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Sammanfattning 
 

Kommunerna i Stockholms läns nordöstra del har börjat med ett projekt för att fler 

flyktingar snabbare skall nå en högre självförsörjningsgrad och delaktighet i samhället 

Syftet var att undersöka hur nordostkommunerna analyserar och bedömer nyanlända 

flyktingars kompetens samt söka finna ut hur de kan förbättra sina verktyg för analys och 

bedömning. Kvalitativ metod har använts och sju intervjuer har genomförts. 

Av resultatet framkom att nordostkommunerna arbetar med kompetenskartläggning 

informellt och med yrkesbedömning genom tre månader praktik på arbetsplats. Men de 

saknar instrument och verktyg som kan vara ett stöd att nå projektets ändamål.   

Utifrån den lästa litteraturen och en kompletterande intervju med en annan kommun inom 

Stockholms län, redovisas flera modeller och verktyg som kan användas för 

kompetensanalys.  Min förhoppning är att undersökningens faktaunderlag kan bli ett 

underlag för utvecklingsarbete i kommunerna  
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Abstract 

 

The municipalities in Stockholm County's northeast has begun with a project to make more 
refugees faster to reach a greater independence and participation in society. The aim was to 

investigate how the Northeast municipalities analyze and assess newly arrived refugees skills and 

try to find out how they can improve their tools for analysis and assessment. Qualitative 

methodology was used, and seven interviews have taken place. 
Results show that the North East local authorities are working with skills mapping with 

professional and informal assessment in three months of training in the workplace. But they lack 

the tools and instruments that can be an aid to achieve the project purpose. 
Based on the literature read and an additional interview with another municipality in Stockholm 

County, presented several models and tools that can be used for skills analysis. My hope is that the 

survey's facts could be a basis for development work in the municipalities. 
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1. Inledning 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att arbetslivet ser mycket annorlunda ut idag än vad det gjorde 

bara för tjugo år sedan, ett arbetsliv som blir alltmer flexibelt i både tid och rum. Förändringar på 

arbetsmarknaden skapar nya möjligheter men även nya påfrestningar för individen. Förändringarna i 

arbetslivet har gjort företagen mer konkurrensmedvetna. Företagarna har minskat på personal och har lagt ner 

olönsamma verksamheter, för att bli mer kostnadseffektiva. Företagen ställer höga krav på sin personal för att 

anpassa sig till marknadskraven (Allvin, 2006).  

 

I dagens samhälle är arbete en stor del av människans liv, en av de viktigaste nycklarna för att bli delaktig i 

det svenska samhället. Arbetet har en väsentlig roll i individens sociala förbindelser och kontakter utanför 

familjen. Det hjälper också individen att få identitet och status som är viktiga faktorer i det nya 

livssammanhanget (Franzén, 2000). 

 

Arbetsmarknaden ställer just nu höga krav på individen. Ett ständigt återkommande ämne i svenska 

arbetsannonser och i samhällsdebatten är att individen ska ha kompetens/ socialkompetens. Det vill man säga 

att individen har förmågan att kommunicera och samarbeta. En viss utbildning krävs också men det som i 

hög grad är intressant för arbetsgivaren är om individen är beredd att utveckla och förnya sin kompetens 

(Herlitz, 2001).  

 

Hertzberg (2007) talar om kategorin ”flyktingar och invandrare”, att de har en relativt utsatt position på 

arbetsmarknaden. Bland utlandsfödda personer är arbetslösheten högre och sysselsättningsnivån lägre.  

 Även Emilsson (2008)  konstaterar att nyanlända invandrade/flyktingars etableringstakt på arbetsmarknaden 

är långsam. De mäter etableringen på arbetsmarknaden utifrån tidpunkten för invandrarens första anställning. 

En stor andel av invandrarna i arbetsför ålder (18-45 år vid invandringstillfället) kommer inte in på den 

svenska arbetsmarknaden. Omkring 25 procent av invandrarna har inte hittat sitt första jobb efter 9 år i 

Sverige.   

De höga kraven ser jag kan skapa svårigheter för nyanlända flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kompetens efterfrågan har utökats till att innehålla flera dimensioner av förmågor, såsom att sökande ska 

behärska svenska språket väl i tal och skrift. Då nyanlända flyktingar har brister i språkkunskaper, blir det 

svårt att skaffa arbete.  

Därför tänker jag att flyktingars kompetens bör analyseras och bedömas samt intygas med papper för att 

kunna visa för arbetsgivare när de söker ett arbete. Näringsliv fokuserar mer på språkkunskaper och glömmer 

bort att det finns personer som har kunskaper och färdigheter.  Ett arbete kan vara ett bra sätt för 

språkinlärning och utveckling. 

Det är viktig för oss som blivande studie - och yrkesvägledare att ha kunskaper om flyktingar och 

invandrares situation på arbetsmarknad för att vi bor i mångkulturell samhäll och vi kommer att 

träffa flera av dem i vår framtids yrke. Uppsatsen kan med fördel läsas av alla som är intresserade 

av integrationsfrågor.  Och kan vara till intresse för studenter på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Även för de personer som arbetar med flyktingar. 
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1.1Val av problemområde 

Många nyanlända, inklusive de som har utbildning inom områden där det är stor efterfrågan på arbetskraft, 

har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Svårigheterna består i bristande kunskaper i 

svenska, problematiken med att överföra samt värdera kompetens, sämre tillgång till informella nätverk och 

diskriminering nämns även som hinder för de nyanländas integrering på arbetsmarknaden. I 

granskningsrapporten Statliga insatser för nyanlända invandrare (RiR 2006:19) skriver Riksrevisionen att de 

begränsningar som finns i det nuvarande systemet för mottagande och introduktion bidrar till utanförskap. 

Även bristande kvalité på SFI-undervisning nämns som hinder samt det faktum att det är svårt att kombinera 

SFI-studier med arbetslivsinriktade insatser
1
 

Emilsson (2008) skriver att Sverige inte lyckats tillvarata flyktingar och invandrarnas kompetens. Det handlar 

om att deras utbildningar och erfarenheter inte valideras under introduktionsperioden och att kompletterande 

utbildningar inte finns eller tar onödigt lång tid. Problemen förklaras med bristande svenska undervisning och 

introduktion (Ds 2007:4), otydlig organisation, svagheter i system och rutiner kring validering samt att 

kommunens introduktion tenderar att fokusera på individens brister snarare än kompetens. 

Uppsatsen belyser om vilka verktyg nordostkommunerna (Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd och 

Vallentuna) i Stockholm län använder sig av för att analysera och bedöma flyktingarnas kompetens. Ett 

gemensamt projekt i kommunerna har etablerats i syfte att utveckla strukturer för att kunna erbjuda 

nyanlända flyktingar en mer produktiv, flexibel och kvalitativ introduktion. Utifrån individernas bakgrund, 

förutsättningar och förmågor ska fler flyktingar snabbare nå en högre självförsörjningsgrad. 

Kommunerna fokuserar på flyktingarnas väg till arbetsmarknaden. Flyktingmottagande samarbetar med 

näringslivet i syfte att matcha flyktingarna med ett arbete som passar deras möjligheter och kompetens. Detta 

då ett yrke och en yrkesroll är en central del i det sociala sammanhanget och har en stor roll i 

integrationsprocessen
2
.  

Begreppen kompetens och social kompetens har börjat efterfrågas i olika platsannonser de senaste åren. Inom 

dagens näringsliv är nyckelorden för framgång; samarbete, nätverk och arbetslag. (Herlitz, 2001). Kjellberg 

(2009) beskriver begreppet kompetens: att inhämta, använda, utveckla och utbyta. Med att utbyta menar hon 

att utbyta tanker mellan kund och leverantör, att kunna prata med varandra. Det är kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter som ska inhämtas och utvecklas. Kunskap definieras som en grundläggande insikt om hur saker 

och ting fungerar och varför. Färdighet innebär att kunna hantera nya apparater och verktyg. Kunskaper och 

färdigheter kan utvecklas genom studier, träning, praktisk arbete och upplärning i det dagliga jobbet. Man 

måste ha vilja och lust för att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vilja och motivation bestämmer i 

vilken grad kompetensen utnyttjas 

Jag anser att språket är del av kompetensen och utan svenska språket kan flyktingar inte uppfylla 

arbetsgivarnas krav. Enligt min upplevelse som flykting samt har jag arbetat som tolk i många år, en stor del 

av nyanlända flyktingarna kommer från länder i krig och som har blivit utsatta för tortyr och förföljelser, mår 

dåligt psykiskt och är oroliga för sina anhöriga som är kvar i hemlandet. Innan de kommer till Sverige brukar 

de vistas i andra länder i väntan då är de helt arbetslösa, dvs. de inte har utnyttjat sina kunskaper på 

                                                   
1 www.immi.se/lagar/utredningar/dir200752.htm  2010-04-05 

2 Projekt samverkan Nordost, 2009-12 

http://www.immi.se/lagar/utredningar/dir200752.htm%20%202010-04-05
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arbetsmarknaden. Allt detta kan vara orsaker till att de tappar lust, vilja och motivation för att utveckla sina 

kunskaper och färdigheter. Det kan ta tid för flyktingarna att komma igång och börja tänka på att planera sin 

framtid.  

Även Kjellberg, (2009) berättar i sin föreläsning att kompetens kan utvecklas och förändras över tid och 

omfattar individens kunskaper och personlighet, sociala färdigheter, attityder och vilja i relation till en 

situation.  

Herlitz (2001) menar att social kompetens är kulturbundet, olika kulturer prefererar olika sätt att vara på, att 

se på världen och människor . Till exempel om man är socialkompetent i Sverige betyder det inte att man är 

kompetent i ett annat land. Herlitz menar att alla människor har en del att lära för att fungera i nya samhällt. 

Enligt Kjellberg (ibid) handlar social kompetens om förmåga att kommunicera och samarbeta samt att ha 

benägenhet till förändrings och en kulturell medvetenhet. 

Till en början har de nyanlända flyktingarna inte bekantat sig med vare sig samhällskoderna social nätverk 

och arbetsmarknadssystemet. Det kan även bli svårt att värdera den kompetens som de besitter, med tanke på 

att de inte behärskar det svenska språket. Med dessa begränsningar ställer jag mig frågan, får flyktingarna ett 

arbete?  

1.2 Förförståelsen  

Verksamheten som kallas ”vägledning” innehåller olika delar. Vägledaren bör ha god 

självkännedom för att inte låta sina brister såsom fördomar påverka vägledningen och istället ha ett 

professionellt förhållningssätt. För att ge god vägledning bör vägledaren stå fri från särintressen, det 

är individen som ska stå i centrum. 

Tim May (2001:69) diskuterar om värderingar och menar att olika kulturer har olika värderingar 

men att det även finns skillnader i värderingar i det egna samhället. Gällande nyanlända flyktingar, i 

samspelet mellan skola och samhälle anser jag att det är viktigt att framhålla att förförståelse för 

olika företeelser ser olika ut trots att jag delar samhälle.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur nordostkommunerna analyserar och bedömer kompetensen 

hos de nyanlända flyktingarna. 

1.4 Antagande 

Kompetens är ett stort begrepp och svårt att mäta. Det krävs en gemensam grundsyn för alla som mäter 

kompetensen.    

Kompetens är ett vidare begrepp än kunskap, färdigheter och attityder och är dynamiskt, det utvecklas och 

förändras över tid. Kompetens är även ett kvalitativt begrepp som inte låter sig mätas eller värderas i 

kvantitativa former (Söderström, 1990). 
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1.5 Forskningsfrågeställningar 

1 Vilka verktyg använder sig nordostkommunerna idag för att analysera nyanlända flyktingarna 

kompetens?   

1- Hur genomförs bedömning av uppnådd kompetens nivå?  

