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Sammanfattning 

Undersökningen belyser de metoder som kommunerna i Nordost (Täby, Österåker, 

Vaxholm, Danderyd och Vallentuna) i Stockholms län använder sig av i analysering av 

flyktingars kompetens. Genom ett samarbete i kommunerna är ambitionen att förkorta 

perioden för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Undersökningen som 

gjordes är kvalitativ och innefattar intervjuer med berörd personal från kommunerna.  

Undersökningen visar att det finns ett stort behov att på ett effektivt sätt få ut de 

nyanlända flyktingarna i arbete. Resultatet visar att det finns en gemensam grundsyn på 

kartläggningen av kompetensen hos de nyanlända. Flyktingkvinnor har generellt sett 

sämre förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden, dock visar resultatet att inga 

speciella åtgärder vidtas för att stödja deras framsteg till självförsörjning. 
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One for all and all for one! 

– Collaboration on refugee skills 

 

Abstract 

This study presents methods for the municipalities in the Northeast (Täby, Österåker, 

Vaxholm, Danderyd and Vallentuna) in Stockholm County uses in analyzing the skills 

of refugees. With the cooperation of municipalities the ambition is to shorten the period 

for the new arrivals in the labor establishment. The survey conducted is qualitative and 

includes interviews with relevant staff from the municipalities. 

The survey shows that there is an urgent need to effectively get the newly arrived 

refugees in work. The result shows that there is a common view on the mapping of 

skills among the new arrivals. Refugee women generally have fewer opportunities in the 

Swedish labor market, however, the result shows that no special measures are taken to 

support their progress to self sufficiency.  
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1. Inledning  

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 spelar en betydande roll i individens sociala relationer 

och kontakter utanför familjen. Det hjälper också individen att få identitet och status som är 

viktiga faktorer i det nya livssammanhanget (Franzén, 2000). Arbetsmarknaden har förändrats, 

det ställs höga krav på att individen ska ha kompetens, speciellt social kompetens har blivit idag 

ett flitigt återkommande tema på svenska arbetsannonser och i samhällsdebatten. Det betonas 

vikten av att individen har förmågan att kommunicera och samarbeta. En viss utbildning krävs 

också men det som är i hög grad intressant för arbetsgivare är huruvida individen är beredd att 

utveckla och förnya sin kompetens (Herlitz, 2001). De höga kraven kan skapa svårigheter för 

nyanlända flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Att deras kompetens bör mätas och 

analyseras. Kompetens efterfrågan har utökats till att innehålla flera dimensioner av förmågor, 

såsom att sökande ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. Då nyanlända 

flyktingar har brist i språkkunskaper, så försvåras deras möjligheter att skaffa en anställning. 

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 lägra.   

Många instanser anser att Sverige inte lyckas tillvarata flyktingar och invandrarnas kompetens. 

Det handlar om 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, (Emilsson, 2008). 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i Nordost kommunerna (Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd 

och Vallentuna) i Stockholms län. 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. Ett enklare flyktingmottagande 

eftersträvas samt ett samarbete med näringslivet, i syfte att matcha flyktingarna med ett arbete 

som passar deras möjligheter och kompetens. Uppsatsen riktar sig in på kompetensfrågor och hur 
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flyktingars kompetens tas tillvara. Uppsatsen kan med fördel läsas av alla som kommer i kontakt 

med flyktingar vare sig det handlar om i yrkeslivet eller privat.  

1.1 Problemområdet 

 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att arbetslivet ser mycket annorlunda ut idag än för 

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

arbetsmarknaden skapar nya möjligheter men även nya påfrestningar för individen. 

Förändringarna i arbetslivet har gjort företagen mer konkurrensmedvetna. Företagarna har 

reducerat ned 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, Michael, 2006). Begrepp som 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 en del av kompetens och utan det svenska språket kan flyktingar få 

svårigheter med att uppfylla arbetsgivares krav.  

Nyanlända flyktingar som kommer från ett krigsdrabbat land och som har blivit utsatta 

för tortyr och förföljelser, mår ofta psykiskt dåligt och är oroliga för sina anhöriga som 

är kvar i hemlandet.  Jag har själv som anhörig till en flykting, fått uppleva på nära håll 

vilka spår krig och tortyr lämnar hos den enskilde. Att komma till ett nytt land med ett 

främmande språk, kan vara nog så omtumlande. Att sedan hitta ett nytt arbete på den 

nya arbetsmarknaden kan vara svårt och göra att personen i fråga tappar motivationen. 

Hela processen från att ha kommit till det nya landet och fram till ett nytt arbete kan 

vara lång och kantats av språkliga hinder. Detta i samband med det psykiska måendet 

kan bidra till att flyktingarna tappar viljan för att vidareutvecklas.  
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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. Den sociala kompetensen handlar om förmågan att kommunicera och 

samarbeta, att ha en benägenhet till förändring samt en kulturell medvetenhet. Herlitz (2001) 

menar att social kompetens är kulturbundet, olika kulturer prefererar olika sätt att vara på, att se 

på världen och människorna. Om man exempelvis är social kompetent i Sverige så betyder det 

inte automatiskt att man är kompetent i ett annat land. Herlitz menar att varje människa har en 

del att lära för att fungera i det nya landet.  

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

arbetsmarknadssystemet, ofta saknar de också ett socialt nätverk. Det kan även bli svårt att 

värdera den kompetens som de besitter, dels med tanke på att de inte behärskar det svenska 

språket. Det kan också uppstå svårigheter med att säkerställa att deras kompetens kan kartläggas. 

Med dessa begränsningar, är det viktigt ur både ett individ- och samhällsperspektiv att belysa 

olika faktorer som påverkar individers integration i samhället. Detta för att kunna på lång sikt 

arbeta i förebyggande syfte med den stora arbetslöshet som många invandrare står inför. 

Eftersom det gynnar vare sig samhället eller den enskilde individen att slussas ut på en 

arbetsmarknad som inte kan ta emot dessa personer som ofta av bristande färdigheter i det 

svenska språket, inte kommer ut i arbete. 

Frågor som – Hur ska man ta tillvara på invandrares kompetenser? Eller vilka möjligheter finns 

det för den enskilde individens integration? Är viktiga frågor, både för oss vägledare men också 

för samhället, för en fortsatt utveckling av integrationsfrågor.  

 

1.2 Förförståelse 

Introduktionen för de nyanlända flyktingarna kan skilja sig från kommun till kommun 

och många av flyktingarna bosätter sig i invandrartäta områden och detta bidrar i sin tur 

till ökad segregering. Det är upp till kommunerna att organisera mottagandet och i de 

kommuner där flyktingströmningen är stor, blir det av naturliga skäl längre 

vänteperioder för den nyanlände. En ny reform kommer dock att börja gälla från och 

med den första december 2010 och syftet är att mottagandet av de nyanlända kommer 

ske på arbetsförmedlingen och arbetssättet vid mottagandet kommer att vara likvärdig 

över hela landet. Det finns ett stort behov av att sätta in resurser för de nyanländas 
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etablering på arbetsmarknaden, eftersom de nyanlända flyktingarna har svårigheter med 

att komma ut på arbetsmarknaden. Detta beror dels på svårigheterna med att bedöma 

deras kvalifikationer och översättningen av utländska betyg. Dels beror segregationen 

på diskriminering.    

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Nordost kommunerna har tänkt analysera 

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). 

1.5 Forskningsfrågeställningar 

1. Vilka metoder använder sig Nordost kommunerna idag för att analysera nyanlända 

flyktingarnas kompetens?   

