta bedöms vara en av förklaringarna till att ansvariga för detta projekt betonar att det avgörande är
att individen får en anställning, även om det skulle bli hos en annan
arbetsgivare. I Malmö stads projekt betonas också vikten av att deltagarna följer de kompetensutvecklingsplaner som gemensamt upprättats. Detta är för att undvika att trainee-deltagaren används vid
vakanser där förvaltningen skulle behöva rekrytera en assisterande
personal.
Genom intervjuer vill man få en bild av ansvarigas uppfattning
om de faktorer som de anser viktiga för att nå projektets mål.
I Rosengårdsprojektet ser man rekryteringen och ett bra urval
som en grundförutsättning. Att rekrytera rätt person med tanke på
förvaltningarnas behov, att ge en bra introduktion och ge deltagarna
en möjlighet att lära känna stadsdelen, bedöms som viktiga faktorer.
Ansvariga för Malmö stads projekt upplever att en viktig förutsättning för ett lyckat resultat är att informationen fungerar, och att
de lägger ned ett omfattande arbete på uppföljning. Man beskriver
sig själv som ett slags ombud åt deltagarna.
I båda projektet betonas deltagarens ansvar för att bygga upp
nätverk och för att bevaka sina egna intressen i så mening att deltagarna bygger upp ett kontaktnät med kollegor som innehar liknande befattningar i kommunen. I Malmö stads projekt uppmanas
deltagarna att bevaka lediga tjänster även hos andra arbetsgivare.
– Deltagarperspektivet
15 personer är i dagsläget anställda i Malmö stads projekt. Elva av
dem har fått klart besked om en andra sexmånadersperiod. I Rosen-
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gårdsprojektet har tre personer anställts och hunnit börja på arbetsplatsen.
I arbetet med utvärderingen används olika slags metoder; intervjuer, fokusgrupper, observation, dagboksstudie, se nedan under
avsnitten Arbetsmetoder.
I Malmö stads projekt har de betonat vikten av att bygga upp ett
nätverk mellan deltagarna. Ansvariga ordnade i mars en introduktionskurs där de första elva deltog och bildade en grupp. Gruppen
har därefter beslutat att träffas en gång i månaden hos respektive
deltagare på dennas arbetsplats. Var och en har också upprättat en
personlig kompetensplan, som sedan följts upp.
De första elva deltagarna representerar en stor bredd olika yrken;
tre ekonomer arbetar på Arbetsmarknadsavdelningen, Utbildningsförvaltningen respektive SDF Kirseberg. En arkitekt finns på Fritidsförvaltningen, en informatör hos Brandkåren, en systemvetare
på Gatukontoret, en socialsekreterare på SDF Hyllie, en ingenjör på
Gatukontoret, en personalvetare på SDF Oxie, en journalist på SDF
Fosie, en jurist som skolat om sig till nätverkstekniker finns på Gatukontoret. En person har hela sin utbildning från svenskt universitet,
övriga i arbetsmarknadsavdelningen projekt har utländsk högskoleutbildning som oftast också är värderad av UHÄ/VHS. En majoritet
har varit i Sverige sedan början av 90-talet. Flera har varit arbetslösa
under större delen av denna period.
I Rosengårdsprojektet, där en informationssekreterare, en utredningssekreterare och en ekonom anställts, har två personer svensk
högskoleutbildning. De två personer som har svensk utbildning har
relativt nyligen avslutat denna.
Analysen av dessa intervjuer är inte klar ännu. Men intrycket från
intervjuerna är att flertalet av deltagarna i båda projekten ser positivt
på de möjligheter som de tror att traineeprogrammen kan ge dem.
En del tror sig kunna få anställning inom Malmö stad, andra ser
traineeanställningen som en första verklig möjlighet att få visa sin
kompetens. Det finns också deltagare som känner mindre delaktighet
alternativt större tveksamhet. En majoritet känner sig väl mottagna på
arbetsplatsen. Många uppfattar att det finns en vilja och ett behov att
anställa, men att man också är medveten om de budgetproblem som
förvaltningen dras med.
Viktiga teman för utvärderarnas möten med deltagare och deras
handledare och arbetskamrater är begreppen mångfald och kompetens. Vilka uppfattningar har man av arbetsplatsens och deltagarens
kompetens; vinster, svårigheter, möjligheter? Till detta knyts de mål
för projekten som formulerats, för att se om dessa begrepp kan problematiseras i samtal om det dagliga arbete som sker ute på deltagarnas arbetsplatser.
I arbetet med förvaltningsperspektivet blir en central uppgift för
utvärderarna att få en bild av vilka faktorer hos arbetsgivaren som
underlättar respektive hindrar projektets framåtskridande. I dagsläget går rekryteringsarbetet relativt långsamt i olika förvaltningar och
det tycks vara svårt att förankra projektet på många håll. Relativt få
förvaltningar kom till den rekryteringsträff som senast ordnades av
arbetsmarknadsenheten och rekryteringen, tycks dra på tiden i några
fall av dem där förvaltningar beslutat sig för att ta emot en trainee.
Denna bild bekräftas i de intervjuer och diskussioner som hittills
hr skett mellan utvärderana och ansvariga för Malmö stads projekt.
I Rosengårdsprojektet finns inte denna problematik med utdragna
rekryteringsprocesser.
– Arbetsmetoder
Dagboksstudie: Sudien kommer att initieras i september månad.
Under en period av ca två veckor får deltagarna föra dagbok över
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sina aktiviteter. Dessa samlas sedan in och behandlas systematiskt. Genom denna teknik får utvärderarna en uppfattning om
vilka arbetsuppgifter som utförs och med vilken resursinsats. De
får också en systematisk uppfattning om hur nätverken utvecklas.
Resultatet från dessa bildar en del av underlaget för att avgöra
vilka frågor som är intressanta att arbeta med i fokusgrupper.
Fokusgrupper: Resultaten från den första intervjuomgången får
sedan tillsammans med resultaten från dagboksstudien utgöra
underlag för en fokusgruppsstudie med de traineeanställda.
Arbete i fokusgrupper kommer att genomföras i novemberdecember 2002.
Observation: Arbetslivsinstitutet kommer att delta i det introduktionsprogram som kommer att organiseras då de har ett tillräckligt antal deltagare för att starta en andra omgång. Syftet med
att vara med i introduktionsprogrammet är att få en bild av hur
myndigheten presenterar programmet och vilka frågor som kommer upp i anslutning till detta.