  

2- Hur kan nordostkommunerna förbättra sina verktyg för analys och bedömning av kompetens? 

 
1.6 Avgränsningar 
 

Undersökningen avgränsas till att undersöka hur flyktingars kompetens analyseras och bedöms i 

nordostkommunerna och hur ska de förbättra sina verktyg för att flyktingar snabbare bli 

självförsörjande.  nordostkommunerna som innefattas av studien har ett samarbete med andra 

aktörer, bland annat Jobbtorg, Röda Korset och Försäkringskassan, dessa aktörer har jag valt att 

utesluta ur studien då det annars blir alltför omfattande. Studien omfattas inte heller av eventuellt 

andra åtgärder som kan komma att påverka den enskilde individens framsteg till självförsörjning.  

1.7 Kunskapssyn och människosyn     

Som blivande studie- och yrkesvägledare finner vi det intressant att arbeta med integrationsfrågor. 

Undersökningen grundar sig mycket på hur jag uppfattar andra människor, utifrån en hermeneutisk 

synsätt vill jag försöka förstå de olika faktorer som påverkar människors tillvaro och deras 

möjligheter. Livsmöjligheterna hos människor varierar utifrån deras färdigheter, kunskaper och 

erfarenheter, även sociala faktorer (klass, etnicitet och kön) påverkar hur individen formar sin 

framtid och sitt liv. 

Brown (2002) menar i teorin A contextualist Explanation of Career, att det räcker inte bara att 

lyssna till orden, i form av förklaringar, man måste även lyssna till den sökandes berättelser och se 

till individens sätt att handla (action). Berättelser används som ett sätt att hjälpa individen att 

återskapa sitt förflutna och sin framtid, detta möjliggör olika handlingar.  

 

När det gäller nyanlända flyktingar, som har kommit från ett krigsdrabbat land till ett främmande 

land som Sverige, bär de ofta med sig traumatiska upplevelser. Jag tror inte att arbete och 

utbildning alltid bör vara den första insatsen för att individen ska försörja sig själv. Mänskliga 

möten och samtal är viktiga för alla människor och vägledning är ett stöd för att motivera till att 

finna kraften som alla bär inom sig, för att finna sin egen lösning. För att stödja människor i 

vägledningsprocessen måste vi börja lyssna. Alla är värda att bli lyssnade på.  

 
 

1.8 Begrepp  
Nedan följer begrepp som är väsentliga för undersökningen.  
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Flykting 

I regel en person som lämnat sitt hemland och ej kan återvända på grund av exempelvis fruktan för 

förföljelse, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.
3
 

Nyanlända  

Både asylsökande och flyktingar kan räknas som nyanlända. Det vanliga är emellertid att begreppet 

används för att beskriva tiden från det att en person folkbokförs och fram till att han eller hon har 

varit bosatt i Sverige upp till två/tre år.
4
 

Introduktion  

Det att göra allmänt bekant och tillgänglig; framställning som ger en första förtrogenhet. När det 

gäller nyanlända flyktingar så innebär introduktion en process där man bekantas med det svenska 

samhället. Introduktionen är ett första steg till Integration. Med introduktion menas de insatser som 

erbjuds av kommunen i syfte att få tillgång till arbetsmarknaden och delaktighet i det svenska 

samhället.
5
 

 
 

Instegsjobb  
 

Ett instegsjobb innebär en bistånd anställning. Alla arbetsgivare som anställer en person som är 

nyanländ invandrare/flykting kan få 75 procent av lönen i bidrag, dock max 750 kronor per dag. 

Anställningen ska vara kopplad till svenska för invandrare, SFI, så att man får kombinera teori med 

den praktiska språkträning ett arbete innebär. Jobbet kan vara på heltid, deltid, 

tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning. 

Nyanländ kompetens är en delvis outnyttjad källa av kunskaper och erfarenheter. Instegsjobb 

bygger på idén att den kompetensen snabbare ska bli tillgänglig.  

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för individen som är nyinflyttad att snabbare lära sig 

språket. Den personen som har fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan man få ett 

instegsjobb
6
.  

                                                   
3 www.ne.se 2010-03-12 

4 www.ne.se 2010-03-12 

5 www.ne.se 2010-03-12 

6 www.ams.se 2010-05-20 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ams.se/
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Nystartsjobb 

Nystartsjobb är en möjlighet för den personen som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ 

invandrare/ flykting. Villkor för nystartsjobb är att man har varit arbetslös, sjukskriven eller anställd hos 

Samhall i minst tolv månader (för ungdomar sex månader). Vissa nyanlända invandrare kan också få 

nystartsjobb under de första tre åren efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Den som dömts till 

fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven och inte fullgjort ett år av 

prövotiden, kan också få nystartsjobb.  Arbetsgivare som anställer personen, får ett ekonomiskt stöd 

som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (2010 är det 62,84 % av bruttolönen).
7
  

 

2. Bakgrund  
2.1 Fakta om projekt och kommunerna 

 

2.1.1 Projektet samverk Nordost  

Kommunerna i Stockholms läns nordöstra del har överenskommit med Migrationsverket om att ta emot fler 

flyktingar än tidigare. Syftet med detta var att öka sitt ansvar, kunna avlasta andra delar av regionen men de 

hade även en vilja att öka sitt engagemang avseende mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar. 

Kommunerna märkte att introduktionen av nyanlända flyktingar hittills inte skett tillräckligt snabbt, 

praktiskt eller effektivt. Kommunerna hade också olika omfattande erfarenheter av 

flyktingmottagande. För att uppnå ett större engagemang och en högre ambitionsnivå, såg de ett 

samarbete mellan kommunerna som ett möjligt sätt att nå dessa. Kommunerna kommer att 

samverka och sträva efter att flyktingar ska lär sig snabbt språket, för att komma in på 

arbetsmarknaden så fort så möjligt. Att ha ett yrke integrerar flyktingar snabbt in i det svenska 

samhället
8
.  

2.1.2Täby 

Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholm, nära skärgården, innerstaden och Arlanda. I 

kommunen bor 60 000 invånare. Täby har ökat snabbt under de senaste decennierna och sedan 

1948 har antalet invånare mer än femdubblats. Föreningslivet är enormt och innehåller bland annat 

många idrottsklubbar. Täby gränsar i söder till Danderyd, i norr till Vallentuna och Österåker, i 

väster till Sollentuna och i nordväst till Upplands Väsby.
9
 

2.1.3 Danderyd 

                                                   
7 www.ams.se 2010-05-20 

8 projekt samverk Nordost, 2009-12 

9 www.taby.se 2010-03-16 

http://www.ams.se/
http://www.taby.se/
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Danderyd har ca 31 000 invånare, är en blomstrande storstadskommun omgiven av vatten. 

Danderyd ligger cirka en mil norr om Stockholm. Kommunen består av fyra kommundelar, 

Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. I Danderyd finns en väl fungerande kommunal 

och kommersiell service samt ett stort sjukhus
10

. 

2.1.4 Österåker 

Österåker ligger i södra Roslagen vilket innebär att det finns en fantastisk natur och skärgård med 

många möjligheter till aktiv fritid och sköna boendemiljöer. Österåker är idag en av landets 

snabbast växande kommuner. Åkersberga är Österåkerns centralort som utvecklats till en modern 

stad med vattenkontakt. 

Idag har kommunen över 39 000 invånare. Befolkningen ökar kraftigt med ca 500 personer per år. I 

kommunen har många nya företag startat och arbetslösheten är relativt låg
11

. 

2.1.5 Vallentuna 

Vallentuna kommun är naturskönt placerat i nordöstra Storstockholm, Kommunen har ca 30 000 

invånare, Vallentuna har ett växande serviceutbud, rikt föreningsliv och mycket väl om 

fritidsaktiviteter. Kommunen ligger i närheten av Stockholm, Arlanda och skärgården. Avståndet 

till Stockholm är 25 minuter med Roslagsbanan
12

.  

2.1.6 Vaxholm 

Vaxholm- ”skärgårdens huvudstad”, är en kulturell stad. Kommunen har 11 000 invånare och 

innehåller ca 70 öar varav 57 bebodda. Det är många som vill bo och arbeta i Vaxholm på grund av 

naturskönhet, goda möjligheter till friluftsliv samt närheten till Stockholms innerstad
13

. 

  

                                                   
10 www.danderyd.se 2010-03-16 

11 www.osteraker.se 2010-03-16 

12 www.vallentuna.se 2010-03-16 

13 www.waxholm.se 2010-03-16 

http://www.danderyd.se/
http://www.osteraker.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.waxholm.se/
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2.2 Resultat av litteratursökning 

En första sökning av ordet ”nyanlända” gav ungefär 151 000 träffar och ordet ”kompetens” gav 

ungefär 1 960 000 på Google . Jag har även sökt i det nationella biblioteksdatasystemet Libris. 

Nyckelordsökningen utgick från ord såsom Nyanlända flyktingar, flyktingmottagning, mångfald, 

SFI och invandrare, kompetens samt social kompetens. Undersökningen har således erhållit en 

variation av material, t.ex. avhandlingar, rapporter från högskolor, statliga utredningar och 

propositioner, handlingsplaner, rapporter från Skolverket och artiklar publicerade i tidskrifter 

kurslitteratur böcker om begreppet kompetens. Dessa källor anses vara tillförlitliga då de är 

publicerade antingen direkt av staten eller av institutioner eller dylikt kontrollerade av staten. 

Läroplan och skollagen från Skolverket är systematiskt bearbetade och likaså propositioner från 

regeringen.  

2.3 Teoretisk bakgrund 

2.3.1 Matchning 

Matchnings teori har grundad av Frank Parsons som anses vara den moderna ”yrkesvägledningens 

fader”. Parsons betonade att en matchning mellan arbetssökandes kompetens och samhällets - 

arbetsmarknadens krav. Parsons menar att när personer är i arbete som på bästa sätt motsvarar deras 

förmågor och kunskaper ger det bästa konsekvenser och snarare avkastning. ”It is better to choose a 

vocation than merely to hunt a job” Enligt Parsons var yrkesvalet en engångshändelse där 

individens förmåga fastställdes genom psykologiska test och som sedan skulle ”matchas” mot de 

krav som ett yrke ställde. Med hjälp av modellen skulle rätt man hamna på rätt plats. 

Parsons talade om vad sökande behöver för ett göra ett ”klokt” yrkesval: 

 Att få en tydlig bild av sig själv, sina möjligheter, förmågor, intressen, ambitioner, 

resurser, begränsningar och deras orsaker  

 kännedom om arbetsmarknadskrav och förutsättningar för framgång, fördelar och 

risker, belöningar, möjligheter och framtidsutsikter i olika typer av arbetstillfällen.  

 rationell och sakligt resonemang över förhållandet mellan dessa två grupper av 

fakta (Brown, 2002).  

När det gäller nyanlända flyktingars kompetens bör matchas med arbetsmarknads krav och behöv. 

Rätt matchning kan tillfredställa både individen och arbetsgivare.” Rätt man hamna på rätt plats” 

om flyktingar hamnar i rätt plats, kan de utföra arbetet på skickligare sätt och vidare ledar till en 

timanställning eller arbeta som vikariat samt skaffa nätverk. 

2.3.2 Vägledningssamtal 

Enligt Lindh (1997) syftar vägledningssamtal till att ge sökanden hjälp och stöd i den situation som 

sökanden befinner sig i och i denna situation är information nödvändig. Vägledaren har en viktig 

roll i att tolka, sortera och anpassa informationen till sökanden. 



9 

 

Syftet med information kan skilja sig utifrån den sökandes situation. Studie - och yrkesvägledare 

kan informera i utbildandes syfte eller i motiverande syfte. Information i utbildandes syfte: 

vägledare informerar direkt sökande om alternativen, det innebär att skaffa sig kunskap om olika 

valalternativ. T.ex. val om teman, yrken, utbildning. 

