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1. INTRODUKTION
Syftet med Info4Migrants‐projektet är att nå det europeiska målet
om en effektiv integration,av invandrare, genom att överföra
informationsdatabasen, Careers Europe Eisodos, till yrkesutbildningsanordnare och vägledningscentrum i
hela Europa. Bakgrunden till projektet är att Europeiska Kommissionen antog meddelandet om en

europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare den 20 juli 2011, utifrån att invandrare
idag är en underutnyttjad resurs och ett slöseri med mänskliga resurser i alla medlemsstater. Det
har framhållits att EU‐länderna måste göra processen för inflyttning mer attraktivt och oproblematiskt för
invandrare, dels genom att förbättra den information som finns tillgänglig för dem i det mottagande
samhället (t.ex. arbetstillfällen, kultur, rättigheter), se till att inga konflikter skapas med den inhemska
arbetskraften samt informera invandrare om deras skyldigheter.
Projektet Info4Migrants syfte är att inom yrkesutbildningar (VET) ge stöd åt såväl yrkesvägledare som
invandrare. Likaså ska projektet även ge stöd åt andra yrkesverksamma grupper, som arbetsförmedlingen
och andra organisationer som arbetar med invandrare, genom ett online‐baserat verktyg för att hjälpa dem
att bättre stödja de invandrare de kommer i kontakt med.
Målgrupperna, både professionella vägledare och invandrare, kommer att delta i flera aktiviteter där
resultatet kommer att återkopplas till deltagarna, för att säkerställa att verktyget är anpassat för att möta
de behov som finns på europeisk nivå. För att nå detta mål kommer de sex organisationer i som samverkar i
detta LLP‐projekt, utveckla ett onlinebaserat verktyg som innehåller ett brett utbud av praktisk information.
Informationen kommer att översättas till de vanligaste invandrarspråken.
Projektet Info4Migrants baseras på en detaljerad undersöknings‐ och införandeplan utarbetad för att
uppfylla följande mål:

Att förstå vem invandrare är, vilket stöd de behöver och vilka stöd som redan finns i varje
partners land.
Att identifiera luckor i nuvarande kunskaper hos yrkesvägledare och andra professionella som
arbetar med invandrare.
Att ta fram praktisk information med syfte att fylla kunskapsluckorna.
Att utveckla ett onlinebaserat verktyg till stöd för yrkesvägledare som arbetar med invandrare.
Att sprida resultaten till målgruppen, andra strategiska partners och till allmänheten.

2. METOD FÖR ATT UTARBETA RAPPORTEN
För att säkerställa kvalitén på undersökningen och skapa en
heltäckande bild av migrationsfrågor i Europa, sett ur olika perspektiv, har alla organisationer som
deltagit I detta partnersskapsprojekt använt sig av samma metod för datainsamling. Data har samlats
in genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder.

3. INTRODUKTION TILL RAPPORTEN
Rapporten är en sammanställning av de nationella undersökningarna som gjorts i respektive
partnerland. Syftet med rapporten är att hitta likheter och skillnader mellan de länder som deltar i
projektet Info4Migrants (I4M) med hänsyn till invandrarnas situation i respektive land, vilka
ursprungsländer de kommer från, deras socioekonomiska profil, vilket stöd de får från professionella
och vilka organisationer som arbetar med att stödja dem.
Utifrån resultaten från de nationella rapporterna kommer vi att kunna identifiera de viktigaste
behoven hos målgruppen i varje mottagarland och vi kan bidra till att lösa dessa behov med I4M‐
verktyget. Detta dokument kommer att hjälpa projektgruppen med nästa steg i projektet, med
utvecklingen av innehållet i I4M‐verktyget och det kommer också att erbjuda en inblick i
invandringssituationen i de olika partnerländerna: Storbritannien, Österrike, Bulgarien, Finland,
Spanien och Sverige

4. PROFIL ÖVER INVANDRARE I PARTNERLÄNDERNA
Profilen för invandrare skiljer mellan partnerländerna, inte bara på grund vilket urspungsland
invandrarna kommer från, utan också på grund av deras socioekonomiska profil och deras skäl att
flytta.
Vilket land man invandrar till hänger ofta ihop med närheten till det nya landet eller att det finns
kulturella och historiska relationer mellan länderna. Eftersom invandrarna har olika ursprung, så är det
mest talade invandrarspråket olika för de olika länderna som deltar i projektet.