Trainee-program Förena
Syftet med projektet Trainee-program Förena som bedrevs inom
FöreningsSparbanken i Östergötland har i huvudsak varit att utarbeta metoder och former för att genomföra och utvärdera ett mångfaldsprojekt inom den finansiella sektorn.
I FöreningsSparbankens projekt Förena som formellt startade 1
december 2000 ingick dels Europeiska Socialfonden i Östergötland
dels Arbetsförmedlingen i Linköping som finansiärer och samarbetspartner. Medverkande lokalbanker var förutom lokalbank
Linköping som projektansvarig även lokalbankerna i Norrköping,
Mjölby och Motala samt fristående Åtvidabergs Sparbank. Projektet
Förena avslutades i slutet av augusti 2001.
Utvärderingen hittills har visat att
– Av 58 sökande valdes åtta personer ut med olika intervjumetoder
med fokus på de intervjuades personliga egenskaper i mötet med
andra människor ( övriga krav som akademiker, språkkunskaper
och IT vana var urvalskriterier)
– Samtliga åtta adepter fick en »egen mentor« på sin arbetsplats
med syfte att vara socialt stöd och bollplank under hela projektet.
Samtliga mentorer fick anmäla sig frivilligt. Intresset var större än
det antal som behövdes!
– Ett sjumånaders traineeprogram som byggde på att teori och
praktik under handledning varvades mycket strukturerat och
målinriktat.
– Ett 20-tal handledare blev engagerade att under en begränsad tid
handleda en adepter inom ett visst område.
– Varje adept arbetade efter några veckor i direkt kundkontakt med
tillgång till handledning vid behov.
– All personal har regelbundet fått information om projektet
– Övrig personal har erbjudits att delta i trainée-programmet i
mån av plats, cirka fem personer antog möjligheten ( urvalet
skedde genom respektive chefer).
– Kompetensområdena var medvetet breda för att adepterna skulle
inse och få lärdom om helheten inom bankverksamhet. Det fanns
också avancerade uppgifter inom vissa områden för att kunna
tillgodose bankens kommande behov och visa på djupet i verksamheten.
Lokalbank Linköping hade under projektet ansvar för fem av de åtta
sk »adepterna«, medan övriga var fördelade med en adept på övriga
banker. Efter Förena-projektets slut ansökte och beviljades lokal-
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bank Linköping EU-finansiering och medel från Arbetsförmedling
att genomföra dels ett s.k. Växtkraft mål3 kompetensutvecklingsprojekt, »Stämgaffeln«, för all personal, dels ett s.k. jobbrotationsprogram där 6 av Förenaprojektets adepter fått möjlighet att arbeta
inom lokalbank Linköping till senast den 30 september 2002.
Under året som adepterna kunnat arbeta på banken har de dels
fått den träning som inte till fullo fanns i Förenaprojektet, dels möjliggjort att lokalbanks Linköpings personal kunnat frigöra tid för
egen kompetensutveckling.
Det fanns farhågor att programmet var för avancerat och för
intensivt men samtliga adepter klarade programmet med glans. De
arbetsuppgifter som jobbrotationsprogrammet givit adepterna har
tyvärr begränsats mycket till kassa/kundtjänst eftersom personalbehovet funnits just där då övrig personal deltagit i kompetensutveckling. Det betyder att det finns stor potential i adepternas fortsatta
möjligheter till utveckling inom banken, om de fick tillfälle att prova
på andra arbetsuppgifter.
– Delresultat av utvärderingen
Adepternas synpunkter på traineeprogrammet och dess effekter kan
sammanfattas enligt följande:
Bra att varva teoridelarna med praktik under handledning. De
som har varit med och insett praktiskt på kontoret lär mera av teorin. Därför borde det vara längre vikariat så att kunskaperna kan
prövas längre!
Planeringen och stommen för hela programmet är mycket bra.
Deltagarna får direkt inblick i hur saker och ting fungerar på banken.
Alla de teoretiska momenten var väl upplagda med mycket förberedda föreläsare.
– Etnisk mångfald för affärs-/organisationsnytta
I intervjuerna har utvärderarna frågat om satsning på etnisk
mångfald kan vara till konkret nytta för organisationen ur affärs/effektivitetssynpunkt. I intervjuerna med personalen och adepterna
framkommer följande mönster i svaren:
– Kundperspektivet
Satsningen stärker organisationens anseende, image och är en del
av bankens varumärke och kultur. Många menar att en satsning på
etnisk mångfald idag har ett positivt egenvärde dels för att banken
vågar vara framåtriktande i sitt arbete, dels för att banken attraherar
nya kundgrupper bland invandrade svenskar. Motsatsen skulle innebära att organisationen belastas med misstankar om att man har en
främlingsfientlig attityd eller är omedveten, feg och saknar visioner.
Adepterna rapporterar bl.a. att invandrare har visat stolthet över att
en invandrare från deras eget hemland kunnat bli banktjänsteman.
Personal på bankkontor framförallt i invandrartäta områden, har
lagt märke till hur vissa kunder söker sig till den personal som kan
serva inte bara med banktjänster utan även med översättning till
andra språk. Denna service/kunskap gynnar trovärdigheten och tillliten i kundrelationer eftersom den minskar risken för missförstånd,
påtalar den svenskfödda personalen.
I resonemangen har tanken kommit upp att man genom att medvetet rekrytera nya medarbetare från de invandrargrupper, som är
störst i den stad lokalkontoret befinner sig, skulle öka möjligheterna
att värva nya kunder ur just de grupperna.
Det är ett mycket litet antal kunder som framfört klagomål på
språkliga missförstånd.
Någon gång har det dock förekommit viss arrogans eller bris-
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tande service från andra banker när adepterna haft kontakter med
dem kring en viss kund.
Flera av de intervjuade anser att det alltid finns kunder som vill
klaga och som öppet visar sin inställning t.ex. till invandring och
de finns överallt. Adepterna anses ha klarat sådana situationer med
lugn och värdighet.
– Personalen och adepterna
Så gott som samtliga intervjuade bland personalen, såväl de som varit
mentorer, handledare som övrig personal, uttalar positiva förväntningar vid starten av Förena. De är fortfarande positiva efter två år.
Omdömena om adepternas insatser är mycket positiva. Man
framhåller ord som engagemang, lojalitet till verksamheten, vilja att
lära och göra bra insatser. Några anser att adepterna nästan blivit
lite utnyttjade i sin vilja att visa goda insatser. Eftersom personalsituationen är ansträngd så har adepterna blivit en arbetskraftsresurs
som varit en förutsättning för att klara bankens tjänster och samtidigt delta i egen kompetensutveckling.