 Information i motiverande syfte: handlar om att stimulera och utmana eller bekräfta något hos den 

sökande: att stimulera den sökande att göra något, dvs. att utforska olika möjligheter och utveckla 

sina kunskapar och erfarenheter genom att bli medveten om relationen mellan sig själv och 

alternativen. Att omvandla sina kunskaper om relationen mellan sig själv och möjliga alternativ till 

att lära sig fatta ett beslut. Målet kan vara att övertyga hopp om mögligheter som den sökande inte 

vågat tro på tidigare. Att utmana den sökandes tankar om utbildning, yrke och arbete.  

2.3.3 Motivation  

Maslow (1954) talar om hur människor strävar efter att tillfredsställa sina olika behov som är en 

hierarkisk. Den teoretiska modellen kallas för Maslows behovspyramid. Maslow framhäver att först 

måste alla grundläggande behov såsom sömn, hunger och törst tillgodoses. Efteråt arbetar 

människan för att tillfredsställa behov av trygghet, säkerhet, kärlek, samhörighet, uppskattning och 

respekt från andra människor. Efter belåtenhet kommer finnas motiv för att tillfredställa behov av 

självförverkligande och andligt välbefinnande.  Nätverk och mänskliga relationer är en viktig del i 

människans utveckling ger en grundtrygghet skyddsnät. Trygghet kan också nås genom 

verksamheter som kan vara nödvändiga om något oväntat inträffar. Utvecklingen fortsättar under 

hela livet.

 

 

                              

 

                                                                 Figur 1 Maslows behovspyramid (1954) 

 

Jag kopplar teorin till undersökningsämnen, där flyktingars situation och ankomsten till ett nytt 

land. Framför allt försöker de tillfredställa de fysiska behoven följs av behov av trygghet som 

ledare till att ökar motivation att uppnå de sociala behoven. Sedan kommer behovet av aktning och 

självförverkligande. 
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2.4 Forskningsanknytning  

2.4.1 Kompetensfrågor  

För att kunna analysera kompetens måste vi veta vad som menas med kompetens. Därför vill jag 

börja med att definiera begreppet kompetens, utifrån olika forskare. 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”(Ellström, 2002).  

Den förmågan kan definieras i termer 

 Psykomotoriska faktorer (manuella färdigheter, fingerfärdigheter). 

 Kognitiva faktorer: (förmåga att lösa problem och fatta beslut). 

 Affektiva faktorer: (motivation, emotion och engagemang). 

 Personlighetsfaktorer (självförtroende och självuppfattning). 

 Sociala faktorer: (samarbeta, ledarskap och kommunikationsförmåga) (ibid). 

Elleström definiera tre intressanta områden som man kanske inte tänker på när man diskuterar 

kompetens. En människa kan inneha hög kunskap utan att använda den för att uppnå ett bra resultat. 

På samma sätt möter vi ofta personer som saknar djupare fackkunskaper men de når framgångar, 

genom engagemang och vilja att uppnå mycket goda resultat i sitt arbete. Fortfattaren vill säga att 

god kunskap kombinerad med hög motivation och vilja är den bästa förutsättningen för ett gott 

resultat. Därför är det viktigt att även inkludera vilja och social förmåga i kompetens begreppet.    

         

2.4.2 Kompetens, förmågan att agera 

kompetens innebär att för en given uppgift kunna agera med rätt åtgärd, i rätt tid och på rätt plats.  

I dagligt tal kan kompetens definieras; ”visst är han kompetent, hon har sjuksköterska examen” 

eller ”hon har 15 års erfarenhet inom civilingenjör”. Vad vet man om en människas förmåga att 

agera? Kompetensen är därför relaterad till en uppgift och till en individs förmåga att använda 

kunskaper och erfarenheter, från studier och från yrkesliv.  

Motivation och motivationsnivå påverkar förändringsbenägenheten. Den 

mest entusiastiske är ofta den som söker kunskap och självförverkligande, 
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den som sätter egna mål i förändringen. Många deltar pliktskyldigast, andra 

väntar och ser om det ’blåser över’ och några få orkar inte   

Människor som utsätts för ständiga stora förändringar utan att själva kunna inverka på 

utvecklingen, riskerar ökad sjuklighet. Osäkerhet spelar stor roll i motivation nivå det är därför 

väsentligt att ge möjligheter till delaktighet och kunskap om företagets förändringsriktning och 

innehåll. Förändringsarbete kan vara positivt och meningsfullt men också orsakar desperationen, 

oro, trötthet eller krisreaktioner. De kan ibland kräva en livsförändring, i synnerhet för de som idag 

är +55 som får allt mindre utrymme på arbetsmarknaden och därmed tidigare hamnar utanför 

arbetslivet. Några så kallade adaptions faser följer vanligen: 

- mitt i förändringen, reaktion, är det sant eller förnekelse, återhämtning, bearbetning 

integration eller nyorientering 

Att inte begripa och att inte kunna hantera situationen är ofta orsaker till krisreaktioner. I var och en 

av dessa faser ser behovet av stöd olika ut. Delaktighet skulle ha stor betydelse för individens sätt 

att förstå och hantera kommande förändringsbehov i företaget. (Kjellberg, 2009)  

 

2.4.3 Vad menas med kompetens? 

”Kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan avse kunskaper, intellektuella, manuella 

och sociala färdigheter, liksom attityder och personlighet hos individer.”( Lundmark, 1998:34) 

Lundmark betonar att viktiga komponenter i kompetensen är motivation och vilja och är ett 

dynamiskt begrepp genom att kompetensen hos en individ ständigt utvecklas och förändras över tid. 

Vid det praktiska arbetat med en typ av kompetensanalys, har (ibid) beskrivit individens kompetens 

eller kompetenskraven i relation till vissa arbetsuppgifter på ett praktiskt plan och utvecklat en 

kompetensmodell som hon kallades kompetensblomman, se nedan figur 2. 
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                                       Figur 2 Lundmarks(1998) kompetensblomma 

 

Den kompetensstrukturen kan utnyttjas för att förklara kravprofil för en typ av yrke i samband med 

verksamhetsplanering. Även inför en rekrytering, med kompetens blomma ökar medvetenheten om 

vikten av den kompetens som inte är yrkesteknisk karaktär. Poängen med att beskriva 

kompetenskraven genom denna figur är tydliggöra vikten av att kompetensutveckling för flyktingar 

sker genom kursinsatser och utveckling av personlig och social kompetens.  

 
 

 
2.4.4 Genomföra en kartläggning  

 
Kompetensområde A B C D E F G H X1 X2 X3 X4 

Kompetenskrav 3 2 0 0 1 3 5 2 2 2 3 2 

                                         

Figur 3 Exempel på en kravprofil (Juell -Skielse 2001:47) 

Kartläggning sker genom att individen bedömer sin egen nivå inom varje kompetensområde med en 

siffra, se figur 3. Sedan skriver han en annan siffra som skildrar den önskade profil om tre månader, 

sex eller ett år, beroende på individens verksamhet och moddelen kallas för självskattning. Se 

nedan i figur 4. Jag kopplar modellen till uppsatsens innehåll, man kan använda modellen för 

nyanlända flyktingar när de är på praktiken för att lära sig ett yrke eller för att träna på sitt tidigare 

yrke. Innan individen går på praktiken fyller han tabell 1som åskådliggörs (i figur 4) nedan. Sedan 

antecknar han eller arbetsgivare i den andra tabellen efter tre månader. På det sättet kan man se 

utvecklingen på individens kompetens.  
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Självskattning 

Namn---------------------- avdelning---------------------roll 

 
Kunskaper och färdigheter                                               idag               om 3månader            om 6 månader 
 

 
A. Företagskunskap                             
B. Branschkunskap 
C. Kundkunskap 
D. Varukunskap 
E. Marknadskunskap 

F. IT- system 
G. Logistik 
H. Ledarskap 
I. Ekonomi 
J. Kvalitet 
K. Svenska 

L. engelska 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Personliga egenskaper   

                             
X1. Förutsägelseförmåga 
X2. Genomförandeförmåga 
X3. Resursanvändning 
X4. Kommunikativ förmåga 

 

 

                Figur 4 Exempel på sammanställningsblankett för självskattning (Juell -Skielse 2001:50) 

 

Nedanstående figur 5 förklarar hur individens kompetensnivå bedöms i siffra utifrån olika 

kompetensområde. 

Kompetensområde 

Kompetens 

Nivå 

IT Kvalitet Logistik Ledarskap svenska  

0 Ingen kunskap Ingen kunskap     

1 Grundläggande grundläggande     

2 god god     

3 Väl förtrogen Väl förtrogen     

4 helhetssyn helhetssyn     

5 specialist specialist     

       

Figuren 5 Kompetensmapp (Juell -Skielse 2001:34) 
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2.4.5 Kompetenskrav i dagens arbetsliv 

Lundmark (1998) talar om att under 1990-talet har kraven på kompetens förändrat till sin karaktär. 

En anledning till detta är den större föränderligheten och komplexiteten i arbetslivet. För en individ 

ska klara detta krav behövs dels kraftfulle baskunskaper, dels god socialkompetens. Individens 

”vilja, lust och motivation” är en viktigare del av individkompetensen.  

Att utveckla individkompetens innebär förändring, i form av kunskaper (att veta), och i form av 

färdigheter (att kunna). De allra viktigaste ingredienserna i kompetensutveckling är motivation (att 

vilja och att våga). Det handlar om personligt engagemang och om kunskaper, vilka förenar 

teoretiskt och praktiskt kunnande. Kompetensutveckling innefattar då en förmåga att utveckla både 

arbetet och den egna kompetensen samtidigt.  

De kvaliteter som påpekas som särkilt viktiga i dagens arbetsliv är att individen kan: 

 Förhålla sig aktiv till sin situation 

 Reflektera över möjligheter 

 Ta ställning till alternativ 

 Sätta upp mål 

 Analysera vad som händer i förhållande till mål och alternativa möjligheter. 

Genom kompetensutveckling ser man på individens behov, som kan tillfredsställas genom 

traditionella utbildningsåtgärder, dvs. kurser och yrkesutbildningar. 

 

 

 

2.4.6 Modell för beskrivning av kompetensområden 

En kompetens modell är en framställning av en rad kompetenser som anses vara viktig för att en 

person skall fungera väl i yrkeslivet. Kompetenserna beskriver människan på ett sätt som har 

relevans för hennes yrkesutövande. De berättar om hur hon gör saker, på vilket sätt hon agerar och i 

vilket grad för att uppnå resultat. Målet är ofta att ge en ställning av alla kompetenser som är 

avgörande för en viss organisation eller i mer ambitiösa fall i arbetslivet i sin helhet, nedan följer ett 

exempel på kompetensdefinitioner i figur 6. 
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 Figur 6 Exempel på kompetensdefinitioner (Danielsson 2006) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Samarbetsförmåga  

Arbeta bra med andra människor. Relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, 

kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Relationsskapande 

Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och 

underhåller relationer. 

 

Verbala förmågor 

Talar klart, välformulerat och engagerat, båda i små och stora grupper. 

 

Strukturerad 

Planerar arbete i förväg. Organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. 

Affärsmässig 

Förstår och tillämpar affärsmässiga principer på ett bra sätt. Fokuserar på kostnader, intäkter, 

vinst, marknader och vad som kan ge störst avkastning. 

Kreativ 

Är duktig på att hitta på ny angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Kommer ofta med idéer och 

ifrågasätter traditionell angreppsätt. 

Initiativtagande 

Fattar snabba beslut och tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 

Strategisk 

Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse 

och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta  

Ledarskap 

Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå 

gemensamma mål. Samordnar grupper och följer upp andras arbete, 

Flexibel 

Är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt förändra 

sitt synsätt och tillvägagångssätt.  

