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Introduktion   
 

Målet med det här dokumentet är att samla in den feedback som krävs beträffande IGMA-

läroplanens innehåll, som baseras på den nationella forskning som gjorts i Sverige, 

Grekland, Nederländerna, Spanien, Norge, Cypern och Ukraina.  

Forskningen i partnerländerna har inriktat sig på den nationella kontexten hos unga vuxna i 

åldrarna 18-30, de relevanta organisationerna som arbetar med dessa unga, de 

yrkesverksamma som är involverade i dessa organisationer samt de utmaningar som 

organisationerna står inför för att kunna arbeta (mer) effektivt med sin målgrupp. 

Forskningen implementeras inom igma3-projektet med målet att bidra till ökad 

anställningsbarhet av unga vuxna med hjälp av en förbättring av koordinerande aktiviteter 

hos lokala intressentnätverk som är involverade i utbildning och sysselsättning, med fokus 

på arbetsgivarens roll och insats.  

Projektets målgrupp består inte av likformade individer: vissa ungdomar kommer att vara 

sådana som hoppat av skolan i förtid som återinträder i utbildning i en annan period, andra 

kan ha slutfört yrkesutbildning eller högre utbildning men är arbetslösa, några ungdomar kan 

ha “blivit osynliga”, genom att inte bidra till samhället, att inte vara registrerade och att inte 

leva på socialbidrag. Ytterligare andra kan ha goda skäl till att inte ha jobb/ha sökt jobb just 

då fastän de har rätt dokument, medan andra saknar rätt dokument från rätt utbildning, etc. 

Alla dessa ungdomar anses vara arbetslösa när man ser på våra nationella 

arbetsmarknaders statistik. Men de typerna av problem/utmaningar som dessa ungdomar 

kommer att möta kommer att skilja sig på ett betydande sätt, och så även deras behov samt 

tjänster som behöver erbjudas och de involverade yrkesverksammas erfordrade färdigheter.   

För att kunna utforma ett lämpligt innehåll för läroplanen är det därför av största vikt att vi 

har en tydlig beskrivning av målgruppen som varje partner kommer att fokusera på, de 

intressentorganisationer som arbetar med den specifika målgruppen, typen av 

yrkesverksamma som är involverade och den sortens professionella teman som dessa 

yrkesverksamma behöver vara medvetna om/kompetenta i. Sist men inte minst: om ni 
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beaktar er målgrupp, de organisationer och yrkesverksamma som är involverade, vad är 

enligt er forskning viktigt att ta med i vår nya IGMA-läroplan?   

Det här dokumentet innehåller en tabell som ni ska fylla i för att ge oss den här typen av 

feedback. Tabellen har funktionen att den KORTFATTAT summerar er landsforskning i de 

element som vi behöver för att skapa ett nytt utkastsförslag för det utbildningsinnehåll som 

vi alla behöver/kan dela.  

Sammanfatta era svar/slutsatser till ungefär två textsidor. Ytterligare översättning av er 

forskningsrapport behövs därför inte längre. Skicka den kompletta tabellen till Jenny Averhed 

och Roger Van de Winkel senast den 29 februari. Detta kommer att ge oss tillräckligt med tid 

för att diskutera och förbereda en utkastversion av den nya läroplanens innehåll, som vi 

sedan kommer att presentera på vårt möte i Drammen i början av april 2016. 
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1. Sammanfattningstabell  
 

  

 

1. Allmän statistik för ungdomsarbetslöshet (Eurostat) i ert land 

Ge statistik för de senaste tre åren: 2012, 2013, 2014, (2015 om möjligt) samt 

trend.  

Ungdomsarbetslösheten räknas ut genom att dividera antalet arbetslösa personer i 

åldrarna 15 till 24 med den totala aktiva befolkningen i samma åldersgrupp. Indikatorn är 

baserad på EU Labour Force Survey (Eurostat). 

2012: 23,6 % 

2013: 23,5 % 

2014: 22,9 % 

2. Vilken är den specifika målgruppen av arbetslösa ungdomar som ni kommer att 

arbeta med i ert land?  

Beskriv kort huvuddragen för den målgrupp/de målgrupper ni kommer att inrikta 

er på.  

Vår målgrupp kommer att vara arbetslösa utlandsfödda ungdomar i åldrarna 18 till 30 år. 