Eftersom ett antal anställda inom kassa/kundtjänst deltagit i
utbildningsinsatser så har flera av adepterna blivit »låsta« i dessa
funktioner och inte kunnat utveckla andra delar som ingick i traineeprogrammet. Det är inte adepterna själva som påtalat detta utan
personal framförallt på ett av de stora kontoren. Eftersom uppdelningen på bokade och obokade tjänster är stark, blir variationen
svårare att styra mellan olika grupper och uppgifter.
Det är också påtagligt att personalen kommit närmare »sin adept«
på de mindre kontoren och att de också delat på ansvaret att stötta
och hjälpa till.
På bankens mindre kontor och framförallt de som är s.k. »kontantlösa« har det funnits en adept på varje kontor. Här bedömer
personalen och även adepterna själva att de erbjudits och kunnat
utveckla flera delar av sin kompetens. En adept handleder t.o.m. en
annan anställd på banken.
Förmodligen är det effektivare på kort sikt för adepten att vara
ensam på ett kontor jämfört med att vara, flera såsom är fallet på
det stora kontoret.
– Försäljning
Redan nu kan man i statistiken avläsa att adepterna har varit mycket
framgångsrika i att sälja banktjänster. Några ligger över medelvärdet
bland övrig och likvärdig personal. Statistik presenteras i slutrapporten hösten 2002.
– Vad händer sen?
Samtliga adepter är medvetna om de nedskärningar som just nu
sker bland personal inom banken. Flera händelser har påverkat
adepterna under åren. Först den planerade fusionen mellan SEB och
FSB och den osäkerhet som de då kände inför framtiden, därefter de
500 tjänster som nu ska bort inom koncernen.
Den slutsats som de dragit och aktivt arbetar för är att ständigt
söka nya arbeten helst inom bank, men även inom helt andra branscher. Flera av dem har sökt många arbeten men tyvärr inte lyckats.
Det förlängda jobbrotationsprogrammet har möjliggjort mera tid
att söka nya vägar inom eller utanför banken.
Den intervjuade personalen framhåller sin oro inför vad som
händer den sista september när adepterna slutar. Dels för den
bemanning som minskas med 6 personer, dels hur kluvet det känns
om man inte kan anställa åtminstone någon för bankens egen trovärdighet. Några påtalar att ett så stort företag måste vara en förebild, med eller utan extern finansiering.
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– Etnisk mångfald som kompetenshöjning
Genomgående framhålls Förena-projektet som kompetenshöjande
för såväl adepterna som den övriga personalen i banken.
Adepterna har kommit nära sina kollegor som helst och det stärker alla relationer på banken. Hur starka relationerna blivit beror
mycket på den kultur som de olika kontoren har och affärschefens
ledning och engagemang att utveckla verksamheten och individerna. På de mindre kontoren har personalen även kunnat få djupare inblickar i adeptens kultur och kunnande.
– Adepterna har fått ökade kunskaper om det svenska samhället
Adepterna har fått ökade fackkunskaper om bankväsendet men
även andra delar av samhället. Dessutom har adepterna lärt sig hur
en »tjänste- och serviceinriktad« arbetsplats fungerar.
Då adepterna i första hand tjänstgjort i kassa och kundtjänst har
de mött många olika situationer, som belyser frågor om skatter, arv,
försäkringar, föreningar m.m. Detta har gett en konkretare bild av
hur det svenska samhällssystemet är uppbyggt och hur regelverk av
olika slag samspelar eller kolliderar.
Det har varit mycket värdefullt att ha fått tillräcklig tid att lära sig
reglerna på en svensk arbetsplats, inte minst de osynliga. Det finns
kulturella skillnader bl.a. i synen på ledarskap och i umgänget mellan arbetskamrater, som blivit uppenbara för adepterna. Det har
gjort dem mer rustade att förstå och anpassa sig till andra arbetsplatser.
Utvärderingen visar att det har varit en nackdel att deltagarna
inte har fått lära sig »svenskt kallprat eller småprat« som är så viktig
i första kontakten.
– Personalen har fått inblickar i andra kulturmönster
Det råder stora skillnader i hur nära personalen kommit adepterna.
Några av handledarna och mentorerna har blivit vänner med adepterna och umgås på fritiden. Andra har en mer ytlig kontakt men
menar ändå att man fått konkreta inblickar i andra kulturmönster
bl.a. genom vad man samtalat om på luncher och kafferaster. Dock
bör påpekas att den omorganisation, som pågått inom Föreningssparbanken, tagit mycket energi i anspråk Den kan ha inneburit
som en i personalen uttryckte det »En del orkar bara med sitt eget«.
En slutrapport blir färdig i slutet av augusti 2002.

Empowerment – Kunskapsforum
Integrationsverket stödjer Kunskapsforums projekt att utveckla en
modell för inträde på arbetsmarknaden för invandrade långtidsarbetslösa akademiker.
Projektets mål är att göra en grundlig utvärdering av nuvarande
rekryteringsrutiner, framför allt när det gäller de kriterier enligt
vilka kompetens värderas. Projektet syftar också till att finna vägar
till arbete åt 30 långtidsarbetslösa akademiker med invandrarbakgrund.
Projektet utgår från befintliga planer för ökad etnisk mångfald
inom den offentliga förvaltningen och ska därigenom långsiktigt
bidra till att utveckla en mångfaldig personalförsörjning av högutbildade till offentlig förvaltning. Därigenom uppnås två syften: Att
långtidsarbetslösa invandrarakademikers väg till arbete i den offentliga förvaltningen underlättas, samt att ambitionerna i den offentliga sektorns handlingsplaner för ökad etnisk mångfald kan prövas.
– Målgrupp arbetssökande
Långtidsarbetslösa invandrarakademiker med lämplig administrativ
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kompetens får arbete inom den offentliga förvaltningen. Det gäller
framförallt akademiker inom områden ekonomi, samhällvetenskap och juridik. Antalet deltagare förväntas i första etappen bli
30 personer. Projektdeltagarna får en arbetsplatsintroduktion med
extra stödinsatser i ämnen som är relevanta för deras framtida roll.
Insatserna kommer att anpassas efter deltagarnas individuella behov
samt efter de kunskapskrav som ställs på deras framtida arbetsplatser. Introduktionsperioden kommer att utformas i samråd med projektdeltagaren och utgå från dennes önskemål.