Stresstålig 

Är lugn, stabil och kontrollerad i situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer 

och fokuserar på rätt saker.  

Språklig analytisk förmåga 

Förstår komplicerade språkliga underlag, båda talade och skrivna. Producerar egna 

dokument av hög kvalitet 
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Bedömningsmallen blir som en sorts smörgåsbord från vilket man kan välja de kompetenser en viss 

yrkeskategori eller befattning kräver. Modellen varierar i sin längd och utformning. Den idealiska 

utformningen av en kompetensmodell beror på många olika saker. Ändamålet spelar en stor roll, 

men man måste anpassa sig till användarna.  Figur 7 visar ett exempel som passar på en person som 

vill arbeta som frisör. Om personen skickas på praktik hos en kunnig frisör, bedömning på 

yrkeskompetens sker via den här modellen. De här egenskaperna som jag har valt (i figuren 7) 

passar väl för en befattning som frisör. 

                     

                Kompetens- 

                        nivå 

 

 

 

 

 

 

Personlig kompetens 

Ingen        grundläggande   god        väl förtrogen        god överblick           expert/specialist 

Kunskap     kunskap          kunskap      med område   över hela område        i område 

Relationsskapande  0                 1                  2                3                         4                  5 

Strukturerad 0                  1                 2                3                         4                  5         

Stresstålig 0                  1                 2                3                         4                  5 

Flexibel 0                  1                 2               3                           4                  5 

Figur 7 Exempel på kompetensområden och kompetensnivåer,(här med ett ifyllt exempel på en persons 

bedömda kompetens)14 

Man kan även utveckla modellen (i figur 7) till ett diagram som vissas nedan i figur 8.  Diagrammet 

visar personens kompetensbedömning. 

 

Figur 8 Diagram till figur 7 

                                                   
14 eget utifrån figur 6 och Juell - Skielse2001 

0

1

2

3

4

5

6

Relationsskapande

Strukturerad

Stresstålig

Flexibel

5 

2 

3 

4 
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2.4.7 Modell för kompetensanalys  

En kompetensanalys syftar alltid till att på ett eller annat sätt få en konsekvent bild av utbildnings – 

och utvecklingsbehov för antingen en grupp individer eller en enskild individ, men kan också syfta 

till att utveckla en kravprofil för en tjänst (Lundmark, 1998). Figuren nedan illustrerar en modell för 

kompetensanalys som beskriver principiellt. Modellen kan användas vid planerig och 

genomförande av en kompetensanalys.  

 

Figur 9 Principiell arbetsgång vid genomförande av en kompetensanalys Lundberg (ibid.) 

Tolkningsbasen 

 

Första steg: Med tolkningsbas avses den samlade kunskap som krävs dels för att kunna starta ett 

kartläggningsarbete och dels kunna analysera och tolka den information som insamlas. 

Först handlar det om att skapa sig god kunskap om individen, detta är nödvändigt för att sedan 

kunna tolka det insamlade materialet. 

 

 

Beskrivning av data 

 

Nästa steg är beskrivning av data, som består av genomförande av intervjuer, frågeformulär eller 

samtal. Grundläggande är att tydliggöra information om: 

• Behov av kompetens i relation till aktiviteten idag och i framtiden 

• Individens uppfattning om arbetssituation idag och önskemål inför 

framtiden 

• Behov av kompetens gällande yrkeskunskaper och samarbetskompetens 

Analys och tolkning  

 

I det här steget letas det efter överensstämmelser och motsägelser i det 
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insamlade materialet, jämförelser görs av det som kommit fram mellan individen och arbetskrav. 

Detta innebär att man värderar och bedömer och letas det efter orsaker och anledningar till det som 

kommit fram. Det är också betydelsefullt att prioritera vilket behov av kompetens som ska 

utvecklas i första hand. 

 

Åtgärder 

 

Sista steget handlar om att få en sammanfattande bild av kompetensbehovet och vilka åtgärder som 

ska vidtas. Åtgärder kan vara organisatorisk (som rör arbetsfördelning) eller pedagogisk dvs. 

konkreta utbildningsförslag och andra kompetensutvecklingsinsatser. 

Utbildningsinsatserna ska ha lämpligt innehåll samt arbetsformer som är avpassad för aktuella 

målgruppar. Ibland krävs samverkan mellan ämnesexperter och pedagoger för att en utbildning ska 

få önskvärda effekter.  Arbetet med att analysera kompetensbehov ska ses som en dynamisk och 

aldrig slutförd process. Några exempel på åtgärder:  

Starta kurser, yrkesutbildningar, eller komplettera kompetensbehov eller praktik.  

 

2.5 Anknytande litteratur 

2.5.1 Validering av kompetens  

Andersson (2003), har definierat validering som ”en strukturerad bedömning, värdering och 

erkännande av kunskaper och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella 

utbildningsväsendet”.  

Här lyfter (ibid) även fram tre delar: 

1- Validering som ger betyg och inriktas på behörighet för vidare studier.  

2- Validering av yrkeskompetens inriktad på arbetslivet. 

3- Validering med pedagogiskt syfte att anpassa utbildning till deltagarens förutsättningar och 

förkunskaper. 

Valideringens kärna: att identifiera, värdera och dokumentera befintlig kompetens. Validering av 

kunskap och kompetens bör leda till en dokumentation över vad individen faktiskt kan, för att 

underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller antagning till studier. 

Grunden för en validering är identifiera reell kompetens, teoretisk såväl som praktisk, och kunna 

beskriva den på ett sådant sätt att beskrivningen kan accepteras av arbetsgivare och 

utbildningsanordnare. Validering handlar alltså om hur man kan omvandla reell kompetens till 

formell kompetens, det vill säga att individer ska få ”papper” på det de faktiskt kan 

När det gäller validering med inriktning på vidare studier är ett annat begrepp validering för 

tillträde (”access”) och validering för tillgodoräknande (i detta fall är den engelska termen ”credit”). 

Valideringen kan både innebära en väg för att få tillträde till en utbildning man annars inte hade 

varit behörig till och en möjlighet att förkorta utbildningstiden genom att tillgodoräkna sig vissa 

delar. 

Tillgodoräknandet kan dessutom vara generellt eller specifikt. 
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Ett generellt tillgodoräknande, om än inom ett specifikt område, innebär att man, baserat på tidigare 

erfarenheter och lärande, kan få tillgodoräkna sig vissa delar av en utbildning utan att det tidigare 

lärandet exakt motsvarar kursens innehåll. Detta skulle i ett svenskt sammanhang kunna innebära 

att individen tillgodoräknas ett antal poäng i form av en helt individuell kurs, eller att man får 

tillgodoräkna sig poäng från en kurs med relativt generellt innehåll. Det specifika tillgodoräknandet 

handlar däremot om att individens kunskaper mer exakt ska motsvara de krav som ställs i den 

aktuella utbildningen.(ibid). 20Gustavsson  

2.5.2 Språkkunskaper  

Gustafson (2007) beskriver relationen mellan svenska språket och ett arbete ur två olika perspektiv 

 Goda kunskaper i svenska språket måste först uppnås innan man kan skaffa ett arbete. 

 Goda språkkunskaper ökar möjligheten till arbete och att komma in i samhället. 

Språket skapar förutsättningar för sociala nätverk, vilket kan öka möjligheten till både arbete och att 

man lär sig svenska. Arbete i tidig fas ger möjligheter att bättre utveckla språket efter hand. Genom 

arbetet kan det också vara lättare att lära sig svenska språket och bli en del av samhället. Arbete ger 

egen inkomst och bättre förutsättningar att skapa egna livsvillkor. SFI ger inte någon garanti för att 

deltagandet lära sig svenska. För många tar det mycket längre tid än två år att ta sig upp till 

godkända svenska kunskaper. Undervisningen kritiseras för att vara gammalmodig och tråkig.  

Sätten att lära sig svenskan är många: läsa barnböcker, titta på barnprogram, att skaffa svenska 

vänner, prata med pensionärer, m m. En slutsats är att kunskaper i svenska språket kan fås i många 

olika miljöer. Det är viktigt som pedagog, coach, mentor, flyktingsekreterare och lärare m m, att 

försöka utröna vad som är bästa lärmiljön för den enskilde samt framförallt uppmuntra egna 

initiativ och idéer som flyktingen/ invandraren själv kan ha. 

Språk- och kulturkompetens är ett plus, kreativa invandrare lyfts fram som en grupp med stora 

resurser och kompetenser då det gäller ekonomisk utveckling i ett land. studierna har visat att 

invandrare utöver yrkeskompetens även har andra speciella resurser i form av kultur- och 

språkkompetens. Om en person har en tjänst i ett exportföretag och har rätt grundkompetens och 

dessutom viss kultur- och språkkompetens (och kanske även nätverk i hemlandet) då det gäller 

aktuellt exportland så är detta ur ett rent kommersiellt perspektiv, av intresse för företaget. Personen 

kan känna igen den aktuella exportlands klimat, kultur, affärskultur 

Med hjälp av sådan kunskap kan kulturkrockar och missförstånd undvikas. . på det sättet är språk- 

och kulturkompetens värdefullt.  

Integrationsverket anser att invandrade akademikers inträde på arbetsmarknaden försvåras av 

arbetsgivarnas bristande kunskap och negativa syn på utländsk 

kompetens. Vidare att svenska utbildningar och svensk arbetslivserfarenhet alltid värderas 

högre än utländska utbildningar och utländsk arbetslivserfarenhet, vilket gör att invandrarnas 

värderas lägre i en arbetsansökan. 
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Ett antal flyktingar som har praktiserat i några städbolag får flera goda intyg, som att de har varit 

”duktiga, noggranna, samarbetsvilliga, skött sitt jobb perfekt, varit arbetsvilliga, kunnat ta 

instruktioner, hållit ett högt tempo och smält in bra samt blivit en i gänget” osv. Trots detta och 

löften om att få ett arbete i företaget efter praktiken, fick de inte någon anställning. Istället 

fokuserade företagen på vad de ansåg vara problem, som t ex språksvårigheter, inte ”passar in” i det 

svenska kulturmönstret (t ex för att man är ”för social”, har bönestunder), 

inte vill anpassa sina arbetstider efter de behov som finns, att den personliga hygienen inte är 

tillräckligt bra eller att man bär slöja eller lång kjol etc. (ibid). 

 

2.5.3  Stöd för kvinnor 

Gustafson (2007) visar att kvinnor generellt har sämre möjligheter till arbete än män. Män 

med tidiga arbetserfarenheter, högre utbildning, har störst möjlighet att få arbete. Till skillnad från 

männen verkar däremot goda språkkunskaper öka kvinnors möjligheter att få arbete. 

Kvinnor med akademisk utbildning som aldrig har varit ute i förvärvslivet, kan ha svårt att använda 

tidigare kompetens för att komma in i samhället (de kan t ex ha gift sig direkt efter sin utbildning). 

Andra som kan ha särskilt svårt är kvinnor som är analfabeter. Arbetslivserfarenheterna består i att 

sköta eget hem, egna barn samt eventuellt några odlingar. Ett positivt exempel ges i rapporten: en 

kvinna som var analfabet, men som genom en positiv kombination av språkundervisning och 

praktik ändå har lyckats nå c-nivå på SFI. 

En annan problematik som har diskuterats i rapporten är att kvinnor med sjal, slöja och/eller lång 

kjol etc., kan ha svårt att få ett arbete. Fenomenet kan dels förklaras till etnocentrism men också till 

frågor om genus. 