3. Varför har ni valt denna grupp/dessa grupper?  

Beskriv kort huvudskälet till att ni inriktar dig på denna grupp/dessa grupper i er 

pilot.  

En alltmer ökande del av de som är registrerade arbetssökande tillhör grupper som 

allmänt har svårare att hitta jobb än andra, och därmed löper större risk för att bli 

långtidsarbetslösa. Det omfattar personer som är födda utanför Europa och anses vara 

den största och mest sårbara gruppen. Antalet registrerade arbetslösa födda utanför 

Europa har ökat stadigt, från 40 000 personer år 2008, till en nivå på 130 000 personer i 

april 2015. Den markanta ökningen förklaras av den stora tillströmningen av människor i 
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upprättandet av uppdraget sedan det introducerades 2010. Detta är ett problem eftersom 

flyktingflödet förblev högt år 2015 och 2016 beräknas den här gruppen öka ytterligare. 

(Arbetsförmedlingen, 2015). Detta beror på bristen på språkkunskaper, frånvaro av 

nätverk och diskriminering (IFAU, 2016). 

4. Vilka är de viktigaste intressenterna ni därför måste arbeta med?  

Nämn kort de olika intressenterna och förklara kortfattat deras roller och 

ansvarsområden, samt expertisen hos de involverade yrkesverksamma.  

Arbetsförmedlingen 

- Etableringssatsningar görs i samverkan med olika aktörer, Arbetsförmedlingen har 

det samordnande ansvaret. Etableringssatsningarna hjälper individerna att snabbt 

börja arbeta eller studera.  

- Det skapar möjligheter för personer som är nya i Sverige att snabbt komma in i 

arbete eller utbildning.  

Länsstyrelsen  

- Bidrar till att förbereda kommunerna.  

- Avgör avtal med kommuner i mottagandet av nyanlända.  

- Främjar regionalt samarbete och övervakar organisation och implementering av 

åtgärder för nyanlända på regional och kommunal nivå.  

Kommuner 

- Arbetar med mottagandet av nyanlända och tar hand om åtgärder för de sociala 

områdena.  

Svenska Migrationsverket  

- Granskar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, besöka landet, 

söka skydd från förföljelse eller skaffa svenskt medborgarskap.  

- Inom flyktingmottagningen erbjuder Migrationsverket asylsökande bostad och 

matpengar medan de väntar på beslut i asylprocessen. När en person får tillstånd 

att stanna i Sverige betalar staten kompensation till de lokala styrningsorganen.   

- De ansvarar också för att skaffa fram en nationell prognos för nyanlända och för 
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bosättningen av vissa nyanlända. Migrationsverket beslutar även om 

kompensation från staten till de lokala styrningsorganen.  

5. Vad är den största utmaningen de måste lösa, vilket är deras största problem för 

förbättring av deras tjänster/effektivitet?  

Beskriv även här kortfattat! 

 

Svenska Migrationsverket måste få rätt villkor för att förkorta omloppstiden i 

asylfallen. Av erfarenhet har det visats att långa väntetider leder till passivitet som 

är svår att bryta hos individerna. Det är viktigt att få tillgång till svensklärare, 

adekvat sjukvård och socialtjänst för att många ska få en nystart i Sverige. Det 

behövs avgörande åtgärder för vuxenutbildning för de som saknar primär eller 

sekundär utbildning. Utan åtminstone gymnasieutbildning är det idag svårt att 

komma in på svenska arbetsmarknaden.  

Man behöver bostad. Det är inte tillräckligt att asylsökarna får uppehållstillstånd 

och därmed kan börja med etableringen. Bristen på bostad gör livet så skakigt för 

individen att det påverkar motivationen för etableringen. En av de största 

utmaningarna för att lyckas är att ge nyanlända i Sverige en möjlighet till att lättare 

hitta jobb. För att kunna hantera den här utmaningen är det av stort värde att 

skapa ett gott samarbete mellan Migrationsverket, kommuner, länsstyrelser, 

socialförsäkringsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Exempelvis saknas 

samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, där AF brister i att ta 

hand om den kunskap som finns tillgänglig i kommunerna och genom att de 

nyanlända “skuffas ihop” eftersom myndigheterna i staten har dåligt med tid att 

lägga på varje individ (Arena för tillväxt, 2014).  