Projektet genomförs i samarbete med bl.a. Stockholms stads
personalpolitiska avdelning, Länsarbetsnämnden, Integrationsverket och Svenska ESF-Rådet. Kunskapsforum har inlett fortlöpande
dialoger med 5 arbetsförmedlingar i Stockholms län liksom med
Länsstyrelsen i Stockholms län och arbetsförmedlingen Uppsala
och Uppsala kommun. Dessutom kommer samtal, i mån av tid, att
föras med kranskommunerna i Stockholms län. I Botkyrka pågår
till exempel ett projekt för validering av utländsk kompetens som är
synnerligen relevant i sammanhanget.
– Handlingsplaner för ökad etnisk mångfald
Många förvaltningar har idag handlingsplaner för ökad etnisk
mångfald, antingen som en separat handlingsplan, eller som en del
av ett bredare mångfaldsarbete.
Projektet kommer att analysera dessa planer och det efter planerna genomförda mångfaldsarbetet för att kunna föreslå hur planerna bäst kan utformas för att säkerställa förvaltningarnas kompetensförsörjning och motverka diskriminering.
I anslutning till att deltagarnas väg genom projektet följs kommer
förvaltningarnas mångfaldsarbete och uttryckta vilja att ta emot
praktikanter att jämföras med förmågan att ta emot projektdeltagarna och tillfullo utnyttja deras kompetens. I detta möte kommer
mångfaldsplanernas och –åtgärdernas effektivitet att undersökas
i praktiken. Om det går att se strukturella problem i mottagandet
är det i högsta grad väsentligt att inom ramen för projektet på ett
experimentellt plan bidra till lösning av dessa
– Introduktionsutbildning
Deltagarna kommer vid projektstart att formulera en arbetsplan. I
arbetsplanen ska deltagarens visioner för sitt arbete ingå, inklusive
vilken arbetsplats som ses som målet och hur man konkret vill nå
dit. Deltagarna kommer därefter under sin praktiktid att få tillgång
till kompetenshöjande insatser. Insatserna anpassas helt efter deltagarnas individuella behov och kan därför specificeras först efter en
genomgången utvärdering i samråd med projektdeltagaren.
Det är dock viktigt att poängtera att bara de deltagare som anses
behöva stödinsatser i form av kurser kommer att behöva genomgå
dessa. I övrigt ges stödinsatser i form av personlig rådgivning och
stöd med utvecklingen av kontaktnätverk för arbetslivet. Projektet
skiljer sig alltså från traditionella insatser i det att arbetsmarknadsutbildning varken utgör den enda stödinsatsen eller är ett obligatorium för samtliga deltagare.
Tvärtom utgår projektet från att deltagarinitiativet styr utformningen av vägen tillbaka till arbetslivet.
– Utvärdering och spridning
Stiftelsen Kunskapsforum har som målsättning att projektverksamheten under år 2002 ska vara inledningen till en längre process som
kan vidareutvecklas under följande år. Projektdeltagarnas inträde
till arbetsmarknaden kommer att följas noggrant och utvärderas.
De metoder som visar goda resultat ska följas upp och utvecklas
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ytterligare. Målet är att nya deltagargrupper ska kunna rekryteras
till följande år.
En extern utvärderare kommer att följa arbetet.
Det är också viktigt att projektets erfarenheter förankras och
sprids, inte minst inom den offentliga sektorn. Därför är det angeläget att projektets offentliga samarbetspartners kan ta en aktiv del
i strategiarbetet, till exempel via en styr- eller utvecklingsgrupp. Det
är också eftersträvansvärt att myndigheter såsom KKR och Stockholms stad bidrar till spridningen av projektets erfarenheter. Detta
kommer att struktureras mer konkret vid projektstart.
Efter ett förberedande möte med Kunskapsforum, länsarbetsnämnden i Stockholm och Integrationsverket beviljade integrationsverket i juli 2001 medel för det beskrivna projektet. På grund
av lång handläggningstid hos länsarbetsnämnden i Stockholms
län har arbetet i projektet dock hittills endast kunnat bedrivas
som förberedelser med kartläggning av de presumtiva deltagarna
och kontakter med de tänkta arbetsplatserna. I juni 2002 har dock
länsarbetsnämnden gett sitt samtycke till att finansiera deltagarna
med aktivitetsstöd under projekttiden. Det praktiska arbetet med
30 utvalda deltagare kommer att starta i september 2002. Projektet
kommer att drivas med stöd från Växtkraft mål 3 som också bidragit till projektet under den förberedande fasen.
– Traineeprogram/praktikplatser för arbetslösa akademiker i Lund
Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun (personalförvaltningen och socialförvaltningen) och arbetsförmedlingen i Lund.
Syftet är att öka den etniska mångfalden i Lunds kommun genom
praktikplatser för akademiker med utländsk bakgrund inom kommunens förvaltningar.
Till projektet väljer arbetsförmedlingen ut 15–20 deltagare till
projektet bland arbetslösa utländska akademiker, främst med
utbildning inom juridik, ekonomi, administration. Flertalet av dessa
har varit arbetslösa en längre tid (cirka två år eller mer). Visst samråd vid valet av deltagare sker med kommunen. Kommunen erbjuder praktikplatser med arbetsuppgifter i linje med gruppens utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Hittills har 14 personer placerats
och börjat sitt trainee-program. Av dessa har fyra slutat; två har fått
annat arbete och en återvänt till sitt gamla hemland.
För varje praktikant upprättas en skriftlig, individuell handlingsplan och skriftliga avtal med praktikplatserna angående handledning och arbetsuppgifternas innehåll.
Kommunens personalavdelning följer kontinuerligt praktiken
och dokumenterar den i samverkan med arbetsplatsen och praktikanten. Kvartalsvis görs en bedömning av praktikantens möjligheter
på arbetsmarknaden i samverkan med arbetsplatsen.
Anställning efter projekttiden utlovas inte men praktikplatserna
ska väljas inom förvaltningar där personalbehov kan väntas uppstå.
Kommunen ska naturligtvis, underlätta för deltagarna att erhålla
fasta anställningar inom kommunen efter projekttidens slut.
Lunds kommun arrangerar nödvändiga utbildningsinsatser för
deltagare, handledare och arbetsplatser.