Förslag på utvecklingsmöjlighet: Situationen för kvinnor som av olika skäl kan behöva mer stöd 

bör sannolikt uppmärksammas mer. Frågor om t ex barnomsorg och eventuellt andra hinder för en 

”snabb start” måste lösas i ett tidigt skede under introduktionen. Vissa kvinnor kan också behöva ha 

extra stöd för att formulera ett mål (vad man kan arbeta med i Sverige) och kan också behöva ha 

extra hjälp för att nå dit. 

 

2.5.4 Yrkesbank 

Ett exempel på utvecklingsprojekt är Yrkesbanken. Projektet syftar till att redan vid mottagning av 

flyktingar synliggöra individens kompetens och göra en individuell planering av 

introduktionsperioden. Ett delmål är att utveckla en metod för kartläggning och yrkesbedömning. 

Ett mer långsiktigt mål är att flyktingar/invandrare ska ges bästa förutsättningar för etablering på 

arbetsmarknaden. 
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Arbetet indelas i sju olika steg:  

1) Kartläggningsdokumentation  

2) Utforskande samtal med varje individ  

3)Samtal med branschkunnig person  

4) Yrkesbedömning (efter rekommendation av den branschkunnige) 

 5) Handlingsplan – överlämnande till handläggare i respektive kommun 

 6) Kontaktskapande verksamhet i länet  

7) Handledarutbildning – överföring av erfarenhet från projektet. 

Rapporten lyfter upp en aspekt att Förebilder är viktigt i form av invandrare som har lyckats. Det är 

viktigt att stärka invandrare för att de ska känna att de har samma rättigheter och möjligheter som 

vilken svensk som helst, även om alla inte kan få toppjobb. Alla kan inte bli civilingenjörer eller 

läkare, men det är viktigt att lyfta fram dem som utbildar sig, går vidare, och får en anställning, 

kämpar för sin familjs utveckling. (Gustafson 2007) 

3. Metod  

I denna undersökning om nyanlända flyktingars kompetensanalys har jag valt att använda kvalitativ 

metod. Styrkan i forskningsmetoden är att den är utforskande och beskrivande och betonar 

betydelsen av kontext, med detta ger en djupare förståelse för deltagarens referensramar. Man får 

även tillfälle att observera beteenden, ögonkontakt och förhållningssätt (Marshall & Rossman, 

1999). ”Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, 

attityder och känslor” (May T, 2001). 

3.1 Metoder och tekniker  

Fem intervjuer har genomförts med en kursdeltagare, för att vi har samma tema i våra uppsatser. 

Den ena observerade och den andra intervjuade enligt en intervjumall, se bilaga 1. Under 

intervjuerna har observatören fört anteckningar som har varit relevanta för studie, ytterligare fyra 

intervjuer har jag gjort själv. Respondenterna fick ett antal frågor som skulle besvaras och har även 

uppkommit följdfrågor, frågorna var anpassade till respondenternas olika funktioner. Denna 

intervjuform ger forskaren större möjlighet att få fördjupade svar från respondenten samt att gå in i 

en dialog med dem (May T, 2001). 

Under intervjuerna, försökte jag att få grundliga svar från deltagarna och kunde gå i en givande 

diskussion kring undersökningsämne. Antalet intervjuer som genomfördes var nio och längden på 



22 

 

dem varierades från 30 minuter till 50 minuter. Kvale (1997) menar att man ska intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på det man vill veta. 

 

3.2 Genomförandesteg  

I syfte att tillföra studien, kontakt har redan upprättats med ansvarig projektledare för Samverk 

Nordost med hjälp av handledaren på Pedagogiska Institutionen. Jag kontaktade henne via mejl 

sedan en fysisk träff på hennes arbetsplats för att få tillåtelse att utföra min undersökning i Samverk 

projektet. Vi planerade tillsammans vilka personer som är viktiga att intervjuas som kan tillföra min 

undersökning aktuella kunskaper och information. Via projektledaren fick jag personernas namn 

och e-post adresser samt telefon nummer. Ett missivbrev, se bilaga 2 skickades ut per mejl, sedan 

ett telefonsamtal för att boka tider. i brevet redogjordes för syftet av undersökningen. Åtta personer 

valdes, sju av dem svarade och visade intresse för medverkan och en tackad nej. Efter de sju 

intervjuerna genomfördes, upptäckte jag att jag inte har fått tillräckligt med svar för att nå 

undersökningssyfte.  Ytterligare två personer från en kommun (dock ej deltagare inom projektet) 

har blivit intervjuad i samma avsikt. En arbetsförmedlare och flykttingmottagare från denna 

kommun kontaktades också via ett telefonsamtal, både tackade ja till medverkande i 

undersökningen.  

 

3.3 Urval och Urvalsgruppen  

 

Undersökningen ämnar belysa nordostkommunernas samverkan, de undersökta enheterna var: två 

kommuners flyktingsmottagare, två arbetsförmedlare, två studie- och yrkesvägledare samt en rektor 

på SFI skola. Ytterligare en arbetsförmedlare och en flykttingmottagare från en annan kommun som 

ej deltagit i projektet.  

Utgångspunkten i urvalet av respondenter grundar sig på yrke/funktion av de personer som har 

direkt kontakt med flyktingar. Några av de valda personerna arbetar med kompetensanalys och de 

sju personer från nordostkommunerna är involverad i projektet samverkan. 

3.4 Datainsamling 

 

Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplats/arbetsrum i de fem kommunerna. En 

intervjumanual, har använd till utförandet. Den bestod av utformade frågor som 

ligger till grund till att besvara forskningsfrågorna noggrant se bilaga 1. Intervjuerna spelades in på 

mp3-spelare och sedan transkriberades de på dator i sin helhet.  

Genom intervjuerna har jag försökt förtydliga och utveckla de svar jag fått. Enligt Holme och 

Solvang (1991) måste forskaren vara uppmärksamt och öppen i intervjusituationen, för att samtalet 



23 

 

ska bli genuint och trovärdigt och samtidigt visa uttryck för den intervjuades tankar och 

förutsättningar. 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet  

 

Valet av respondenter, anser jag, ger god tillförlitlighet på grund av att respondenterna är 

engagerade i samverkan projektet. Och de har giltiga kunskaper som jag kan använda i min 

undersökning.  Thurén (2007) nämnde att grundläggande i valet av respondenterna bygger på ett 

representativ urval av personer som karakteriserar fenomen.  

 Vid fem intervjutillfällen var en kursdeltagare närvarande med författaren och resten av dem var 

fortfattaren själv . Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Intervjumallen är utformad 

utifrån forskningsfrågor. Förutom intervjuerna från nordostkommunerna valde jag även utföra två 

intervjuer i en annan kommun som ej inbladad i Samverk projektet. Denna kommun som har 

mycket erfarenheter om flyktingars kompetensanalys, detta kan bidra till att undersökningen får hög 

validitet. Jag har även läst relevant litteratur som komplettering till undersökningen (Holme och 

Solvang, 1991).  

 

3.6 Etiska ställningstaganden  

 
I undersökningen har jag följt de rekommendationer från vetenskapsrådet (1999) som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Där syftet med 

studien presenterades för de deltagande samt på vilket sätt studien var tänkt att genomföras. 

Deltagarna medverkade frivilligt och de kunde när som helst avbryta sin delaktighet. Deltagandes 

personuppgifter kommer att förbli anonyma och inte utnyttjas i en annan undersökning. 

Enlig HSFR att all inspelningsdata skall förstöras efter slutförandet av studien. Hänsyn till detta har 

jag tagit och att alla inspelade intervjuer skulle raderas och förstöras efter att resultaten och 

analysen blev genomfördas.  
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4. Resultat 

4.1Resultat av intervjuer från nordostkommunerna 

Att skildra respondenternas svar är viktigt vid resultatredovisningen och därför redovisas resultaten 

genom att presenteras per funktion.  Under intervjugången ställdes följdfrågor för att hjälpa 

intervjupersonerna att utveckla sina svar. 

Arbetsförmedlarna  

Fösta steget för arbetsförmedlarna är att nyanlända flyktingar lämnar hemlandsbetyg och 

arbetsintyg för att skickas vidare till översättning och därefter till Högskoleverket för validering. 

Validering av betyg är en viktig insats hos arbetsförmedlare, de tycker att stor vikt ligger på betyget 

när det gäller arbetsgivare vid jobbsökning.  

Nästa steg för arbetsförmedlare är kartläggning, således utforska klientens bakgrund; utbildning, 

arbetslivserfarenheter och färdigheter. Därefter förklarar för klienten nuläge och i vilken situation 

han/hon befinner sig utifrån sina språkkunskaper. Efteråt talar de om framtiden, mål och delmål, 

och om vad den sökande har tänkt göra eller syssla med i Sverige, vad han/hon har för planer till 

framtiden.  De gör en handlingsplan utifrån individens behov se nedan figur 10.  

Arbetsförmedlare och klient fortsättar att träffas för att informera honom/ henne om 

arbetsmarknadens system och om vilka krav som arbetsgivare ställer samt talar de om 

yrkesutbildningarna som finns på arbetsförmedlingen om något passar sökandes kompetens, mål 

och intressen. 

 Arbetsförmedlarna skaffar en praktikplats som är lämplig för flyktingarnas erfarenheter och 

intressen samt önskemål.  Med hjälp av praktiken kan sökandens kompetens bedömas och 

analyseras. Praktikens period är tre månader, därefter om praktikanten och arbetsgivare är 

tillfredsställda då börjar nästa steg med att antingen förlänga praktiken eller individen får ett 

instegsjobb eller startjobb.  
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Figur 10 Illustration av arbetsförmedlarnas arbetsgång för kartläggning och framtidstankar hos den arbetssökande 

Båda arbetsförmedlarna har nämnt att några flyktingar har tappat motivationen och lust för arbete 

eller studier på grund av trauma problem. Eftersom projektet har startat nyligen, har de inte börjat 

än med nya aktiviteter men de kommer sträva efter att öka motivation och lust för studier och arbete 

hos de högutbildade kvinnor som har varit hemmafruar i hemlandet, där ska arbetsförmedlare 

erbjuda dem en praktikplats som matchar deras intressen och kunskaper. Med en praktikplats får de 

en bättre inblick i hur arbetsplatser fungerar i Sverige. Flyktingar som är analfabetiska och har 

svårigheter med språkinlärning, förmodligen hamnar de utanför arbetsmarknaden. Språket är 

väldigt viktigt för en flykting för att kunna få en praktikplats då jobbet innebär ständigt 

kundbemötande.  

Flyktingmottagarna   

Flyktingmottagarna anser att kartläggning är ett bästa sätt att analysera kompetens, den sker 

genom beskrivningar som noteras i ett formulär som handlar om: att utforska flyktingars 

bakgrund, det är viktigt att höra deras berättelse. Att ta reda på vad de har gjort i hemlandet 

(utbildning, arbetslivserfarenhet och färdigheter).  Därefter noteras nuläge och framtiden 

efter när de har lärt sig svenska språket dvs. ”vad de vill göra i Sverige. Uppföljningssamtal 

sker utifrån individens utveckling. Det finns kunskaper som inte går att mäta i utbildning 

eller arbetslivserfarenhet, man kanske frågar vad är du bra på? Vad vill du göra? Du är duktigt och 

det här klarar du osv. Och den kunskapen använder vi när vi har en arbetscoach som jobbar här, jag 

brukar vara med den första gången, sen så brukar de träffas själva.” 

Flykttingmottagarna samarbetar med SFI skolan, arbetsförmedling, coacher och bemanningsföretag 

för att skaffa en praktikplats som matchar flyktingarnas intressen och kunskaper. Praktiken är ett 

sätt för att skaffa personen närverk, erfarenheter och är ett sätt öva på svenska språket. De upplyste 

om att forskare säger att heltidsstudier på sfi, inte hjälper flyktingarna att lära sig språket snabbare. 