 

 

6. Enligt er forskning, er målgrupp och relaterade intressenter (de yrkesverksamma 

som arbetar med er målgrupp), vilka är de teman som vår IGMA-läroplan behöver 

täcka?  

Lista kortfattat ämnena och ge en väldigt kort beskrivning av innehållet så att vi 
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förstår vad ni menar.  

 

- Det finns ett behov av att utveckla initiativ för lokala och regionala förhållanden 

och av att allt mer kunna använda sig av den ackumulerade potentialen för 

aktiviteter och initiativ som är lokala och regionala. Kommunerna har ofta ett 

välutvecklat samarbete med den lokala företagsvärlden, samverkan mellan 

kommuner och AF kan vara av stort värde för nyanlända och de lokala företagen.  

- Regional samverkan: samverkan med hjälp av integrationssatsningar för att man 

ska kunna komma åt största delen av arbetsmarknaden och därmed snabbare bli 

självförsörjande.   

- Bättre metoder för vuxenutbildning och utbildning i svenska språket för att bättre 

kunna utrusta nyanlända för arbetsmarknaden (SKL, 2015).  

- Diskriminering: Forskning bekräftar att diskriminering påverkar utlandsföddas 

anställningsbarhet och löner (SULCIS, 2013). Det finns ett behov av att arbeta med 

att förändra arbetsgivarnas attityder.  

- Arbetspraktik och arbetsplatsförlagd utbildning: arbetsmarknadsforskning har visat 

att åtgärder med tydlig koppling till arbetsmarknaden, så som arbetspraktik, 

studiebesök och mentorer ofta är mer effektiva än andra åtgärder för att integrera 

utlandsfödda arbetssökande på den svenska arbetsmarknaden (AF,2016). 

- Nätverk: Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i att vara det nätverk som många 

nyanlända saknar i det svenska samhället. Dessutom är arbetslivserfarenhet, 

studiebesök eller mentorer viktiga verktyg för nätverkande. Andra viktiga sätt att 

nätverka på är genom lokala föreningar, aktiviteter som kan skapa bättre 

förståelse för hur samhället fungerar och även ge språkträning (Arena för tillväxt, 

2014).  
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7. Finns det några andra uppmärksamhetsområden som läroplanen bör täcka?  

 

 

 

 

 

 

8. Vilka teman/ informationstyper kan enligt er vara relevanta för arbetsgivare?  

Lista och beskriv temat. Vänligen beskriv också kortfattat varför ni tycker detta är 

relevant.  

Arbetspraktik och arbetsplatsförlagd utbildning: att involvera arbetsgivarna i 

etablering och uppbyggande av ett professionellt nätverk och att de nyanlända lär 

sig “arbetssvenska”. Det är även viktigt för att förebygga diskriminering bland 

arbetsgivarna.  

Samverkan: Engagemang i det regionala samarbetet och att vara en del av 

integrationssatsningarna. Det är relevant att processerna anpassas till lokala 

förhållanden.  
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2. Sammanfattning av slutsatser rörande 

innehåll  

Sammanfatta kort vilka huvudtemana bör vara i vår IGMA-3-läroplan och varför.   

 

För att sammanfatta och avsluta vår målgrupps behov - målgruppen är arbetslösa 

utlandsfödda mellan 18 och 30 år – löper den här gruppen av personer hög risk för att bli 

långtidsarbetslösa i det svenska samhället. Detta är ett problem eftersom flyktingflödet var 

högt år 2015 och under 2016 beräknas den här gruppen att öka ytterligare. Några av de 

intressenter som arbetar med vår målgrupp är: Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, 

kommuner, svenska Migrationsverket.  

De viktigaste temana att ta upp rörande målgruppen är samarbetena mellan de olika 

intressenterna. Detta är viktigt för de nyanlända, så att de kan få tillgång till 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Samarbetena kommer också att leda till bra 

arbetsplatsförlagda praktikplatser och arbetsplatsförlagd utbildning, detta är ett sätt för de 

utlandsfödda att etablera och bygga ett professionellt nätverk och lära sig “arbetssvenska”. 

Ett bra nätverk behövs för integration och för att de ska få bättre förståelse för och kunskap 

om det svenska samhället och svenska språket. Det finns också ett behov av att arbeta med 

metoder som kan förändra arbetsgivarens attityd att förebygga diskriminering gentemot 

anställning av utlandsfödda.    
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