Lärlingsplatser – Örebro
Målet med Örebro kommuns projekt Lyckoslanten är att öka den
etniska mångfalden i kommunen genom att ge 12 arbetslösa ekonomer med utländsk bakgrund förutsättningar för att få arbete i
kommunen som ekonomer. Detta sker genom lärlingsplatser i kommunens förvaltningar och i näringslivet.
Det var svårare än väntat att få fram lämpliga lärlingsplatser till
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ekonomiprojektets första sex deltagare. Tre platser återfanns hos
ekonomer på kommundelsnämndskanslier, en plats på kommunens
Upphandlingskontor, de övriga två finns inom Örebro Arbetsmarknad.
I februari kunde deltagarna börja sina lärlingsplatser. Till en början
arbetade de tre halvdagar eftersom deltagarna gick på svenskundervisning samtidigt. När svenskundervisningen var avslutad övergick
praktiktiden till tre hela dagar i veckan.
Svenskutbildningen blev tyvärr inte utformad som det utlovats från
början. Arbetsförmedlingen gjorde upphandlingen för denna utbildning och det skulle då främst handla om yrkessvenska för ekonomer.
Så blev det inte därför att inta alla deltagarna var ekonomer. En del
hade andra yrkeserfarenheter och läraren kunde därför inte fokusera
på ekonomiområdet.
I april har även datautbildning startat inom kommunens egen
datorteksverksamhet. Deltagarna får dels allmän datakunskap dels
kunskap om aktuella program, t.ex. Excel.
Den kommunala ekonomiutbildningen fortsätter som planerat och
redovisningsområdet är i stort sett klart. Deltagarna har också fått en
repetitionsutbildning i redovisning som ytterligare stärker deras kunskaper. Några har också fått mer utbildning i ekonomisystemet för att
klara vissa uppgifter på sina lärlingsplatser.
– Handledarna
Varje lärling fick en handledare på arbetsplatsen. Handledarna har
fått stöd i form av nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan handledarna. Handledarna diskuterar de svårigheter men också glädjeämnen som kan uppstå med en arbetskamrat från en annan kultur,
likheter och olikheter, social kompetens och svenska arbetsplatsers
oskrivna regler.
– Projektet – del 2
Tillsammans med arbetsförmedlingen genomfördes en informationsträff i mars för eventuellt blivande deltagare till lärlingsplatser för
ekonomer hos näringslivet. Ett 15-tal kom och sex personer rekryterades till projektet. De har intervjuats, gjort en självskattningsanalys,
svensk- och datatest samt återkoppling innan en slutlig bedömning
gjorts för antagning i projektet. Det var viktigt att gruppen fick en
bra sammansättning samt att deltagarna hade goda språk- men också
datakunskaper. Erfarenheterna från första projektdelen visar att förmågan att kommunicera är en av de viktigaste förutsättningarna för
att ha en möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Starten av projektdelen har bestått i teambildning, föreläsningar
samt genomgång av utbildningsplan m.m. Datautbildning och friskvårdsaktiviteter kommer att finnas med från början, då tillsammans
med den första projektgruppen.
Ett utbildningspaket har också tagits fram i samarbete med Arbetsförmedlingen där man börjar med kortare pass som handlar om normer och värderingar, kommunikation, presentationsteknik, lära som
vuxen och omvärldskunskap.
Vidare kommer lärlingarna att lära sig bokföringsområdets olika
delar samt något tillämpligt ekonomiprogram.
Deltagarna kommer, enskilt eller i en grupp, att jobba med ett projektarbete med ekonomisk inriktning som är styrt mot deltagarnas
tidigare erfarenheter inom företagsekonomi, t.ex. marknadsföring,
organisation, bokföring, bokslut osv. I denna del inkluderas även
svenska, uppställning och presentation av rapporter och PM.
En matchning mot lärlingsplatser har påbörjats och på höstkanten
ska deltagarna få praktik till en början en dag i veckan men en utökning av praktiktiden ska sedan ske successivt.
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– Fortsättningen
Projektet är nu igång i sin helhet. Vissa utbildningar kommer att
vara olika för de två grupperna eftersom lärlingsplaceringarna finns
både inom det offentliga och näringslivet.
De kurser som kommer att samordnas är bl.a. datautbildningen,
friskvårdsinsatser samt vissa delar av ekonomi- och svenskutbildningen.
En oro som finns är Örebro kommuns förestående omorganisation där bl.a. kommundelsorganisationen upphör och kärnområdena sammanförs till centrala enheter. Den nya organisationen ska
träda i kraft 2003 och f.n. råder i stort sett anställningsstopp.
Framtiden ser just nu inte så ljus ut för deltagarna. De förbereds
kunna söka anställning i kommunen trots att ingen i dagsläget vet
hur den nya förvaltningsorganisationen kommer att se ut och därvid kommande rekryteringsbehov.
– Utvärdering
Utvärderingen av projektet görs i samarbete med Örebro Universitet
som bl.a. ska följa hur processen utvecklas i projektet samt resultat.
Universitetet har presenterat en plan hur denna utvärdering ska
genomföras. De kommer att belysa projektet ur ett intresseperspektiv, initiativtagare och projektledning, medverkande arbetsplatser
samt deltagarna. Det sker med hjälp av intervjuer och fokusering på
kritiska incidenter som sker i projektet.
En projektsekreterare kommer med vetenskaplig handledning
att genomföra utvärderingen och för att få ytterligare en dimension
kommer också flera studenters C-uppsatser att komplettera utvärderingen.

Praktiktjänstgöring – Skåne län
Integrationsverket stödjer Länsstyrelsen i Skåne läns satsning på
praktikanter. Länsstyrelsen tar emot tio praktikanter. Praktikanterna
ska vara beteendevetare, samhällsvetare, jurister, ekonomer eller
naturvetare.
Mål med projektet är att praktikanterna får relevanta arbetsuppgifter på länsstyrelsen och därmed meriter när de söker tjänster i
framtiden, att praktiktjänstgöringen leder till anställning inom länsstyrelsen och att kompetensbasen inom myndigheten breddas.
Projektet har föregåtts av ett förankringsarbete bland enhetschefer och övriga anställda på arbetsplatsen.
Projekttiden är tolv månader, under de första sex månaderna är
deltagaren praktikant med aktivitetsstöd. Efter sex månader övergår
praktiken i tillfällig anställning med anställningsstöd. Varje praktikant har en handledare och en mentor. Handledaren har avsatt
arbetstid och lönetillägg för uppgiften. Praktikanterna utses genom
matchning mot rekryteringsunderlag.