Däremot kan snarare en kombination mellan studier och språkpraktik ge positivt utfall. Hon tror att 

ett projekt inte kan påverka mycket på flyktingars språkinlärning, när näringsliv inte tar en positiv 

inställning mot flyktingar. Fördomar, hudfärg, konstiga namn och annan kultur, allt detta är faktorer 

som påverkar näringslivet att inte våga satsa på flyktingar som praktikanter eller arbetare. 
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 Det är viktigt för flyktingar att ha en praktik för att visa upp sig för arbetsgivare (vem de är, och 

vad de kan bidra med till företaget). 

Flyktingmottagarna tycker att den svåraste gruppen är kvinnor som aldrig har jobbat i sitt liv 

oavsett utbildad eller outbildad.  Obehaglig känsla får kvinnor när en flyktigmottagare bestämmer 

över dem angående språkinlärning eller arbete. Det handlar om kultur att de är vana att bli försörjda 

av sina 

De önskar att Sverige satsa mer på utländska människor som har kompetens för att de är 

färdigutbildade. De bör utnyttja deras kompetens på arbetsmarknaden till exempel en färdigutbildad 

läkare ska arbeta direkt när han kan kommunicera tillräckligt på svenska. 

 

SFI rektor 

SFI rektor talade om att studenterna placeras i tre olika studievägar och fyra olika kurser, A – D, 

utifrån deras språkkunskaper och bakgrundsutbildning. Det sker genom en s.k. placeringstest när de 

startar skolan. Några av dem har redan lärt sig svenska när de var asylsökande.  

Rektor berättade att skaffar en språkpraktik inte yrkespraktik. Skolans syfte är att flyktingarna ska 

lär sig språket snabbt genom lektioner och språkpraktik. Ibland är det svårt få tag på en lämplig 

plats på grund av brist på stora företag i kommunen. Olika myndigheter ska därför samverka i 

introduktionen av invandrare och flyktingar, tillexempel genom flyktingmottagning och 

arbetsförmedling, för att ge möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet.   

SFI rektor nämnde att projektet inte kommer påverka på att öka antal timmers undervisning. 

Däremot kommer SFI att arbeta mer med att reda på flyktingarnas kompetens. D.v.s. forska mer om 

deras bakgrund (utbildning och arbetslivserfarenhet) och planera framtiden i Sverige. 

Studie - och yrkesvägledarna 

Studie - och yrkesvägledarna berättade om bemötande, det är betydelsefull för nyanlända flyktingar 

att bli hörda och sedda i deras möte med studie – och yrkesvägledare.  

När klienten inte kan tala svenska språket då anlitar de en tolk såvida de inte har en anhörig med 

sig. Men när personen har gått SFI och kan kommunicera på svenska då tar vi hänsyn genom att 

använda enkelt språk, korta meningar, mycket kroppsspråk samt rita på papper. Att rita är en bra 

metod för att förklara.  

En studie- och yrkesvägledare behöver vissa kunskaper om andra kulturer, detta hjälper dem att 

förstå individens förutsättningar, värderingar och dess situation i helhet. En annan aspekt är 

information om det svenska samhället och skolsystemet. Vuxna flyktingar som vill börja utbilda sig 

på komvux, saknar kunskap om aktuella utbildningar.  
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En av vägledarna berättade att: ”Flyktingar behöver mycket stöd för att kunna planera framtiden 

därför vi behöver träffa klienten flera gånger. Tyvärr med tiden försvinner vägledning, och ökar 

administrativa uppgifter och det är brist i tid, allt detta förändrar yrkesroll. Människor behöver 

samtala om de behöver omöjligheter att kommunicera hur man tycker och tänker, blir enklare för 

de att fatta beslut vid studie och yrkesval.” 

 

4.2 Resultat från intervju med en annan kommun inom 

Stockholms län 

Flyktingmottagning använder samma metod som nordostkommunerna som är kompetens 

kartläggning med att ta reda på individens bakgrund (studier, arbete, betyg och arbetsintyg). Sedan 

diskuterar de nuläge och framtiden. Börjar de göra en handlingsplan och uppföljer de individens 

plan. Flyktingmottagarna samarbetar med SFI skolan och arbetsförmedlingen . De tar hand om 

samhällsinformation för flyktingar som handlar om olika tema såsom: allemansrätten, miljö/ 

Återvinning, familjerätt, demokrati, trafiksäkerhet, sex och samlevande kris och trauma, 

skolsystemet och jämställdhet. 

Arbetsförmedlare anser att översättning och validering av betyg/intyg från arbete/skolan har stort 

betydelse för individen. För att personen ska komma ut på arbetsmarknaden mäts den kompetens 

som sökande informerar om. Han anser att yrkeskompetensbedömning är ett bra instrument för att 

se hur mycket personen har jobbat med inriktningen. 

Yrkeskompetensbedömning är att komma överens med några arbetsgivare som är kunniga i olika 

branschen för att kunna intyga individens yrkeskunnande. Individen ska praktisera i tre veckor i ett 

företag, T.ex. om en person hävdar att han är guldsmed men han/hon har varken betyg eller 

yrkesintyg. Då skickas individen till en fabrik som tillverkar guld i tre veckor där kommer 

individens reala kompetens bedömas av en erfaren person. Bedömning sker genom att arbetsgivaren 

skriver i intyg formulär (se bilaga 3)att deltagaren har god kompetens i följande specificerade 

arbetsmoment.  

 Arbetsförmedlingen kan också köpa: Yrkessvenska med praktik, validering av olika 

kunskaper/intyg från utbildning, kompletterande aktörer som tittar på CV/presentation, och 

informerar om arbetsmarknaden och jobbcoacher. 

 

Yrkessvenska med praktik: När man är klar med B-kursen i SFI, kan man välja någon av 

yrkesförberedande specialkurser i SFI. Då studerar man på heltid i 15 veckor. Om praktik ingår i 

kursen är den på 6 veckor. T.ex. SFI Butik och handel och yrkesförare/truck och lagar. 
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5. Analys 

Under analysen presenteras temavis som funnits i resultatdata. Dessa anknyts till 

bakgrundslitteraturen.  

5.1 Kompetenskartläggning  

Arbetsförmedlarna arbetar mest med kompetens kartläggning på ett informellt sätt. Genom 

kartläggning startar arbetsförmedlare med att utforska individens bakgrund om skolgång och 

arbetslivserfarenheter. Genom att samtala med personen flera gånger, får arbetsförmedlare en stor 

överblick på persons värderingar och tanker.  Därefter tar arbetsförmedlare reda på individens 

språkkunskaper, planer och mål om det är realistiskt, och hur motivationens nivå ser ut. Sedan 

börjar de med åtgärder såsom att skaffa praktikplats, instegsjobb eller någon kurs som passar 

individens möjligheter. Men ett dokument standardiserade formulär saknas. 

Den här kartläggningen underlättar för arbetsförmedlarna att stödja personen för att se nya 

möjligheter och nya väger som ledar till karriärutveckling. De ge stöd inom sina ramar, men viljan 

och motivation måste komma från personerna själva. När de möter personer som kan behöva 

motiveras, där ordnar de motivationshöjande insatser. Jag ser en liknande kompetensanalysmodell 

av Lundmark(1998) som presenteras under anknytande forskning figur 9. Modellen handlar om att 

samla information om en individ genom samtal och att fylla i frågeformulär, sedan analyseras och 

tolkas. I det här steget letas det efter överensstämmelser och motsägelser mellan individen och 

arbetskrav och vilket behov av kompetens som ska utvecklas i första hand. 

Sista steget handlar om att få en sammanfattande bild av kompetensbehovet och vilka åtgärder som 

ska vidtas såsom: utbildningsinsatser eller kompetensutveckling. 

En annan modell som (ibid) tar fram är kompetensblomman (se figur 2). Modellen bidrar med att 

undersöka en hel grupp som hade samma befattning i hemlandet oavsett ursprungsland. 

Om vi tar ett exempel ”lärareyrket”, med modellen kan man kartlägga gruppens kompetens genom 

att samtala personer och samla mycket information. Sedan analyseras och tolkas datasamling för att 

kunna komma fram till gruppens brister och hinder som gruppen utsatt för. Efteråt kan man finna 

några åtgärder såsom (intensiva språkkurser inriktat på pedagogik, information om svenska system 

etc.), allt detta ledar till att gruppen etablera sig på arbetsmarknad.  

Flyktingmottagarna anser att kartläggning är det bästa sättet för att analysera kompetens, den sker 

genom beskrivningar som noteras i ett formulär, som handlar om: att utforska flyktingars bakgrund, 

det är viktigt att höra deras berättelse. Att ta reda på vad de har gjort i hemlandet (utbildning, 

erfarenhet och färdigheter).  Därefter noteras nuläge och framtid efter att ha lärt sig det svenska 

språket dvs, vad de vill göra i Sverige. 

Precis som arbetsförmedlare, lägger Lundmark (1998) tonvikten på att viktiga delar i kompetensen 

är motivation och vilja. För att kompetensen hos en individ ständigt utvecklas och förändras över 

tid. Ellström (2002) nämnde också att god kunskap kombinerad med hög motivation och vilja ledar 
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till snarare konsekvenser. Kjellberg A (2009) talar om att motivationsnivå påverkar 

förändringsbenägenheten. Entusiastiska människor är ofta de som söker kunskap och 

självförverkligande, de som sätter egna mål i förändringen.  

Jag kopplar Kjellberg, A (2009) rapport till uppsatsens innehåll, att flyktingar som flyttar till ett nytt 

land, ny kultur och nya arbetsmarknad. Många av flyktingar blir mycket glada när de befinner sig i 

Sverige och få beskedet att stanna kvar. Sedan börjar problemet när de inte kan hantera den 

förändringen, och brister i delaktighet i samhället. Svårigheter med språkinlärning, hinder att få en 

anställning vidare ledare till krissituationer, sjuklighet och så småningom motivations nivå bli lägre.  

Maslows (1954) teori menade att individuell motivation är hierarkisk och för att uppnå mål på 

högre nivå krävs det att man utfört och tillgodosett de mål som man har på den lägre nivån. Så 

kopplar jag teorin till flyktingars situation. Behovspyramid liknar när flyktingar anländer i ett nytt 

land, så söker de först efter primära behoven. Och så fort behoven är tillfredställda så klättrar de 

upp till nästa steg och så vidare tills alla blir uppnådda.  

5.2. Kompetensmätning  

I dagens läge saknar nordostkommunerna särskilda tester för att mäta nyanlända flyktingars 

kompetens. Däremot hittade jag i litteraturen en del modeller för att kunna mätta individens 

kompetens. I kapital 2.3.7 har jag presenterat kartläggning för självskattning (se figur 4). Figuren 

visar hur individen kan mäta sin kompetens i nuläge och en ytterligare mättning sker efter tre 

månader eller längre praktik på en verksamhet. Då kan en individ se personlig utveckling. Att skapa 

en kravprofil mapp är en fördel för mappen bidrar till att individen blir medveten om sina 

möjligheter och begränsningar. Kravprofil modellen kan också användas av handledare på 

praktikplatsen för att kunna se några förändringar på individen.  

En annan modell har jag presenterat (i figurer 3 och 4) som kan används för att mäta och bedöma 

individen kompetens på en praktik av en handledare. Modellen passar för både kort och lång 

praktik, kompetensområde i instrumenten är variabel beroende på vilken befattning kommer att 

undersökas.  

5.3 Kompetensbedömning  

Arbetsförmedlarna börjar med att skicka hemlandsbetyg (endast gymnasium eller högskola) till 

översättning, sedan till Högskoleverket för validering och bedömning. 

Arbetsförmedlarna och flyktigmottagarna har bekräftat nödvändigheten av hemlandsbetygs 

validering och bedömning när flyktingar söker ett arbete eller när de vill fortsätta studera. 