2. Hur kan Nordost kommunerna förbättra sina metoder för att analysera nyanlända 

flyktingars kompetens?       

1.6 Avgränsningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte, att belysa hur Nordost kommunerna i Stockholms 

län kan analysera flyktingars kompetens, har fem personer intervjuats från de berörda 

kommunerna. De intervjuade är en rektor på SFI, två handläggare på 

arbetsförmedlingen, en flyktingmottagare och en studie- och yrkesvägledare på 

kunskapscentrum. Intervjuerna har begränsats till att handla om hur det nya samarbetet i 

Nordost kommunerna är tänkt att fungera, för att på ett effektivt sätt analysera och ta 

tillvara nyanlända flyktingars kompetens. 
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Nordost kommunerna som innefattas av studien har ett samarbete med andra aktörer, 

bland annat Jobbtorg, Röda Korset och Försäkringskassan, dessa aktörer har uteslutits 

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

eventuella andra åtgärder som kan komma att påverka den enskilde individens framsteg 

för självförsörjning.  

    

1.7 Kunskapssyn och människosyn 

Som blivande studie- och yrkesvägledare har jag ett genuint intresse för att arbeta med 

integrationsfrågor. Jag har ett stort intresse för psykologi och beteendevetenskap, 

därmed också mitt stora intresse för människor från andra kulturer och seder. Mitt 

intresse grundar sig på människors olikheter och hur dessa kommer till uttryck i det 

samhälle som vi lever i idag. Jag tycker det är viktigt att tänka på att vi människor 

förändras ständigt, vi går igenom en process som pågår hela livet.  

Trots att världen förändras och människorna, så har vi en förmåga att hålla bilden av 

människorna intakt. Intellektuellt kan vi acceptera förändringen men känslomässigt är 

det däremot svårare, men varje gång vi möter en människa igen så har den människan 

förändrats (Nilsson & Waldemarsson, 2007). För mig är det viktigt att behandla andra 

med respekt men jag är också medveten om att mina erfarenheter är en del av mig och 

att mina värderingar speglar mitt sätt att vara. Därför blir det till en konst att kunna 

hantera sina känslor och att vara professionell i ett möte med andra människor. Som 

Andersen (1991) nämner i samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (Lindh, 

2007) att genom att hålla tillbaka sina egna värderingar så undgår man att förstöra den 

andres definiering av sig själv. 

I uppsatsen använder jag termerna ”flyktingar” och ”invandrare”, dock ser jag inte på 

individerna bakom dessa begrepp som en homogen grupp utan jag anser att alla 

människor är individualister.    

 

1.8 Begrepp 

Nedan följer begrepp som är väsentliga för undersökningen. Begreppsförklaringarna är 

skrivna utifrån Nationalencyklopedins nätupplaga av uppslagsverk 
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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. 

 

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. 

 

Introduktion  

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. 

2. Bakgrund 

Ett bräckligt och sårbart mottagande av nyanlända flyktingar har resulterat i ett 

samarbete mellan kommunerna i Stockholms läns nordöstra del. Det är Danderyd, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som ingår i Projekt Samverk Nordost. 

Det nya samarbetet mellan kommunerna och andra aktörer ska gynna den nyanlända i 

sin strävan till självförsörjning. Målet är att nya utbildningar och fler praktikplatser skall 

erbjudas den nyanlända. Genom att kommunerna går samman blir utbildningsutbudet 

för de nyanlända större. Projektet syftar också till att upprätta fler praktikplatser och fler 

instegsjobb. 

  

2.1 Den svenska Arbetsmarknaden 

Allt fler personer som står till arbetsmarknadens förfogande gör att arbetsgivarna kan 

välja en högre kompetens än vad som egentligen krävs för arbetets art. 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 och problematik med att överföra samt värdera 

kompetens. Sämre tillgång till informella nätverk och diskriminering nämns även som 
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hinder för de nyanländas integrering på arbetsmarknaden. I granskningsrapporten 

Statliga insatser för nyanlända invandrare (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
. Det sociala kapitalet kan vara en resurs för framgångar på arbetsmarknaden 

och arbetslivet. För att ex kunna utnyttja sin utbildning på bästa sätt kan personen 

använda sig av sitt nätverk, olika förbindelser och kontakter som rymmer släkt och 

vänner och andra i bekantskapskretsen (Hansen & Orban, 2002).  

 

 

2.2 Arbetsförmedlingen 

Hittills har det varit kommunerna som har haft ansvaret för introduktionen av 

nyanlända. De nyanländas etablering på arbetsmarknaden ha varit långsam och 

introduktionen har skiljt sig åt mellan kommunerna. För att förtydliga arbetslinjen med 

mottagandet av flyktingar så kommer arbetsförmedlingen att ha huvudansvaret för 

mottagandet. Den nya lagen träder i kraft den 1 december 2010 och riktar sig in på 

målgruppen flyktingar eller skyddsbehövande med uppehållstillstånd, samt anhöriga, 

samtliga i åldern 20-64 år.  

Arbetsförmedlingen kommer ta över ansvaret för bosättningen av de nyanlända och 

detta förväntas leda till ökade möjligheter för att de nyanländas kompetens matchas med 

rätt bosättningskommun. Efter att flyktingen har fått uppehållstillstånd så kommer ett 

etableringssamtal föras med arbetsförmedlingen, i syfte att kartlägga den nyanländes 

bakgrund, allt för att matchas med rätt bosättningskommun. Etableringslotsar kommer 

att upprättas och dessa har i syfte att stödja den nyanländes väg till arbetsmarknaden. 
2
 

Den nya reformen syftar även till att öka förutsättningarna för jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Det kommer införas en ekonomisk ersättning som är individuell för de 

personer som deltar i SFI, samhällsorientering och andra insatser som syftar till 

förberedelser för inträde till arbetsmarknaden. Ersättning påverkas inte av inkomsterna 

                                                           

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

2 www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/59/89/b00c02ea.pdf 2010-05-24 

http://www.immi.se/lagar/utredningar/dir200752.htm%20%202010-04-05
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/59/89/b00c02ea.pdf%202010-05-24
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hos sammanboende personer utan syftet med ersättningen är att motivera bägge 

makarna i hushållet att delta i de olika åtgärderna.
3
     

 

2.3 Fakta om Nordost kommunerna 

Kommunerna i Stockholms läns nordöstra del har överenskommit med 

Migrationsverket om att ta emot fler flyktingar. 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. Flyktingmottagningarna i kommunerna samverkar och strävar efter att flyktingar 

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.  

 

Täby 

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 Väsby4. 

 

Danderyd 

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 

                                                           

3 http/ info.stakes.fi/NR/rdonlyres/B36A6DE8-30BA-40F9-AF17-

9649A11CBC58/0/Osallisuusseminaari_Emilsson.pdf 2010-05-22 

4 www.taby.se 2010-03-18 

http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/B36A6DE8-30BA-40F9-AF17-9649A11CBC58/0/Osallisuusseminaari_Emilsson.pdf
http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/B36A6DE8-30BA-40F9-AF17-9649A11CBC58/0/Osallisuusseminaari_Emilsson.pdf
http://www.taby.se/
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kommundelar, Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. I Danderyd finns en 

väl fungerande kommunal och kommersiell service samt ett stort sjukhus5. 

 

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 

låg6. 

 

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 Roslagsbanan7.  

 

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
8
.  