Hittills har 6 personer börjat praktik inom ramen för samarbetet
med arbetsförmedlingen, två statsvetare, en ekonom, en agronom
och en jurist.
Utöver dessa sex personer har länsstyrelsen också gett tillfällig
anställning till en agronom, en ekonom, en administratör och en
sociolog med utländsk bakgrund. Reglerna kring aktivitets- och
anställningsstöd har gjort att länsstyrelsen där genomför introduktionen utan stöd från arbetsförmedlingen. Av deltagarna i projektet
är sju kvinnor och tre män.
Utvärdering sker genom universitetet i Lund. Delrapport kommer
i oktober 2002 och slutredovisningen beräknas vara klar i februari
2003
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Valideringsplatser – Sörmland
Målet med projektet är att genom valideringsplatser ge högskoleutbildade med utländsk bakgrund möjligheter till kvalificerat arbete.
Linköpings universitet har fått i uppdrag att utvärdera valideringsprojektet för akademiker i Sörmland. Det övergripande syftet med
utvärderingen är att beskriva och analysera hur validering i projektet organiseras och genomförs. Detta görs utifrån olika inblandade
aktörers perspektiv – projektledare, lärare, handledare, validanter
etc. Intressanta frågor är bland annat vem/vilka har inflytande över
valideringen, och på vilket sätt? Hur värderas olika former av kunskap? Hur fungerar validering utifrån ett etnicitetsperspektiv?
Enligt en delrapport från utvärderarna finns det för tillfället ett
trettiotal akademiker i Sörmland som är intresserade av validering.
Av dessa är ett tiotal inne i valideringsprocessen. Det rör sig bland
annat om tekniker, agronomer, ekonomer och jurister. Vissa vill ha
arbete i de yrken de är utbildade för medan andra vill byta bransch.
Dokumentationen varierar från att inte ha någon överhuvudtaget,
till att ha betyg som har bedömts eller kan bedömas av Högskoleverket. En del av dem som har dokumentation är endast intresserade av
att validera, inte komplettera, då de känner att de är för gamla eller
att kompletteringen skulle bli alltför omfattande.
Ett samarbete har inletts med Mälardalens högskola där det i
höst kommer att ges en uppdragsutbildning riktad till utländska
akademiker finansierad av Länsarbetsnämnden. De står även för
aktivitetsstöd för alla deltagare. Utbildningen pågår under några
veckor då validanterna kartläggs. Förhoppningen är att högskolan
ska kunna validera ämneskunskaper.
D etta är ett sätt att få betyg för de akademiker som inte har med sig
någon dokumentation från sitt hemland.
Som förberedelse för dessa kartläggningsveckor har flera av akademikerna fått praktik på, för deras bakgrund, lämplig arbetsplats.
Här samarbetar kommunen med utbildningsföretag som ordnar
flera av praktikplatserna. På arbetsplatsen kartläggs yrkeskompetensen av en handledare och det hela resulterar i ett intyg som tas med
till kartläggningsveckorna på högskolan i höst. En annan förberedelse inför detta är att baskompetensen inom bland annat svenska
och matematik valideras hos flera av akademikerna. Det anses viktigt att samla på sig så mycket dokumentation som möjligt.
I Katrineholm har vägledningssamtal hittills hållits med elva akademiker. Vissa av dem har med sig dokument från sitt hemland och
har fått dessa värderade av Högskoleverket. Andra har ingen dokumentation alls. Två ekonomer, en socionom med pedagogisk inriktning, en meteorolog, en journalist, en maskintekniker, fyra lärare
och en matematiker har inlett valideringsprocessen. Några har
redan vikariat på sina respektive arbetsplatser i olika omfattning.
Om det i framtiden uppstår situationer där någon av akademikerna behöver komplettering är tanken att ett samarbete med
Mälardalens högskola ska upprättas.
Praktik tros vara ett sätt att få ut akademikerna på den svenska
arbetsmarknaden. Dels kan den leda till arbete på praktikplatsen,
dels leder det till ett intyg över yrkeskompetensen. Utifrån praktiken kan man se vad som behöver kompletteras. Sex akademiker i
Nyköping är inne i denna process. En inom ekonomi, två apotekare/
receptarier, en inom matematik, en med kemikunskaper och en
inom musik som har gått en avancerad musikhögskole-utbildning.
Alla dessa har genomgått de steg i processen som beskrivits ovan
och ingen av dem har någon dokumentation från sitt hemland.
Nästa steg, som påbörjade under juni månad, är att verifiera de
kunskaper akademikerna har sagt sig ha. Ett sådant arbete finns
redan hos universitet och högskolor och därför har ett samarbete
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inletts med Linköpings universitet. Tanken är att universitetet under
en halv dag i höst ska föra samtal med den som ska valideras för
att se om denne har kunskaperna som uppgetts. Bekräftas detta
kommer personen att gå vidare i valideringsprocessen, om inte får
man ta en ny diskussion om handlingsplanen för att hitta andra lösningar.
Två akademiker är för närvarande inne i valideringsprocessen
i Oxelösund, en lärare/rektor och en biolog. De har båda med sig
betyg från sina hemländer. Dessa har skickats till Högskoleverket
för bedömning. Båda vill snabbt komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Därför ska det ordnas praktikplatser åt dem där de får
möjlighet att dels se hur den svenska arbetsmarknaden ser ut, dels få
möjlighet att få ett intyg på sina yrkeskunskaper.
Fyra akademiker är inne i valideringsprocessen i Strängnäs. En
som enligt Högskoleverkets bedömning har en skogsvårdsutbildning, och en som har agronomingenjörsutbildning. Den senare
saknar ett tillräckligt utförligt betyg för att kunna bedömas av
Högskoleverket. Den tredje akademikern har en halv livsmedelsteknisk utbildning. Han har fått betygen översatta men inte heller
hans betyg kan bedömas av Högskoleverket, som endast bedömer
kompletta utbildningar. Den fjärde akademikern är revisor från
Irak. Hon har inga papper men försöker få betygen skickade hit till
Sverige.
Ett gemensamt drag i valideringen i de olika kommunerna är att
man i stor utsträckning utgår från individens önskemål och behov.
Hur man gör beror på vad individen vill. Detta är en viktig utgångspunkt – insatser av detta slag bör bygga på frivilligt deltagande, och
den som inte är intresserad av validering kan dessutom knappast
göra sig själv rättvisa i en bedömning av kompetens.