Andersson (2003) definierar valideringens kärna: att identifiera, värdera och dokumentera icke 

formaliserad kompetens. Validering av kunskap och kompetens bör leda till en dokumentation över 

vad individen verkligen kan. Valideringen genomförs för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

eller studier. 
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Arbetsförmedlarna och flyktigmottagarna har dessutom beskrivit att det inte räcker med teoretisk 

validering.  De sänder ofta personer på yrkespraktik i tre månader eller längre för att få veta hur 

mycket de kan praktisk. Andersson, (2003) anger att grunden för en validering är identifiera reell 

kompetens, teoretisk såväl som praktisk. Således om och hur man kan omvandla reell kompetens 

till formell kompetens, det vill säga att individer ska få ”papper” på det de faktiskt kan. 

Arbetsförmedlarna försöker att matcha yrkespraktik med individens kunskaper och önskemål, vilket 

möjliggöra att individen lyfter fram sina förmågor och synliggöra sina färdigheter. Vidare kan 

praktiken leda till att personen anknyter en nätvärk, skaffa ett instegjobb eller får en timanställning.  

Här hänvisar jag till Parsons (2002) teori ”matchning”, han menar att när personer är i arbete som 

på bästa sätt motsvarar deras förmågor och kunskaper ger det godaste konsekvenser och snarare 

avkastning. Även Kjellberg (2009) definierar kompetens som är en given uppgift kunna agera med 

rätt åtgärd, i rätt tid och på rätt plats. 

 

5.4  Inspiration för kvinnor  

 

Arbetsförmedlarna kommer att samverka med coachare för att höja motivationsnivå och lust hos 

kvinnor som har varit hemmafruar i hemlandet. Det är väsentligt att den nämnda gruppen blir 

informerad om hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Och presenterar för dem vad det finns för 

utbildningar och kurser att erbjuda. Viktigt att även skaffa praktikplats som matchar deras intressen och 

färdigheter. Genom praktiken kommer kvinnorna att pröva på en yrkesroll vilket ledar till att öka 

självkännedom, och de blir medvetna om sina starka och svaga sidor.  

Flyktingmottagare talade om Projekt Samverk Nordost som är helt nytt, de har väldigt mycket 

aktiviteter på gång i de olika arbetsgrupperna. Samverkar de med näringslivet för att presenterar 

projektet och knyter kontakter samt nätverk. De samarbetar med arbetsförmedlingen och coacher och 

försöker utveckla metoder och verktyg för att flyktingarna ska nå målet så snabbt så möjligt. 

Flyktingmottagare tyckte att den svåraste gruppen är kvinnor som aldrig har utfört ett arbete i sitt liv 

oavsett utbildad eller outbildad. Kvinnor kan få en obehaglig känsla när en flyktigmottagare bestämmer 

över dem angående språkinlärning eller arbete. Det handlar om kultur att de är vana att bli försörjda av 

sina män.  

Gustavsson (2007) visar att kvinnor generellt har sämre möjligheter till arbete än män. Män har 

högre utbildning och mer arbetslivserfarenheter. Kvinnorna kan ha svårt att använda tidigare 

kompetens för att komma in i samhället eftersom de aldrig har varit ute i förvärvslivet. Även 

kvinnor som är analfabeter eller de som har sjal, slöja och lång kjol på sig har också svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknad i Sverige. (ibid) har några förslag på utvecklingsmöjligheter till 

exempel: Situationen för kvinnor som av olika skäl kan behöva mer stöd bör sannolikt 

uppmärksammas mer. Frågor om t ex barnomsorg och eventuellt andra hinder för en ”snabb start” 

måste lösas i ett tidigt skede under introduktionen. Vissa kvinnor kan också behöva ha extra stöd 

för att formulera ett mål (vad man kan arbeta med i Sverige) och kan också behöva ha extra hjälp 
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för att nå dit. Ordna träffar med de kvinnor som har haft framgångar i Sverige för att bli motiverad 

och inspirerad av deras idéer och tankar.  

 

 

5.5 Ökar antal undervisningstimmar eller fokus på 

språkpraktik? 
 

Projekt Samverk Nordost inte kommer påverka på antal undervisningstimmar, däremot kommer 

skolan arbeta med att ta reda på flyktingarnas tidigare kunskaper och färdigheter och vad de har för 

planer inför framtiden i Sverige. förutom detta ökar på samhällsorientering i undervisning och 

diskussioner och ges lektioner om hälsa och första hjälpen, berättade SFI rektor. 

 Dessutom kommer skolan arbeta hårdare för att skaffa en lämplig språkpraktik åt de nyanlända 

flyktingar. ”Skolan har svårt hitta praktikplatser för de deltagarna, på grund av brist på stora företag 

i kommunen., Olika myndigheter ska därför samverka i introduktionen av invandrare och 

flyktingar, tillexempel genom flyktingmottagning och arbetsförmedling, för att ge möjligheter att 

öva det svenska språket i arbetslivet.  Genom praktik kan flyktingar få timanställning eller arbeta 

som vikariat.” 

Gustavsson (2007) skriver i sin rapport att SFI inte ger någon garanti för deltagarna att lära sig 

svenska. För många tar det mycket längre tid än två år, att ta sig upp till godkända svenska 

kunskaper. Däremot ges olika exemplar på hur flyktingarna kan lär sig språket snabbare såsom: att 

läsa barnböcker, tittar barnprogram på TV ha svenska vänner, hålla kontakt med pensionerar, prata 

på svenska med arbetsförmedlare/ mentor m m. Genom många olika miljöer kan flyktingar få 

kunskaper om svenska språket men viktigaste är att aktörerna visar den lämpliga sätt för individen.   

Flykttingmottagare upplyste om att forskning har visat heltidsstudier på SFI, inte hjälper 

flyktingarna att lära sig språket snabbare. Däremot kan en kombination mellan studier och 

språkpraktik ge positivt utfall.  Näringslivet tar ofta inte emot flyktingar som praktikant eller 

arbetare på grund av fördomar, hudfärg, konstiga namn och annan kultur. En praktikplats leder till 

att flyktingar kan visa upp sig för arbetsgivare (vem de är, och vad de kan bidra med till företaget).  

 

I Gustafsons rapport (2007) skrivs det att ett antal flyktingar som har praktiserat i några städbolag, 

fick flera fina intyg men inte någon tjänst. Istället att ta flyktingars kompetens tillvara, fokuserade 

företagen på språksvårigheter, att man inte ”passar in” i det svenska kulturmönstret (t ex för att man 

är ”för social”, har bönestunder, bär slöja etc.). 

En av flyktingmottagarna tyckte att Sverige måste satsa mer på utländska människor som har 

kompetens för att de är färdigutbildade. Vi bör utnyttja deras kompetens på arbetsmarknaden till 

exempel en färdigutbildad läkare ska arbeta direkt när han kan kommunicera tillräckligt på svenska. 

Gustafson (2007) lyfter upp om en person har rätt grundkompetens och dessutom viss kultur- och 

språkkompetens samt nätverk. Då kan man utnyttja hans/hennes kompetens i ett exportföretag. 
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Båda arbetsförmedlarna har nämnt att några flyktingar har tappat motivationen för språkinlärning 

på grund av trauma problem. Analfabetisk grupp kommer hamna utanför arbetsmarknad för att de 

har svårigheter med språkinlärning. Språket är väldigt viktigt för en flykting för att kunna få en 

praktikplats då jobbet innebär ständigt kundbemötande. Gustavssons (ibid.) ger exempel om en 

kvinna som var analfabet, men genom en positiv kombination av språkundervisning och praktik 

ändå har lyckats nå c-nivå på SFI. Arbete i tidig fas ger möjligheter att bättre utveckla språket efter 

hand. 

5.6 Bemötande 

En viktig aspekt hos studie- och yrkesvägledarna är att nyanlända flyktingar bemöts med 

respekt.  Det är betydelsefullt att flyktingarna känner sig hörda och sedda. När studie och 

yrkesvägledarna träffar flyktingar som är klara från sfi skolan och kan kommunicera på svenska 

språket, försöker de använda enkelt språk, korta meningar, mycket kroppsspråk samt rita på papper.   

De tycker att en studie- och yrkesvägledare behöver vissa kunskaper om andra kulturer, detta 

hjälper dem att förstå individens förutsättningar, värderingar och dess situation i helhet. Vuxna 

flyktingar har stort behov att bli informerade om det svenska samhället och skolsystemet. Lindh 

(1997) säger att vägledningssamtal syftar till att ge sökanden hjälp och stöd i den situation som 

sökanden befinner sig i och i denna situation är information nödvändig. Syftet med information kan 

skilja sig utifrån den sökandes situation. Studie – och yrkesvägledare kan informera i utbildandes 

syfte eller i motiverande syfte.  

De önskade ha mer tid för att kunna träffa flyktingar flera gånger. Människor behöver samtala och 

kommunicera om hur man tycker och tänker, då blir enklare för dem att fatta beslut vid studie och 

yrkesval. Enlig (ibid.) Vägledare syftar på att utveckla sökandes självkännedom. Det innebär att 

sökande kan se sina svaga och starka sidor i förhållande till deras framtidsplanerig. 

6. Slutsatser 

Under detta kapitel kommer jag att redovisa de slutsatser jag arbetat fram. För att slutsatserna skall 

vara lättåtkomliga och övergripliga har jag valt att presentera dem utifrån forskningsfrågorna.   

 

6.1 Vilka verktyg använder sig nordostkommunerna idag för att 

analysera nyanlända flyktingars kompetens?   
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Undersökningen visar att de verktyg som nordostkommunerna använder sig av är kompetens 

kartläggning. Flyktingmottagare startar kartläggningen och sedan fortsätter arbetsförmedlare med 

denna kartläggning på ett djupare sätt.  

Arbetsförmedlarna träffar personen flera gånger för att utforska hans/ hennas skolbakgrund, 

kunskaper, färdigheter, förmågor. De ser efter personens motivations nivå och vilja, som är 

två viktiga aspekter i personens framgångar. 

Därefter talar arbetsförmedlare med personen ifråga om nuläget och om hur långt personen har 

kommit i det svenska språket. Sedan gör de en handlingsplan, där pratar de om vad personen vill 

göra efter SFI-skolan. Arbetsförmedlare informerar om skol - och arbetsmarknads system för att 

personen ska börja tänka på framtiden i Sverige. 

Lundmark (1998) har en liknande kompetensanalysmodell som jag har presenterat under kapitel 

2.3.10, ”se figur 9” modellen syftar till att få en klarare bild av utvecklingsbehov för individ. 

Modellen är uppdelad på fem steg och börjar med tolkningsbas, beskrivning av data, analys och 

tolkning samt åtgärder. 

För att utveckla en kravprofil för ett typ yrkes - eller arbetsgrupp, eller inför en rekrytering kan 

kompetensblomma (se figur 2) i kapitel 2.3.6 användas. Mer förklaring om modellen finns att läsa i 

kapitel 5.1. Med kompetensutveckling avses de åtgärder som syftar till att öka den enskilda 

individens kompetens antingen genom formell utbildning eller genom informella planerade 

aktiviteter. Målet med detta är att underlätta introduktion på arbetsplatsen. 

 

6.2 Hur genomförs bedömning av uppnådda kompetensnivå?  

 

Nordostkommunerna arbetar teoretisk och praktisk med yrkeskompetensbedömning. Med teoretiska 

delen arbetar de med att översätta och validera hemlands betyg och arbetsintyg. 

Den praktiska delen sker genom att skaffa en praktikplats åt nyanlända flyktingar och de strävar 

efter att matchas med individens kompetens och intressen. Flyktingar börjar på praktiken som löper 

i tre månader, därefter får den praktikanten bedömning på sin kompetens av en handledare på 

praktikplatsen. Den yrkespraktikbedömningen bidrar till att individen får en bild om sig själv när 

det gäller (färdigheter och kunskaper och hinder). Medveten om möjligheter hjälper till att personen 

kan fatta ett beslut vid yrke och studieval. 