 

2.4 Resultat av litteratursökning 

En sökning i biblioteksdatasystemet Libris.kb gav ett flertal träffar. De nyckelord som 

söktes var nyanlända, flyktingar, kompetens, kompetensutveckling, integration, 

                                                           

5 www.danderyd.se 2010-03-18 

6 www.osteraker.se 2010-03-18 

7 www.vallentuna.se 2010-03-18 

8 www.waxholm.se 2010-03-18 

http://www.danderyd.se/
http://www.osteraker.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.waxholm.se/
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mångfald, invandrare, validering, arbetskraftsinvandring och segregation. En sökning 

efter C-uppsatser som behandlar flyktingars kompetens gav inte så många resultat, 

däremot finns det uppsatser som handlar om validering. De flesta C-uppsatser som 

handlar om flyktingar och invandrare, tar upp barn och ungdomars integration i skolan 

och samhället.   

Det finns även ett flertal rapporter och publikationer från de svenska myndigheterna 

som behandlar flyktingars introduktion och integration i det svenska samhället 

Litteratursökning har även gjorts bland studie- och yrkesvägledarprogrammets 

kurslitteratur, fokus har legat på begreppen etnicitet, kommunikation och 

karriärutvecklingsteorier.  

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer de karriärutvecklingsteorier som jag har beaktat inför uppsatsskrivandet 

och som jag anser vara användbara vid arbete med nyanlända flyktingar.  

 

Teorier om yrkesval  

Sjöstrand skriver i artikeln teorier om yrkesval (Franke-Wikberg 1980) om sin 

karriärutvecklingsteori. Sjöstrand bygger sin teori på valteori och socialisationsteori, 

han menar att människor befinner sig i olika valsituationer i livet och dessa benämner 

han som brytpunkter. Sjöstrand pratar om hur brytpunkterna kan vara frivilliga eller 

påtvingade. Skillnaden mellan dessa är att de frivilliga brytpunkterna styrs av individen, 

medan de påtvingade brytpunkterna innebär att individens sysselsättning upphör av 

någon orsak.  

Genom att individen fattar nya beslut, sker en karriärutveckling. Individens 

karriärutveckling är en process mellan olika sysselsättningar och i övergångarna mellan 

de olika sysselsättningarna kommer individen fram till en brytpunkt där det finns olika 

valalternativ.  

Sjöstrand menar att för att kunna välja karriär, för att det överhuvudtaget ska kunna 

kallas för val, så måste det i valsituationen finnas alternativ. Beroende på livsmiljö ter 

sig valalternativ och karriärmål annorlunda.   

Författaren anser att det finns gränser för vad individen kan acceptera vid yrkesval, 

olika faktorer som lön, ort och arbetsuppgifter avgör dess attraktivitet. Vidare menar 

han att det finns olika sorters val som individen väljer utifrån. Attraktivitetsvalet är det 
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lättaste beslutat att fatta. Individen kan också välja det alternativ som är minst sämsta 

alternativet av två oattraktiva arbetsplatser. Interimval är ett begrepp som Sjöstrand 

använder om val som individen gör när beslutet är svårt att fatta och personen inte vill 

låsa sin framtida karriärutveckling. Sjöstrand skriver att om en individ utsätts för 

motstånd under ett beslutsfattande, får individen svårare att fatta ett beslut samt gärna 

skjuter upp eller låter bli att besluta sig för något.  

Författaren menar att i dagens samhälle är konkurrensen hård och väljandet speglar sig 

utifrån individens tilltro till den egna förmågan. Tilltron till sig själv har samband med 

kunskapsprincipen vilket innebär att man känner till alternativet. Kunskapsprincipen 

innebär att individen måste ha kunskap om alternativen, samt vad dessa skulle innebära 

för individen själv.  

Enligt Sjöstrand (1980) är yrkesvalet en process som kan fortlöpa hela livet och att en 

stor del av den processen är oåterkallelig. Valen som individen gör, är kompromisser 

mellan dels egna intressen och högt skattade värden samt realitetsfaktorer. 

Under vägledning krävs det inte enbart en förståelse för individen utan det krävs också 

att det finns valmöjligheter för individen.  

Sjöstrand (ibid) pratar mycket om hur det ska finnas valalternativ för att individen ska 

uppleva det som ett val. Vi vet att det i dagens samhälle finns kompetenta personer med 

utländsk bakgrund, som inte arbetar med det som de är utbildade till. När det kommer 

till valmöjligheter för dessa personer, känns det mest som en hel del hinder, bristande 

språkkunskaper men även det faktum att det sker diskriminering ute på arbetsplatserna. 

Sjöstrand diskuterar vidare begreppet anomi i karriärval, att när en person har tappat 

fotfästet vid exempelvis varsel, kan personen befinna sig i en situation där han inte ser 

valalternativen. Författaren menar att i en sådan situation vet inte personen vad han kan 

ställa för krav på de befintliga alternativen, utan personen blir helt efterfrågestyrd.    

 

SCCT  

Den Socialkognitiva karriärteorin SCCT (Brown, 2002) förklarar relationen mellan vår 

subjektiva självuppfattning, self-efficacy, och vår karriärutveckling.  

Teorin bygger på tre grundstenar som har sitt ursprung i den sociala kognitiva teorin. 

1. subjektiv självuppfattning (self-efficacy) 

2. förväntade utfall (outcome expectations) 

3. personliga mål (personal goals).  
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Synen på den egna förmågan kan avgöra individens agerande i valsituationer. Enligt 

SCCT teorin kan individen välja att undvika fullt möjliga yrkes- och utbildningsval om 

inte individen får någon uppmuntran eller om det är en felaktig sådan. Detta beror på att 

individen saknar en positiv förstärkning i sin närmiljö. Om individen inte har 

förväntningar på en positiv effekt så försöker individen istället styra sina val 

annorlunda, för att hamna i en situation där den får uppleva en positiv förstärkning. 

De nya samhällsförändringarna innebär att nya vägar öppnar sig, vilket i sin tur innebär 

att individen också måste lära sig att hantera dessa nya förändringar.  

SCCT teorin bygger på att individen har en förmåga att uttrycka intresse för de yrken 

som de tror sig ha en fallenhet för. Om individen saknar tilltro till den egna förmågan så 

kan denne sätta upp begränsningar för sig själv samt väljer bort vissa yrken och 

utbildningar. Teorin innebär att genom sitt förhållningssätt och förmågan bör man 

kunna se och bemöta individen där denne befinner sig.  

Ofta kan brist på motivation bero på känslan av att inte längre kunna se situationen 

långsiktigt, som intresset svalnar och tilltron för framtiden avtar. Genom att bemyndiga 

individerna, i det här fallet nyanlända flyktingar och elever på SFI, genom att ge 

individerna verktygen till att hantera hinder på vägen så stärks också deras 

självförtroende och motivationen ökar.   

 

3. Metod 

Under följande rubriker ges en beskrivning av de metoder samt tillvägagångssättet som 

använts till undersökningen.  

3.1 Undersökningsstrategi 

Undersökning är kvalitativ eftersom undersökningens syfte var att ta reda på hur 

respondenterna arbetar samt att ta reda på deras synpunkter på ämnet. Kvale (1997) 

beskriver syftet med en kvalitativ forskningsintervju som mål att erhålla mångsidiga 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuade livsvärld (1997:117) då 

studien behandlar enskilda informanters val utifrån personlighet, erfarenhet och egen 

uppfattning.  
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3.2 Metoder och tekniker 

Den valda metoden till undersökningen är kvalitativ. Kvalitativa intervjuer ger ofta 

fylliga beskrivningar, detaljerad information om sådant man inte känner till sedan 

tidigare. Genom att använda sig av standardiserade intervjuer, gör strukturen att det 

sedan underlättar jämförandet och analysdelen (Johannessen & Tufte, 2003).  