Hittills har det inte varit svårt att rekrytera arbetslösa invandrade
akademiker till valideringsprojektet. De arbetslösa finns registrerade
hos Arbetsförmedlingen och går att nå den vägen, och dessutom har
det förekommit att individer från målgruppen själva har sökt upp
valideringsprojektet. Snarare är det så att det finns fler intresserade
än det antal validenter som inryms i det pågående projektuppdraget. Det görs därför urval bland de intresserade för att få med de
individer som bedöms passa bäst för att delta i validering.
Problemet i rekryteringen verkar snarast gälla kopplingen till
olika yrkesområden. De (presumtiva) validenter som har redovisats
ovan kommer från olika yrken, även sådana yrken som inte ingår i
Integrationsverkets uppdrag, d.v.s. akademiker i andra yrken än de
administrativa yrken. Hur hanterar man intresserade personer från
»fel« yrke? Här verkar det som om även andra yrkesområden tas
med, vilket torde innebära att valideringsverksamheten för invandrade akademiker blir mer omfattande än de 25 personer som är
målet i projektet.
Kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete och har olika
antal personer i validering. En likhet är dock att alla använder sig
av praktik och att alla ser att syftet är att de ska kunna få jobb. En
anställning är också något som prioriteras – i flera fall har valideringsprocessen avbrutits när validenten har fått jobb. Här kan man
fråga sig hur denna situation ska hanteras på längre sikt. På kort sikt
är det givetvis viktigt att individen kommer ut på arbetsmarknaden,
men på lång sikt torde det vara värdefullt att han/hon dessutom får
sin kompetens dokumenterad på ett systematiskt sätt.
När det gäller praktikinslagen i valideringen finns ett problem
som samtliga kommuner har påträffats när det gäller att hitta rätt
praktikplats. Vad är det egentligen individen har arbetat med tidigare? Det är svårt att hitta rätt plats och att validera när man inte vet
hur yrket ser ut i personens hemland.
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En annan likhet mellan kommunerna är att de alltid gör en inledande kartläggning av validenten för att utifrån det bedöma om en
validering är möjlig. Kartläggningen och uppföljningen av denna
varierar dock i omfattning. Nyköping är den kommun där man
verkar vara mest försiktig i sin process. De har tagit lång tid på sig
att komma igång men menar att det beror på att de vill bygga upp
en bra metod kring valideringen. De planerar också ett steg i valideringsprocessen där kartläggningen ska verifieras med hjälp av personal från universitetet.
Slutprodukten av praktiken tycks alltid vara ett intyg. Här är det
dock vissa (till exempel Oxelösund) som tycker att det är svårt att
komma fram till vad detta intyg ska innehålla. Vissa (Eskilstuna)
tycker att det är svårt för att handledarna egentligen inte har kompetensen att skriva dessa. Även i Strängnäs poängteras vikten av
handledarens kompetens. Det handlar alltså om ett kompetensbehov som omfattar såväl själva yrket som förmåga att handleda validenten och att identifiera, värdera och dokumentera dennes yrkeskompetens. Det verkar inte som om handledarna på arbetsplatserna
har fått någon utbildning om vad validering är och kan vara.
Processen för validering av invandrade akademiker ser i stora
drag ut som följer:
– Kartläggning – på Arbetsförmedlingen etc. när en person blir
arbetslös (eller när en arbetslös blivit intresserad av valideringsprojektet)
– Rekrytering – genom att AF eller annan vänder sig med enskilda
fall till projektgruppen.
– Urval – den lokala arbetsgruppen väljer ut de som ska valideras
– Kartläggning – samtal med studievägledare eller dylikt.
– Handlingsplan – upprättas i samband med kartläggningen.
– Verifiering – av kartläggningsresultatet, med hjälp från universitetet (sker endast i Nyköping).
– Praktik och/eller betygsvalidering.
– Kompletterande studier/Arbete/Arbetslöshet.

Näringslivsnätverk – Karlstad
Projekt Cameleonten bedrivs av konsultfirman Geja Design AB i
samarbete med Företagarnas riksorganisation, Länsarbetsnämnen,
ESF-rådet och LO. Målet med projektet är att genom ett särskilt
program med utbildning och praktik underlätta för arbetslösa
invandrarakademiker att få ett kvalificerat jobb inom den egna
utbildningen.
Projektet har avslutats och en utvärderingsrapport föreligger.
Enligt utvärderingsrapporten är projektet en modell för hur man
kan underlätta för personer med utländsk bakgrund och utländsk
högskoleutbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden
och få ett kvalificerat jobb i linje med deras utbildning.
Projektet har givit ett bra resultat. Av sammanlagt 33 deltagare
har 15, dvs. 49 procent, fått arbete, två deltagare, dvs. sex procent
har startat eget, sex deltagare, 18 procent fortsätter att studera och
övriga har haft lärlingsplats men inte fått arbete. Utvärderingen
visar att en förutsättning för det goda resultatet startade redan
under antagningen, som styrdes av speciella kriterier. Kursuppläggningen inom projektets ram var flexibel över tiden med många
individuellt anpassade inslag och målstyrning mot deltagarens eget
ansvar för anskaffande av arbete.
Utöver utbildningsinslagen fanns under en stor del av projekttiden en mentor till förfogande för deltagaren, i de flesta fall vald
av deltagaren själv. Mentorns uppgift var att fungera som stöd och
bollplank både mentalt och praktiskt.
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Viktiga inslag i projektet har varit att lära ut hur den svenska
arbetsmarknaden fungerar, hur man skriver en platsansökan, genomför en anställningsintervju samt personlig utveckling för bättre självförtroende och bättre motivation för att på egen hand nå fastställda
mål. Den teoretiska kompletterande utbildningen utgör en mindre
del av den totala utbildningstiden, 15–30 procent. Tiden för individuella kursinslag har varierat beroende på den enskildes behov. Den
mesta projekttiden har utgjorts av praktiskt arbete på en framtida
tilltänkt arbetsplats.
En viktig ambition från projektledningens sida har varit att via
massmedia åstadkomma en attitydförändring hos presumtiva arbetsgivare för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund. Detta
är naturligtvis ett långsiktigt arbete men enligt projektledningen har
effekterna börjat märkas.
Under projekttiden har deltagarna lärt sig bygga personliga nätverk
med bl.a. presumtiva arbetsgivare.