Gustavsson (2007) har presenterat en modell i sin rapport en modell ”Yrkesbank” Modellen har jag 

presenterat under kapitel 3.4.4 och kan hjälpa arbetsförmedlare att synliggöra individens kompetens 

genom en individuell plan med en entreprenör eller ett företag.  Ett delmål är att utveckla en metod 

för kartläggning och yrkesbedömning. 
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En liknande instrument använder sig den intervjuade kommunen inom Stockholms län för att kunna 

bedöma individens yrkeskompetens genom tre veckors praktik hos en entreprenör, kunnig person, 

eller en fabrik etc.  Arbetsgivare noterar sina uppfattningar gällande individens kompetens på ett 

intyg formulär se bilaga 3.  En positiv bedömning på individens kompetens, kan leda till vidare 

insatser. Arbetsförmedlare ordnar aktiviteter åt nordostkommunernasonen såsom: läsa teoretiska 

kunskaper vilket kombinera med den reella kompetensen. Eller till en instegjobb, startjobb.  

Två instrument som jag har presenterad i kapitel 2.3.8 (se figur 7 och 8) och en i kapital 2.3.7 (se 

figur 5), kan användas också till att bedöma flytningars yrkeskompetens och se resultat i siffror 

utifrån en skala. Senare kan visas som ett diagram. 

 

6.3 Hur kan nordostkommunerna förbättra sina verktyg för analys 

och bedömning av kompetens? 

Min slutsats är att nordostkommunerna kan förbättra sina verktyg genom att använda de modeller 

och instrumenten som jag har introducerat i kapitlet 2. Instrumenten och modellerna bidrar till att 

analysera och bedöma kompetensen i siffror i nuläge och efter omloppstid. Dessutom gynnar till att 

individen lär känna sina potentialer och begränsningar. Modellerna är ett verktyg för aktörerna att 

analysera individens kompetens och tydliggöra deras brister förutom detta kan också tydliggöra de 

osynliga resurserna. Vilket skapar gynnsammare förutsättningar för aktörerna att ta rätta åtgärder 

som passar individens behov. 

 

 Även kan nordostkommunerna samarbeta med ett bemanningsföretag som arbetar med att aktivera 

nyanlända flyktingar i samhället och arbetsmarknaden. Dessutom har de egna kurser och 

utbildningar. De har också metoder för att bedöma individens yrkeskompetens i arbetslivet inom 

kort tid. Det kan man också köpa Yrkessvenska med praktik som den intervjuade kommunen syssla 

med. 

Samtliga respondenterna har pratat om Regeringens proposition 2009/10:60, som kommer 

verkställas den 1 december. Proposition syftar till att flyktingar ännu snabbare ska bli 

jobborienterad. 

 Den intervjuade kommunen nämnde även att den 1 december kommer flera åtgärder att vara 

aktuella, t ex kompetensportfölj, etableringslotsar etc. Vid första samtalet med Migrationsverket 

kommer man att titta på yrkesbakgrund m,m, för att låta den sökande bosätta sig där matchande 

arbeten finns.  
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

 Under problemområdet diskuterar jag om huruvida den tekniska utvecklingen har påverkat 

arbetsmarknad . Där företagen ställer höga krav på individen, kraven handlar om kompetens och 

socialtkompetent. Men dilemman är hos nyanlända flyktingar, de har svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknad.  Då svenska språket är avgörande för framtida integration i samhället och 

arbetsmarknad.  Samt en del flyktingar lider av trauma problem, som kan ge negativa effekter på 

deras lust och motivation för arbete eller studier. Staten och kommunerna strävar efter att nyanlända 

flyktingar skall snabbare nå en högre självförsörjningsgrad. Med denna undersökning försökte jag 

ta reda på hur nyanlända flyktingars kompetens tas tillvara och hur bedömas.  

Jag funderade också hur man kan förbättra verktyget för att kunna kommunerna analysera 

flyktingars kompetens för att matchas med arbetsmarknads höga krav.  Men det var inte lätt att hitta 

litteratur som bidrar till undersökningen. Den litteratur som finns är inriktat på 

kompetensutveckling inom organisationer och företag. Då var jag tvungen att anpassa de modeller 

och verktyg till flyktingars situation.  

Genom uppnådda resultat kan kompetens bedömas i en skala, således i siffror. Det finns forskare 

som tror att kompetens är ett kvalitativt begrepp som inte lät sig mätas i kvantitativa former. Dessa 

kvantitativa former översätter jag med siffror i detta fall, om jag utgår från detta resonemang 

innebär det att jag inte skulle kunna mäta kompetensen i siffror.  

Under kapitlet bakgrund har jag tagit upp olika definition om begreppet kompetens, samtliga 

fortfattare nämner att kompetens hos en individ ständigt utvecklas och förändras över tid. Den 

sammanfaller med metodanalys som jag har kommit fram (i figur 4) som är ett exempel på 

sammanställning för självskattning.  Eftersom kompetens kan utvecklas och förändras med tiden så 

metoden har skapat för att se individens utveckling efter en period av praktik.  Den metoden skulle 

passa väl med flyktingars situation. Där skickas de först på yrkespraktik i tre månader eller längre. 

 

Metoden (i figur 4) kan mäta också individens personliga egenskaper, till exempel: 

genomförandeförmåga, kommunikativ förmåga, m m. Den löper ihop med Ellströms (2002) 

definition, han har definierat individens förmåga i termer såsom psykomotoriska, kognitiva, 

affektiva och sociala faktorer. Den delen också är lämpligt för flyktingar att se personliga 

utvecklingen i en ny arbetsplats.  

kompetens begreppet enlig Ellström (ibid.) och lundmark (1998) är att individen ha potentiell 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift. Kompetens är uppgifts- och situationsrelaterad och 

bör ses som en individs förmåga att utföra olika uppgifter i olika situationer. Definition kan 

överstämma med metoden i figur 6 som är exempel på kompetensdefinitioner. Metoden definierar 

ett kompetens område där mätas individens förmåga i siffra. Dvs. förmåga i relation till en viss 

uppgift.  
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Metoder och verktyg har fördelar och nackdelar, nackdelarna är när individen får en negativ 

bedömning eller analys kan påverka hans/hennes motivation och lust för att gå vidare till en ny fas i 

livet.  Dessutom får man en stämpel att ”duger inte”, även kommer påverka på individs 

självförtroende.  

De positiva sidorna med kompetensanalys är att individen kan lära känna sig själv och se sina 

starka och svaga sidor. Det är en fördel för att självmedveten bidrar till att individen kan fatta ett 

beslut när det gäller studie - och yrkesval. Att planera och sätta ett mål för framtiden, är en 

utveckling, förändring samt lärande.  Kompetensbegreppet består av olika delar om vi återvänder 

oss till kompetensblomma, kan vi se fem olika delar. Vid kompetensanalys ser man i vilken del har 

brist. Då kan man bearbeta de bristerna som finnar med hjälp av analysen.  De verktyg och metoder 

som jag kom fram till för kompetensanalys ledar till personutveckling, det innebär att individen kan 

se nya utvecklingsmöjligheter. Även kan synliggöra den dolda kompetensen. Genom 

kompetensutveckling ser man på individens behov, som kan tillfredsställas via traditionella 

utbildningsåtgärder, dvs. kurser, yrkesutbildningar.  

7.2 Metoddiskussion 

Den vald metod för undersökningen har varit kvalitativ. Den kvalitativa metoden har gett ett 

gynnsamt tillfälle att träffa respondenterna under vardagliga förhållanden, på deras arbetsplatser, 

och intervjuerna har gett möjlighet till en närhet som ej uppstår vid kvantitativ metod. Under 

intervjuerna har respondenterna tagit sig tid att reflektera över sitt arbete och kring intervjufrågorna 

som förmodligen inte hade hänt vid kvantitativ metod.  

 

7.3 Framtida forskning  

Undersökningen har skapat en del nya frågeställningar kring nyanlända flyktingar. Nedan 

presenterar jag några av de huvudtankar för framtida forskning utifrån min kunskap inom området.  

1- Det vore intressant att man följe upp de reala resultaten av projektet i de 

nordostkommunerna, och undersöka om projektet har uppnådd målet. I så fall hur? 

 

2- En annan intresseväckande frågeställning är att intervjua deltagarna i projektet efter två år, 

således efter projektet har avslutat. Att undersöka hur deltagarna har de upplevt 

genomgången av projektet. Dessutom deras synpunkter angående kompetensanalys. 

 

3- Ytterligare ett ämne som är spännande för undersökning: hur Näringslivet ser på nyanlända 

flyktingars kunskaper och förmågor, för jag har en uppfattning att arbetsgivare har 

otillräckliga kunskaper om flyktingars kompetens. Arbetsgivare fokuserar på 

språkkunskaper istället.  
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Bilagor 

Intervjumall    Bilaga 1 

 

Hur länge har du arbetat som SYV/ arbetsförmedlare/ flyktingmottagare/ SFI rektor? 

 

Vad anser du vara det bästa sättet att analysera kompetensen? Använder ni er av särskilda tester för 

att mäta kompetens?  

 

Mäts endast vissa givna kompetensområden eller mäter man ”all” kompetens hos varje individ? 

 

Hur värderas kompetens i förhållande t.ex. arbetslivserfarenhet, utbildning etc? 

 

Hur ligger tonvikten vid kompetensmätningarna? 

 

Anlitar du en tolk när du Samtalar med flyktingar?  

 

Hur arbetar ni och hur vill du arbeta med högutbildade kvinnor som har varit hemmafruar dvs. inte 

har använt sina kunskaper i arbetsliv? 

 

Får studenterna praktikplats genom SFI som matchar deras kompetens? 

 

Tar ni hänsyn till flyktingarnas kompetens vid placering i grupper? 

 

Hur påverkar projektet på SFI skolan? ökar antal undervisningstimmar? 

  



 

 

Missivbrev     Bilaga 2  

 

Hej! 

Jag Antsar Boya Touma är student på Stockholms Universitet, Jag läser sista terminen på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet HT07- VT10 och kommer nu under våren att skriva mitt 

examensarbete.  

Eftersom vi bor i ett mångkulturellt samhälle, anser jag att det är viktigt ur både individperspektiv 

och samhällsperspektiv, att de nyanlända flyktingars kompetens analyseras i ett tidigt skede.   

Jag har ett genuint intresse för flyktingfrågeställningar och som blivande studie- och yrkesvägledare 

har vi ambitionen att finna samband mellan olika karriärutvecklingsteorier och hur dessa kan 

komma den enskilde individen till gagn.  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur nordostkommunerna på ett effektivt sätt kan analysera 

flyktingars kompetens. I första hand har jag tänkt arbeta kvalitativt, d.v.s. genom intervjuer med 

personal från nordostkommunerna, (flyktingmottagning, SFI och arbetsförmedlingen).  Jag vill 

undersöka hur den enskilde individens kompetens analyseras samt hur kompetensen sedan tas 

tillvara. 

Syftet med den kvalitativa studien är att belysa möjligheterna som uppstår i mötet mellan den 

nyanlände och nordostkommunerna samt de olika samarbetsaktörerna.  

Min förhoppning är att studien ska vara en hjälp till en ökad förståelse för hur 

karriärutvecklingsteorier kan underlätta de nyanlända flyktingarnas integration i samhället. 

 

Tack för Ditt deltagande i undersökningen!                   

 

Vid frågor kan du nå mig via mail: 072antboy@student.su.se  

 

Med vänlig hälsning    

Antsar Boya Touma   
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