Undersökningen har inte följt intervjumallen, se bilaga 2, utan denna har fungerat mera 

som ett stöd under intervjuernas gång.  

 

3.3 Genomförandesteg 

Som ett första steg i undersökningen, har litteratur bearbetats parallellt med att kontakt 

upprättades med ansvarig projektledare för Nordost samverkan. Via projektledaren kom 

jag i kontakt med berörda personer som arbetar inom Nordost kommunerna i 

Stockholms län. Respondenterna kontaktades via telefon och missivbrev, se bilaga 1.  

I brevet redogörs för syftet av undersökningen. Kontakt togs därefter med de 

respondenter som visade intresse för deltagande.   

 

3.4 Urval och urvalsgruppen 

För att kunna besvara forskningsfrågorna, har intervjuer gjorts med personal från 

Nordost kommunerna i Stockholms län som projektet (se fakta under bakgrund) 

inkluderar. I urvalet av personer togs hänsyn till deras position på de olika instanserna, 

för att få en helhetsbild så har de intervjuade olika befattningar och arbetsuppgifter. Det 

gemensamma för dem alla är dock att de i sitt arbete kommer i kontakt med flyktingar.  

 

3.5 Datainsamling 

Förberedelser inför uppsatsskrivandet har gjorts tillsammans med en kursare. Samtliga 

intervjufrågor har arbetats fram gemensamt (se bilaga 2). Under två intensiva dagar i 

april 2010 genomfördes samtliga fem intervjuer tillsammans med kursaren på 

respektive respondents arbetsplats. Under själva intervjuerna har jag gjort 

minnesanteckningar och dessa har varit som ett stöd till transkriberingarna. Samarbetet 

med kursaren avslutades efter att intervjuerna genomförts. Därefter har jag transkriberat 
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och sammanställt intervjumaterialet själv. Kvalitén på de inspelade intervjuerna skiftade 

och medförde att jag har lyssnat av intervjuerna ett flertal gånger.  

3.6 Validitet och reliabilitet  

För att få validitet i undersökningen har jag intervjuat nyckelpersoner, d.v.s. personer 

som kommer flyktingarna nära och frågorna har utformats för att vara relevanta för 

undersökningens syfte. I en kvalitativ metod som används måste forskaren vara 

medvetna om att det kan vara svårt hur man skall förhålla sig till den person man 

intervjuar för att få informationen så giltig som möjligt (Holme, Solvang, 1991). Jag har 

under intervjuerna varit en aktiv lyssnare och eftersträvat att få fram personernas egna 

uppfattningar om området (ibid).  

3.7 Etiska ställningstaganden 

De respondenter som har intervjuats arbetar med flyktingar. Respondenterna har 

informerats om syftet med undersökningen samt hur materialet behandlas, vilket också 

innebär att respondenterna har aktivt tagit en ställning till huruvida de har velat 

medverka genom att delta i de personliga intervjuerna.  Undersökningen följer de etiska 

riktlinjer som finns stadgade i HSFR
9
.  

Respondenternas namn eller personuppgifter kommer inte att nämnas i undersökningen.  

 

3.8 Resultatredovisningssätt 

Efter datainsamlandet har intervjuerna transkriberats och sammanställts per intervju 

under resultatdelen, därefter har resultaten analyserats utifrån olika teman som 

framkommer under kapitlet bakgrund. Efter analysdelen har jag reflekterat över 

resultatets slutsatser samt diskuterat dessa under diskussionsdelen. 

 

 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas informanternas svar per intervju. Först ges en kortfattad 

sammanställning av intervjuinnehållet, därefter redovisas de besvarade intervjufrågorna 

                                                           

9 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Rev. Version april 1999 
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(se bilaga 2). Det övergripande temat var hur flyktingars kompetens bedöms samt vilka 

metoder som används vid kompetensmätningarna. 

De intervjufrågor som inte blev besvarade har uteslutits ur sammanställningen.  

 

Sammanställning per intervju 

Arbetsförmedlare 1 

Handläggaren pratar om en global kris, där det råder anställningsstop och att 

arbetsgivare är försiktiga med att nyanställa. Samtidigt som det sker en 

generationsväxling och det är dags för 40-talisterna att överlämna stafettpinnen till en 

ny generation. Detta är ett samhällsansvar och ansvaret ligger både hos staten och olika 

myndigheter, vilket också kräver att kommunikationen och samarbetet fungerar bra. För 

de nyanlända flyktingarna innebär detta att det är ännu viktigare att deras kompetens 

valideras och snabbt tas tillvara. På arbetsförmedlingen arbetar de med ett 

servicekoncept och de anser att människan ska fångas upp tidigt, genom rätt bemötande 

och genom att följa de förordningar som finns är ambitionen att få människor snabbt ut i 

arbete, helst en längre period. Enligt handläggaren finns det funderingar i det 

gemensamma projektet i kommunerna att hjälpa de personer som vill starta eget, att 

eventuellt kunna få skriva affärsplanet på sitt eget språk.   

Intervjufrågorna 

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

rektor? 

2mån på AF, jobbat som jobbcoach tidigare 

 

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

särskilda tester för att mäta kompetens?  

På arbetsförmedlingen ska allting dokumenteras, d v s all kompetens valideras. Det är 

inte arbetsförmedlingens uppgift utan betyg och intyg skickas till VHS för validering.  

 

”Oftast kompetens, kanske massa annat också men kompetens då, då är det, det här med 

att vi ska validera kompetensen. Så där försöker vi hjälpa till genom VHS där man 

validerar betyg och arbetsintyg och allt som… så att man fångar upp dem rätt snabbt. 

Det är inte AF:s jobb att, jag har jobbat här och jag är utbildad där… Okej, bra, då ska 

vi validera din intyg.”   
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Mäts endast vissa givna kompetensområden eller mäter man ”all” kompetens hos 

varje individ? 

All kompetens räknas, om personen inte kan prata svenska men däremot engelska så 

ökar chanserna till anställning.  

 

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

Handläggaren tror att arbetsgivare vill se utbildning men att den sociala kompetensen är 

viktig och kan man applicera det som man har lärt sig i kombination med en social 

kompetens, ökar chanserna till arbete.   

 

Hur ligger tonvikten vid kompetensmätningarna? 

Arbetsförmedlingen går mycket efter meriter, sådant som finns dokumenterat, till 

skillnad från privata alternativ där ofta den sociala kompetensen är avgörande.   

 

Anlitar du en tolk när du Samtalar med flyktingar?  

Tolk används, vid behov, både vid enskilda samtal och när det är information i grupp. 

 

Hur arbetar ni och hur vill du arbeta med högutbildade kvinnor som har varit 

hemmafruar dvs. inte har använt sina kunskaper i arbetsliv? 

Handläggaren anser att även om det har gått en längre tid sedan personen utbildade sig, 

så finns det kvar en del kunskaper. Om personen då får komma ut på praktik och 

använda sina kunskaper så kommer också självförtroendet att växa och på så vis får 

personen kraft att antingen fortsätta studera vidare eller att söka efter ett jobb inom sitt 

område. 

 

Får studenterna praktikplats genom SFI som matchar deras kompetens? 

Samarbete finns med SFI vad gäller praktik. Eftersom en del tycker att resvägen är för 

lång så då är kommunikationen viktig, att ta reda på var individen står och individens 

vilja och ambitioner.   

 

Sammanställning per intervju 

Arbetsförmedlare 2  
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Handläggaren berättar att det första man gör på arbetsförmedlingen är att se till 

personens bakgrund, hur personen mår, man ser till hälsotillståndet och hela den sociala 

situationen. Man undersöker om det finns några hinder, t.ex. arbetshinder. 