Av intervjuer med ett antal arbetsgivare framgår att dessa över lag
är nöjda eller mycket nöjda med sina nya medarbetare. Attityden till
mångfald på arbetsplatsen är över lag mera positiv från arbetsgivarna
än från demm som faktiskt bidrar till den större mångfalden, d.v.s.
deltagarna. Det som betonas på arbetsplatserna som mycket viktigt är
dock kunskapen i svenska språket och givetvis fackkunskaperna.
Utvärderarens erfarenheter är att projektframgången i mycket
hög grad varit beroende av människorna runt projektet. De har för
deltagarna skapat mycket tydliga målbilder, som varit mätbara och
accepterade och som dessutom upplevts som mycket meningsfyllda.
Därutöver har det också funnits en god trivselatmosfär som gjort det
roligt och lätt att koncentrera på aktuella uppgifter. Miljön har varit
mycket öppen och kreativ.
Mest problematiskt för projektet har varit den omfattande och
tidsödande processen att skaffa lärlingsplatser till kursdeltagarna. Lärdomen härav är att det i framtida kurser redan vid kursstart bör finnas ett antal avtalsreglerade lärlingsplatser till förfogande hos några av
de större företagen.
En annan viktig lärdom är att tydligare individualisera och planera utbildnings- och arbetssökandeprocessen så tidigt som möjligt
efter invandringstillfället. Det ligger god ekonomi i att korta tiden
fram till arbete och att finna ett arbete för den arbetssökande som
stämmer överens med tidigare utbildning och erfarenhet. Ett annat
tungt vägande skäl till att förbättra processen är också att en del av
dem som befinner sig i en långdragen passiv väntan mår dåligt och
riskerar att bli sjuka eller deprimerade. Att i en sådan situation kunna
finna ett arbete är närmast omöjligt. Ett förslag som framkommit för
att effektivisera nämnda process är att organisera om arbetsförmedlingen avdelningsvis på ett sådant sätt att den invandrades bakgrund
och erfarenhet avgör vilken avdelning som ska handlägga ärendet.
Det är nämligen väldigt stor skillnad i handläggningsproblematiken
och utbildningsbehovet mellan den som är välutbildad och den som
saknar arbetslivserfarenhet eller kanske inte ens kan läsa.
Projektet har varit organiserat med sedvanlig styrgrupp, dubbel
projektledning som är identisk med företagsledningen, samt ytterligare två heltidsanställda personer. Ledningen har avsatt cirka 2/3 av
sin tid för projektet. Samtliga hjälptes åt med de olika mentors- och
undervisningsaktiviteterna som ingår i projektet men var och en hade
ett huvudansvar för var sitt område. Planering och framtagande av
lärlingsplatser åvilade ledningen, ekonomiansvaret låg på den ena
av de två heltidsanställda och undervisningsansvaret på den andra.
Dessa två hade också ansvaret för mentorskapet.
Utvärderingsrapporten »Projekt Cameleonten – Mångfald genererar mångfald i idéer och kreativitet« bifogas, bilaga 3.
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Elektronisk marknadsföring – Red Line – Uppsala
Red Line är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala Kommun, Uppsala
Interworld ek. förening, Länsstyrelsen i Uppsala län, Integrationsverket och Länsarbetsnämnden i Uppsala. Projektägare är Uppsala kommun. Projektet delfinansieras genom Växtkraft Mål 3.
Projektets syfte är att utveckla tekniska hjälpmedel och en arbetsmodell som gör arbetslösa invandrare med högskoleutbildning inom
administration synliga på arbetsmarknaden, och som ger arbetsgivare
en enkel och praktisk väg att stärka sin mångfaldsprofil genom att
rekrytera invandrare.
Projektets mål minst 80 procent av deltagarna antingen ska ha
anställning eller befinna sig i kompletterande vidareutbildning inom
ett år från startpunkten.
I projektet prövas en ny teknik för att presentera arbetssökande
för arbetsgivare. Tekniken bygger på videoinspelade intervjuer med
arbetssökande. Arbetsgivare som söker arbetskraft får tillgång till
en hemsida och kan ta del av presentationerna för urval av personer till anställningsintervjuer. På hemsidan får man även tillgång
till den arbetssökandes meritförteckning. Arbetsgivaren kan se de
arbetssökande »live« redan innan anställningsintervju och på så sätt
få en första helhetsbild av respektive person. Förhoppningsvis kan
den arbetssökande hävda sig bättre i ansökningsprocessen, t.ex. bör
utländskt namn få mindre betydelse då varje person blir ett ansikte
för arbetsgivaren istället för en hög med papper.
Projektet drogs igång med 18 motiverade deltagare. Rekryteringen
till projektet visade sig vara svårare än man tänkt sig, delvis p.g.a.
brister i arbetsförmedlingens kartläggningar av arbetssökande. Av 300
arbetslösa personer med utländsk bakgrund och högskoleutbildning
inom administration kunde 64 kallas till informationsmöte och 18
erbjudas plats att delta i projektet. Under våren har en förberedande
utbildning, utveckling av datatekniken och videoinspelning av deltagarnas presentationer genomförts. Två personer har avbrutit projektet p.g.a. att de har fått arbete. Deltagarna är i nuläget redo att gå ut i
praktik och en aktiv anskaffning av praktikplatser pågår.
En hemsidan med deltagarnas presentationer finns tillgänglig. Två
lokala arbetsförmedlingskontor har visat sig intresserade av att prova
på elektronisk marknadsföring av arbetssökande utifrån den metod
som utarbetas i projektet. Redan under hösten kommer de att starta
ett arbete för att implementera metoden.
– Eget företagande – Göteborg
Inför genomförandet av projektet »Global house« fick Klubben Internationella Akademiker i uppdrag av Integrationsverket att sprida
information om projektet samt inventera målgruppens bakgrund och
behov. Syftet med informationssatsningen är också att arbetslösa personer med utländsk högskoleutbildning ska anmäla sig till projektet.
Resultatet visar att projektet fick mer än 40 intresseanmälningar
och att intresset bland högskoleutbildade med utländsk bakgrund att
delta i projektet var stort.
Bland deltagarna finns det ekonomer, ingenjörer, teknier inom
diverseområden, socionomer samt lärare. Genomsnittsålder för deltagarna ligger på 35–40 år och gruppen består av 40 procent kvinnor
och 60 procent män.
Integrationsverket stöder detta projekt även i fortsättningen. Se
nedan.
Förutom Förena-projektet och Cameleonten som har avslutats
befinner sig nio projekt i olika faser. Nästan alla projekt utvärderas
externt och rapporter från projekten kommer att lämnas in till regeringen vartefter projekten avslutas.
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