Arbetsförmedlingens uppgift är att stödja personen, inom de ramar som finns. 

Handläggaren menar att det inte går att tvinga en person till något utan viljan, 

motivationen, måste komma från personen själv. I nuläget finns det inom projektet ett 

starta eget bidrag för de som är intresserade av det, finansieringen är dock ett problem, 

eftersom dagersättningen är 220kr under sex månader.   

 

Intervjufrågorna 

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

rektor? 

20år inom yrket, 2år med nyanlända. 

 

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

särskilda tester för att mäta kompetens?  

Vid första besöket på arbetsförmedlingen görs en kartläggning av den nyanländas 

bakgrund och erfarenheter. Det upprättas också en handlingsplan. Det är högskoleverket 

som validerar personens meriter.  

 

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

varje individ? 

Man tittar på förutsättningarna, vilka planer och mål har personen samt hur når man 

personens mål. Det är personens bakgrund som avgör om målen känns realistiska.  

 

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

Om en person har kompetenser men inte kan bestyrka dessa, finns det möjlighet till 

antingen praktik eller yrkesvalidering. Det finns även en kurs på åtta veckor som heter 

yrkessvenska för den som vill träna på svenska i kombination med praktik.  

 

Anlitar du en tolk när du Samtalar med flyktingar? 
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Vid nyinskrivningar anlitas en tolk, handläggaren menar dock att han annars gärna vill 

höra personen själv prata och på så sätt bilda sig själv en uppfattning av personens 

språkkunskaper.  

 

Får studenterna praktikplats genom SFI som matchar deras kompetens? 

Samarbete finns med SFI, dock är SFI skolans främsta mål att personerna får öva på att 

träna svenska på sin praktik, om praktiken sedan ´råkar´ ske på en arbetsplats inom 

personens yrkesområde, ses det som något positivt, dock inte något som eftersträvas i 

första hand.  

 

Sammanställning per intervju 

Flyktingmottagare  

Flyktingmottagaren berättar att det är stora förändringar på gång på 

flyktingmottagningen, från den första december kommer staten ta över 

flyktingmottagandet, vilket innebär att de nyanlända kommer gå direkt till 

arbetsförmedlingen istället. Den nya metoden syftar till att det ska bli en likvärdig 

mottagning över hela landet. Nu när de nyanlända kommer till flyktingmottagningen så 

dels måste de förhålla sig till en myndighet och dels förhålla sig till flyktingmottagaren 

som dessutom handlägger om ersättningar. På socialkontoret där flyktingmottagaren 

jobbar, finns det även en jobbcoach som har i uppdrag att få de nyanlända ut i praktik 

och att coacha dem, stötta när det behövs. Praktiken är en chans för deltagarna att se hur 

det fungerar här i Sverige, samtidigt som de ges tillfälle att träna på språket.  

 

Intervjufrågorna 

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

rektor? 

4år med flyktingar, 16år inom yrket. 

 

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

särskilda tester för att mäta kompetens?  

Flyktingmottagningen får information från Migrationsverket, där den nyanländes 

utbildnings- och yrkesbakgrund framkommer, samt hur många år personen varit ute i 

arbetslivet.  
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Mäts endast vissa givna kompetensområden eller mäter man ”all” kompetens hos 

varje individ? 

Det finns kunskaper som inte går att mäta utan man frågar personer vad denne är bra på 

och vad hon eller han vill göra framöver. Den kunskapen används sedan vid samtal med 

jobbcoachen som finns på plats.  

 

Hur ligger tonvikten vid kompetensmätningarna? 

Det är viktigt att ta reda på personens exakta arbetsuppgifter, om personen säger sig ha 

jobbat i ett kök, kan detta betyda en hel del olika uppgifter. Därför ska man kartlägga 

personens egentliga arbetsuppgifter, som kan skifta från allt från att laga mat till att stå i 

disken.   

 

Hur arbetar ni och hur vill du arbeta med högutbildade kvinnor som har varit 

hemmafruar dvs. inte har använt sina kunskaper i arbetsliv? 

Det har startats ett projekt i syfte att hjälpa de personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Kvinnor har inte skiljts ut som en egen grupp utan projektet 

inkluderar även män.  

 

Får studenterna praktikplats genom SFI som matchar deras kompetens? 

På flyktingmottagningen anser de att flyktingarna först ska träna upp sin svenska innan 

de går på språkpraktik. De försöker matcha med rätt kompetens, om personen kan 

engelska så öppnas fler möjligheter. 

 

Sammanställning per intervju 

Rektor SFI 

Rektorn berättar om hur lågkonjunkturen har gjort att alltfler arbetsgivare tar emot färre 

praktikanter, då det är tidskrävande för den egna personalen att ta sig an en praktikant. 

Österåkers kommun är inte heller någon stor kommun, de flesta företagen är 

fåmansföretag. Detta påverkar i sin tur elevernas praktik på SFI, dels utbudet av platser 

som lätt begränsas till förskolor eller så måste eleverna åka till en grannkommun. Det 

kan också bli svårigheter med att få eleverna åka någon längre sträcka, då många av 

dessa inte är vana vid långa resvägar eller inte kan se meningen med det hela. Det är en 
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ny grupp nyanlända som kommer nu, lågutbildade och analfabeter, vilket också kräver 

nya resurser. Det nya projektet i kommunen innebär att en ny enkät kommer utformas så 

att de nyanländas kunskaper och erfarenheter inventeras. Rektorn ingår i arbetsgruppen 

där de arbetar med att försöka hitta områden där det finns brist på arbetskraft. I 

arbetsgruppen finns det en representant som håller ordning på statistiken.  

 

Intervjufrågorna 

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

särskilda tester för att mäta kompetens? 

Ett skriftligt svenskaprov gör i syfte att lättare kunna placera eleverna i rätt grupp. 

 

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

varje individ? 

Det är AF som validerar kunskaper, SFI arbetar med svenskundervisning och praktik. 

När eleverna söker sig till komvux och SFI får de först fylla i en blankett med sina 

förkunskaper vad gäller språk och olika utbildningar.  

 

Anlitar du en tolk när du Samtalar med flyktingar? 

I en studiesituation, vid behov. 

 

Får studenterna praktikplats genom SFI som matchar deras kompetens? 

Främsta syftet med praktiken är att träna på språket och att knyta kontakter med 

näringslivet. 

 

Tar ni hänsyn till flyktingarnas kompetens vid placering i grupper? 

Eleverna placeras i grupper efter förkunskaper i svenska språket. 

 

Hur påverkar projektet på SFI skolan? ökar antal undervisningstimmar? 

Någon förändring i antalet timmar kommer det inte att bli, eleverna läser på heltid och 

20h i veckan är lärarledda. 

 

Sammanställning per intervju 

Studievägledare på kunskapscentrum 
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Studievägledaren som intervjuades är inte direkt involverad i projektet i Nordost 

kommunerna, däremot träffar han de nyanlända flyktingarna efter att dessa har läst 

svenska på SFI och kommer till kunskapscentrum för vägledning inför fortsatta 

utbildningsval. Bland annat så kommer det elever som läst SFI och som vill fortsätta 

läsa vidare på gymnasienivå på Sas A+B. Vägledaren menar att på kunskapscentrum är 

det inte enbart nyanlända som söker hjälp utan alla som vill studera får först fylla i en 

webbansökan för att underlätta ansökningsprocessen till de olika kurserna. Därefter kan 

den som vill boka in ett personligt vägledningssamtal göra det på eget initiativ och en 

personlig handlingsplan kan utformas. Under intervjun kommer det fram hur viktigt det 

är med kommunikationen, att göra sig förstådd och att vägledaren ska kunna anpassa sig 

till den sökandes situation. Ibland kan det innebära användning av ett lite enklare språk, 

att vara tydlig, använda kroppsspråk och att hela tiden fråga om personen har förstått det 

som sagts.   

 

Intervjufrågorna 

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

särskilda tester för att mäta kompetens? 

Betyg och andra intyg skickas till VHS för bedömning, på SFI görs det även en enklare 

kartläggning över personens utbildnings- och yrkesbakgrund.  

 

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

varje individ? 

Det är flyktingsamordnaren i kommunen eller arbetsförmedlingen som analyserar 

flyktingars kompetens. 

 

Anlitar du en tolk när du Samtalar med flyktingar? 

I vissa fall kommer det flyktingar till kunskapscentrumet och då sitter 

flyktingsamordnaren med under mötet.  

 

 

 

5. Analys 
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I analysdelen görs jämförelser mellan de olika parternas synsätt på arbetet med de 

nyanlända flyktingarna samt att kopplingar görs till karriärutvecklingsteorier och andra 

länders arbetssätt med nyanländas integration in i samhället.  

 

Arbetsmarknaden 

Enligt en proposition
10

 från regeringen så visar undersökningar att nyanlända har en ofta 

svår och långsam etablering på arbetsmarknaden. Problematiken består i att det är 

utdragna etableringsperioder, vilka i sin tur leder till passivering hos de nyanlända och 

risken för bidragsberoende ökar. Instegsjobb och nystartsjobb är åtgärder som 

regeringen anser kunna bidra till en snabbare självförsörjning hos de nyanlända.   

I handbok om integration (2007:53) skrivs hur viktigt det är att ta hänsyn till den lokala 

arbetsmarknaden och den kompetens som för tillfället eftersträvas. Kunskaper om den 

lokala arbetsmarknaden gör att utbildningar och kurser kan utformas efter de behov som 

finns. Det underlättar även för invandrare att veta vilka arbeten de bör inrikta sig på, vid 

jobbsökandet eller vid val av utbildning. 

Det är också viktigt att ta reda på motivationen hos personen, vad hon eller han själv 

vill, såsom en handläggare på arbetsförmedlingen uttryckte sig; 

 

”Vi måste ju ha reda på personens bakgrund och erfarenhet. Och också lite om 

personens planer vad vill personen, finns det något mål. Vad han eller hon ska göra. Titta 

på vad finns det för förutsättningar. Att kunna och sen vilka vägar… hur ska man nå 

målen? Är det realistiskt? Och sen beror det också på vad individen har för bakgrund, 

och hur motivationen ser ut. Det är så här att vi kan inte, alltså vi kan ge stöd alltså inom 

våra ramar, men viljan måste komma från personen själv. Motivationen så att säga.”  

 

När det gäller de nyanlända flyktingarna som kommer i kontakt med myndighetspersonerna så 

är det viktigt att först klargöra syftet med hela mötet samt att det ska finnas en uttalad 

målsättning (Maltén, 2003). I att bygga lösningar (Berg & De Jong, 2003) diskuteras 

det att det är klientens ansvar för att en förändring skall ske och att det är viktigt att 

arbeta fram realistiska mål, utifrån klientens förmåga och omständigheter.  

För att kunna göra detta krävs det att personen i fråga har ambitionen och intresset för 

att förändras. Verkligt intresse benämns av Bolstad (1998) som en inre drivkraft. 

                                                           

10 Prop. 2009/10:60 
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Personens motivation kommer ifrån ett verkligt intresse för arbetet/yrket, motivationen 

kan också kopplas ihop med personens ämnes- eller kulturella bakgrund. 

 

En handläggare på arbetsförmedlingen reflekterar över de nyanländas situation vad 

gäller att komma ut på arbetsmarknaden; 

”Det viktiga är att vi vill få ut folk i jobb. De ska helst ha ett arbete där de trivs en längre 

period. Så de inte kommer tillbaka.” 

Handläggaren menar att det krävs en motivation för att personen i fråga ska trivas och 

inte kommer tillbaka till arbetsförmedlingen. Vidare konstaterar handläggaren att 

arbetsförmedlingen har sin egen agenda som de måste följa, vad gäller åtgärderna för de 

nyanlända. Dessa stämmer inte alltid överens med den nyanländes drömmar och 

visioner om sin framtid. 

 

”Arbetsförmedlingen vill få ut den sökande i arbete så fort som möjligt. Men sen kan det 

vara, har man arbetat som nånting, så om man inte vill fortsätta med det så måste vi ändå 

gå på det för man är mest anställningsbar på det kanske, men personen kanske har ett 

annat mål än vi och byta inriktning. Men då får man göra det, kan man säga på sin egen 

tid, man gör det parallellt…”   

 

Om man ser till Sjöstrands karriärutvecklingsteori (se fakta under bakgrund) så krävs 

det valalternativ för att personen ska kunna välja sin karriär. I de fall där personer 

innefattas av arbetsförmedlingens åtgärder kan man inte tala om individens val utan det 

blir snarare att individen tvingas anpassa sig till situationen. Sjöstrand menar att 

valalternativen ter sig annorlunda beroende på livsmiljö. Jag ställer mig frågan, vilka 

risker finns det med att individen ska situationsanpassa sig? Sannolikheten är stor att 

individen inte orkar planera för sin framtid parallellt med ett arbete eller en åtgärd om 

denne vantrivs med sin sysselsättning.  

 

Kvinnors framsteg på arbetsmarknaden 
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Uppgifter från regeringen talar för att generellt sett så etablerar sig kvinnor mycket 

långsammare än män på arbetsmarknaden. Skillnaderna kan urskiljas redan efter ett år 

och efter tre år är 50 % fler män sysselsatta än kvinnor.
11

  

På frågan hur arbetet med högutbildade kvinnor ser ut, d.v.s. de kvinnor som varit 

hemmafruar och inte kunnat utöva sina kunskaper ute i arbetslivet, framkommer det inte 

några speciella åtgärder för just den gruppen av nyanlända flyktingar. 

Flyktingmottagaren svarar på frågan; 

 

”Som högutbildade, nej vi har inte skiljt ut dem som grupp. Vi har ett projekt på gång, 

det är kvinnor som är långt ifrån arbetsmarknaden… det kan vara en blandad grupp, men 

där har vi inte bara kvinnor utan kvinnor och män.” 

 

Jag anser att detta arbetssätt kan jämföras med hur författarna Zamacona Aquirre och 

Hökfelt lyfter upp i en studie
12

 om kvinnors svaga position när de söker asyl. När 

kvinnorna söker asyl så får de oftast berätta om sin situation i sin familjs närvaro, vilket 

gör det svårare för kvinnorna att berätta om eventuella övergrepp som de har utsatts för 

och som kan vara av betydelse för deras asylprövning. Många gånger tas kvinnornas 

berättelse upp först efter att maken fått ge sin version och makens berättelse 

kompletteras då endast med det kvinnan har att tillägga. Detta tillvägagångssätt gör att 

kvinnorna räknas som mannens ”bihang” och saknar egna skäl för asyl. 

Undersökningen visar också att kvinnorna blir diskriminerade när de inte tillfrågas om 

de vill ha en kvinnlig tolk eller kvinnlig handläggare, förutfattade meningar om 

lågutbildade kvinnor samt kvinnor från vissa länder anges också som en 

diskriminerande faktor.  

Jag anser att det kan vara till kvinnornas fördel att de får träffas i en grupp bestående av 

enbart kvinnor, då kvinnorna annars lätt kan bli tillbakadragna och inte riktigt vågar ta 

för sig. Genom att den personal som möter de nyanlända flyktingarna och som arbetar 

med att analysera deras kompetens, känner till flyktingens bakgrund samt har kännedom 

om de faktorer som SCCT beskriver (se under bakgrund) kan en ökad förståelse för 

personens agerande nås. Inom SCCT nämns forskning som gjorts på just kvinnor och 

etniska minoritetsgruppers samt deras tilltro till den egna förmågan. 

                                                           

11 Prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt 
stöd 

12 http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/9890/1/kap10.pdf   
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En annan verksamhet riktad mot kvinnor är Aros döttrar i Västerås (2003-2004) som 

riktade sig till lågutbildade invandrarkvinnor. Syftet med projektet var att stärka 

kvinnornas svenska, genom att verksamheten erbjöd en trygg plats för kvinnorna ökade 

deras motivation och självförtroende.  Målet med Aros döttrar var att kvinnorna skulle 

bli självförsörjande men verksamheten fungerade även som en plattform för etnisk 

svenska kvinnor och utlandsfödda kvinnor. Aros döttrar syftade till att deltagarna skulle 

känna sig fria att vara sig själva och att våga fråga om olika saker. Kompetensen hos 

kvinnorna ökade i form av samhällsorientering och större kunskaper i det svenska 

språket.  

 

 

Kompetens och språkkunskaper  

Samtliga intervjuade anser att ett bra sätt att lära sig språket är genom praktik ute på 

arbetsmarknaden. Dessvärre finns det begränsat med praktikplatser, samt att det sällan 

är möjligt att kombinera språkövningen med den kompetens som flyktingarna har.   

 

Ett samarbete behöver inte enligt mig begränsas till den egna eller grannkommunen utan 

man bör vidga sitt perspektiv och knyta kontakter med näringslivet över hela landet. Ett 

exempel är den så kallade Ragundamodellen i Jämtlands län. Ragundamodellen är ett 

projekt som syftar till att få nyanlända ut i arbete, genom att matcha deras kompetens 

med arbetsmarknadsbehovet. Projektet vänder sig till nyanlända som bor i förorterna till 

Göteborg. Deltagarna erbjuds utbildning och praktik som i de flesta fall leder till 

garanterat arbete. Förutsättningarna för att få jobb är att deltagaren är beredd att flytta 

dit där jobb kan erbjudas.
13

  

Beroende på konjunkturen så kan också arbetsgivaren välja den kompetens som 

efterfrågas, ex om det är många sökanden så kan arbetsgivaren välja en högre 

kompetens än vad som egentligen krävs för att utföra arbetet (Andersson & Fejes, 

2005).   

 

Engagerade medarbetare anges vara enligt Jernhall & Sahlqvist (1997) de som har viljan 

att lära sig dels ny teknik men även att bibehålla kontakter samt knyta nya kontakter 

                                                           

13 jobb från första dagen, ett paket för jobb och integration för nya svenskar, www.centerpartiet.se 

http://www.centerpartiet.se/
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utanför organisationen. Detta ställer krav på medarbetarna i flera avseenden, dels den 

rätta kompetensen för arbetsuppgifterna men även en psykologisk trygghet i sin roll, 

mod och viljan att våga engagera sig. Vidare skriver författarna att medarbetaren måste 

vara medveten om de krav som ställs på ansträngning från deras sida men också en 

vetskap om att det är tillåtet att misslyckas ibland med sitt uppdrag.    

 

6. Slutsatser 

Undersökningen visar att många av intervjufrågorna förblev obesvarade. Med tanke på att 

kompetens är ett stort begrepp och kan vara svårdefinierad så ansåg några av de intervjuade att 

kompetens är ett teoretiskt begrepp men samtliga respondenter i undersökningen arbetar med 

kompetensfrågor och kompetens är ett återkommande tema i mötena med nyanlända flyktingar. 

Genom att beakta karriärutvecklingsteorier och den rådande arbetsmarknaden kan en ökad 

förståelse nås för de faktorer som bidrar till de nyanlända flyktingars etablering på 

arbetsmarknaden.  Uppsatsens antagande att det krävs en gemensam grundsyn för alla som 

mäter kompetensen, visade sig vara något som samtliga respondenter strävade efter.    

Den första forskningsfrågan löd: Vilka metoder använder sig Nordost kommunerna idag för att 

analysera nyanlända flyktingarna kompetens?   

 

Det gemensamma för samtliga instanser var att kompetensen hos de nyanlända flyktingarna ska 

bedömas och detta kan ske på olika sätt. Om det gäller betyg så skickas dessa till VHS för 

översättning. På samtliga instanser ska alla deltagare fylla i en blankett där det tydligt ska anges 

utbildningsbakgrund samt antal utbildningsår. En kartläggning görs också över personens 

situation. Allt detta tyder på en gemensam grundsyn, ett arbetssätt som ska främja nyanlända 

flyktingars framsteg mot självförsörjning. I de fall där det är möjligt så får den nyanlände göra 

sin språkpraktik ute på en arbetsplats som motsvarar dennes kompetens.   

 

Den andra forskningsfrågan löd: Hur kan Nordost kommunerna förbättra sina metoder 

för att analysera nyanlända flyktingars kompetens?    

 

En förhoppning är att samarbetet mellan kommunerna i Nordost i Stockholms län ska 

gynna den enskilde flyktinges framsteg mot självförsörjning. Eftersom samarbetet kring 

det nya projektet är relativt nytt och allting verkar vara i startgroparna så är det för tidigt 

att uttala sig om resultaten efter det nya samarbetet som projektet syftar till.  
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En handläggare tog upp vikten av fortbildning för personalen som ska arbeta med de 

nyanlända flyktingarna. Han önskar få mer kunskap om bland annat PTSD som är ett 

vanligt symtom hos krigsdrabbade personer. ”… vi ska få lite utbildning, så vi kan titta på 

PTSD och såna saker, att man lär sig i alla fall att vad det kan vara, det är svårt och se, man 

kan inte generalisera på människor men att man får lite utbildning … Så att man kan tolka, 

vilka signaler som man kan få, viktig o få den utbildningen.” 

Handläggaren påpekar dock att det är viktigt att inte generalisera men att utbildningen i 

sig är önskvärd.  

Angel & Hjern (2004) pratar om stigmatisering och dess konsekvenser. Det är inte alltid 

som kunskap är till en fördel. Ett exempel ges om PTSD och vilka risker det finns när 

personalen utbildas inom ämnet. Om den som möter flyktingen i fråga, endast ser till 

symtomen hos personen, istället för att koncentrera sig på människan med symtomen, 

finns det en risk med att flyktingen lär sig att bete sig som sjuk, vilket lätt leder till 

förtidssjukpensionering.  

 

För att bättre förstå den process som en nyinflyttad person från en kultur befinner sig i, 

bör personerna som möter flyktingarna få ökad förståelse för de faktorer som påverkar 

flyktingens agerande i vissa situationer. Det kan handla om att personalen får utbildning 

om olika kulturer, i första hand ska de länder beaktas där flest personer invandrar ifrån 

till Sverige. Om personalen har en ökad förståelse för den kulturkrock som de 

nyanlända ofta möter, har de bättre förutsättningar att kunna förstå och hjälpa 

flyktingarna. Det önskvärda vore om diskrimineringen i samhället uppmärksammades 

mer och att de som arbetar med nyanlända flyktingar fick utbildning inom ämnet  

De offentliga organen i Norge har ett krav på sig att intervjua minst en sökande med 

invandrarbakgrund. Under perioden 1 juni 2004- 1 juni 2005 fick 1600 personer med 

annan bakgrund än västerländsk, möjlighet till rekrytering. Under den totala perioden 

anställdes 430 personer med invandrarbakgrund, vilket motsvarar 28 %.
14

 Frågan är 

huruvida ett sådant tillvägagångssätt skulle ge resultat i Sverige. Om man tänker på alla 

de personer med ett ickesvenskt namn som systematiskt sorteras bort, kanske en metod 

som den i Norge kan vara ett sätt för invandrare att ges tillträde till arbetsmarknaden.  

 

                                                           

14 handbok om integration (2007:53) 



 28 

 

7. Diskussion 

Metoddiskussion 

Den valda metoden för undersökningen, att genomföra kvalitativa intervjuer anser jag 

vara ett bra sätt att ta reda på en persons synpunkter angående något specifikt. I detta 

fall tillvägagångssättet för att analysera nyanlända flyktingars kompetens. Dessvärre 

blev inte intervjufrågorna utförligt besvarade, vilket kan förklaras med att 

frågeformuläret inte följdes som det var tänkt från början. För att underlätta arbetet med 

undersökningen borde jag ha utfört provintervjuer först, då hade det funnits möjlighet 

att ändra på intervjufrågorna, med tanke på att samtliga fem intervjuer genomfördes 

under två dagar så fanns det inget tidsutrymme till ändringar av den ursprungliga 

intervjumallen (se bilaga 2).  Johannessen och Tufte (2003) tar upp vikten av att 

genomföra intervjun först på en testgrupp. Detta arbetssätt bidrar till återkoppling från 

testpersonerna och därmed möjlighet att utforma bra intervjufrågor. Författarna (ibid) 

menar vidare att intervjumallen inte behöver följas slaviskt utan frågorna kan komma att 

ändras under intervjuns gång. Det hade varit bra ifall jag hade strukturerat upp 

intervjumallen genom att dela upp frågorna efter olika teman, detta hade varit till stor 

hjälp vid resultatbearbetningen. Frågorna hade även kunnat handla mer om bemötande 

och om hur de olika instanserna konkret arbetar med samverkan samt vad de bygger 

samarbetet på, d.v.s. vilka är grunderna, bortsett från huvudmålet som är att de 

nyanlända ska snabbare nå självförsörjning, vilka delmål har satts upp och har dessa 

mål uppnåtts? Den valda metoden, att utföra kvalitativa intervjuer, hade även med 

fördel kunnat kompletteras med observationer. Genom att observera hur samtal med 

nyanlända flyktingar kan se ut, hade en bredare helhetsbild kunnat fås. Metoden hade 

även med fördel kunnat kompletteras med en enkätundersökning till personerna som 

berörs av de nya åtgärderna i Nordost kommunerna. Detta hade gett ett större underlag 

att arbeta med, vilket hade varit synnerligen viktigt då resultatmaterialet blev begränsat.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt Holme och Solvang (1997) så är det inte beroende av graden av formalisering i 

frågeställningen huruvida en metod är bra eller inte. Det handlar mer om i vilken 

utsträckning som metoden kan klara av att lösa olika problem eller frågor. 
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Frågeställningen ska sedan vara utgångspunkt för hur arbetet ska läggas upp samt 

tolkningen av information. Slutligen ska forskningen söka ge svar på frågeställningen 

utifrån det insamlade materialet.  

Samtliga berörda personerna i undersökningen visar på ambitioner att vilja förändra 

situationen för de nyanlända och att de nyanlända snabbare ska nå självförsörjning. Det 

märks tydligt att de brinner för sitt arbete och samtliga har visioner om hur ett 

gemensamt arbetssätt kan öppna nya dörrar och ge nya infallsvinklar i arbetet med de 

nyanlända flyktingarna. Denna uppsats visar att det finns ett behov av att förbättra de 

nyanländas socialisering in i samhället. Thurén (2007) pratar om socialisering och ger 

exempel på hur vi människor har inskolats in i samhället och att vi utifrån vår 

socialisering bygger upp en förförståelse. Enligt min tolkning är det viktigt med en 

helhetsbild av den sökandes behov, resultaten visar att språket är ett viktigt verktyg som 

de nyanlända behöver lära sig och att detta sker bäst ute på en arbetsplats.   

Holme och Solvang (1997) menar att grundarbetet vid forskning är att söka efter 

information om problemet, genom att problematisera sin forskningsfrågeställning och 

att leta efter lämpliga företeelser som belyser problemet. På det viset blir det lättare att 

avgränsa och formulera sin frågeställning. Att resultatet i denna forskningsfråga blev 

vagt kan förklaras med att det insamlade materialet inte gav något större utfall.  

 

Framtiden 

Inför framtida forskning är det intressant att undersöka hur de nyanlända flyktingarna 

själva har påverkats av det nya samarbetet i kommunerna.   

Utifrån ett vägledarperspektiv är det intressant att ta del av olika myndigheters arbetssätt 

och på det viset få en ökad förståelse vad som sker i de olika instanserna. Som 

studievägledare kommer man i kontakt med olika slags människor, med skilda 

bakgrunder. Det är viktigt samt nyttigt att påminna sig själv om att min verklighet inte 

är den andres verklighet. Vi människor kan aldrig riktigt förstå en annan person fullt ut 

men att vi åtminstone kan försöka att förstå (Buber, 1994). 

För att överbrygga klyftorna mellan invandrare och infödda svenskar, är det viktigt att 

arbetsgivare tar sitt ansvar. Ett sätt att främja mångfalden på arbetsplatserna är att göra 
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kulturella förändringar. Dessa kan bland annat vara att medarbetarna får möjlighet att 

fira andra högtider än de traditionellt svenska.
15

 

Det finns ambitioner att förbättra förutsättningarna för nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden, i dagsläget är det dock svårt att säga huruvida Samverk Nordost 

projektet kommer visa på framgång. Eftersom arbetsförmedlingen kommer att ta över 

mottagandet av de nyanlända i slutet av året, kommer detta att medföra ytterligare 

förändringar som bör beaktas inför fortsatt forskning.  
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Missivbrev     Bilaga 1  

 

Hej! 

Vi, Antsar Boya Touma och Katja Virtanen är studenter på Stockholms Universitet, Vi 

läser sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet HT07- VT10 och kommer 

nu under våren att skriva vårt examensarbete.  

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

individperspektiv och samhällsperspektiv, att de nyanlända flyktingars kompetens 

analyseras i ett tidigt skede.   

Vi 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.  

 

http://www.danderyd.se/
http://www.osteraker.se/
http://www.taby.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.vaxholm.se/
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Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur Nordost kommunerna på ett effektivt sätt kan 

analysera flyktingars kompetens. I första hand har vi tänkt arbeta kvalitativt, d.v.s. 

genom personliga intervjuer med personal från Nordost kommunerna, SFI och 

arbetsförmedlingen, vill vi 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 Nordost kommunerna samt de olika samarbetsaktörerna.  

Vår 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 oss via mail: 072antboy@student.su.se och 072katvir@student.su.se 

 

Med vänlig hälsning    

Antsar Boya Touma & Katja Virtanen    

 

 

 

Intervjumall    Bilaga 2 

 

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? 

mailto:072antboy%40student.su.se
mailto:072katvir@student.su.se
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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? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