Gällande den socioekonomiska profilen som invandrarna har, även
om det visade sig att invandrare (i de länder som deltar i denna
undersökning) ofta är låg‐ eller medelutbildade och har små
ekonomiska resurser, så kan denna situation skilja sig från land till land. Vissa länder, som
Storbritannien och Sverige tar emot fler invandrare med högre utbildningsnivå än Spanien.
Undersökningen visade också att den socioekonomiska profilen påverkar skälen till varför de flyttat. I
Spaniens fall är det så att de flesta invandrarna lockades av den högkonjunktur som rådde under 90‐
talet och början på 2000‐talet, medan i Bulgarien så har de flesta invandrarna kommit som flyktingar
eller asylsökande, främst från Syrien eller Afghanistan.
Stödet invandrare får är också olika i partnerländerna. Till exempel så tenderar invandrare i Spanien
och Bulgarien oftare att få stöd av släktingar eller vänner som redan finns i landet, medan i
Storbritannien verkar det finnas en högre andel invandrare som söker hjälp från olika organisationer.
Detta beror dock också på ursprung och situationen för varje invandrare. Invandrare som kommer till
partnerländerna som asylsökande tenderar att i högre grad använda sig av professionella
organisationer jämfört med de invandrare som kommer av ekonomiska skäl.
I följande tabell, kan de viktigaste egenskaperna för invandrare ses land för land:
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5. ORGANISATIONER SOM STÖDJER INVANDRARE I PARTNERLÄNDERNA
Detta är det område som uppvisar flest likheter mellan partnerländerna. I samtliga partnerländer är de
organisationer som stöder invandrare av varierande art och tillhandahåller olika tjänster. Dessa
organisationer kan vara privata eller offentliga och de varierar från fackföreningar till
invandrarorganisationer,

offentliga

förvaltningar,

yrkesvägledningscentrum

och

välgörenhetsorganisationer.
En annan sak som är gemensamt för alla partnerländer är att de organisationer som arbetar med
invandrare fungerar väl på lokal nivå, trots att det är nationella organisationer, vilket innebär att
stödet invandrarna får är relaterat till närheten av där de bor.

I allmänhet ger dessa organisationer inte service enbart till
invandrare utan även till andra grupper och i de flesta fall är
invandrare inte deras främsta målgrupp, så är fallet i t.ex.
fackföreningar eller arbetsförmedlingar.
Däremot kan vi se att i vissa länder, t.ex. Storbritannien, har organisationer som;
bostadsrättsföreningar, arbetsförmedlingar, karriärercentra och yrkeshögskolor stor erfarenhet av att
arbeta med invandrare, vilket i sin tur gör dem bättre förberedda för att stödja dem. Dock kan dessa
organisationer ibland känna att de enbart kan ge stöd åt invandrarna på ett bra sätt inom de områden
som de är experter på. Problemet är att även om det finns mycket information för invandrare, är
informationen ofta utspridd bland olika organisationer och myndigheter och det är mycket svårt och
tidskrävande att ta reda på allt.

Det skulle vara till stor nytta såväl för yrkesvägledare, andra som

stödjer invandrare och för invandrarana själva att kunna hitta all denna information samlat på ett
ställe.

6. PROFIL PÅ YRKESVÄGLEDARE I PARTNERLÄNDERNA
Inom detta område finns det också många likheter bland partnerländerna.
Majoriteten av yrkesvägledare i respektive land har inte fått någon specialutbildning i att ge stöd åt
invandrare. De har lärt sig att stödja invandrare inom olika områden och på olika vägar på ett
informellt sätt, samtidigt som de utfört sitt arbete.
På grund av de senaste årens ekonomiska kris och att alltfler människor står utan arbete eller behöver
byta karriär har yrkesvägledning blivit viktig. I de flesta partnerländerna har yrkesvägledarna en allmän
yrkesutbildning av hög kvalitet som förbereder dem väl för att tillgodose behoven hos ett brett
spektrum av klienter. Men deras utbildning är vanligtvis inte speciellt utformad för att passa den typ av
arbete och ge den kunskap som rådgivare och annan stödpersonal behöver för att kunna arbeta med
invandrare. Andra

yrkesgrupper som

arbetar

med invandrare, t.ex. fackföreningar

och

välgörenhetsorganisationer, är vanligtvis inte utbildade karriärrådgivare, men de stödjer invandrare i
frågor som rör personliga behov, t.ex. juridiskt rådgivning eller hur man får tillgång till bostad.
Bristen på specialisering inom områden där kontakter med invandrare förekommer, innebär att dessa
yrkesgrupper kan sakna vissa nyckelkompetenser som kunskap om invandrarspråken, specifika
interkulturella kommunikationsförmågor och kunskap om invandrarnas ursprungskultur.

I likhet med föregående avsnitt är bristen på tillgång till aktuell och
korrekt information, både på lokal och nationell nivå, ett stort
hinder för personer som arbetar med invandrare. De yrkesgrupper
som har invandrare som målgrupp brukar dessutom vara specialiserade inom vissa områden, vilket
innebär att de kan ha svårt att ge råd i andra frågor eller hänvisa vidare till rätt stödorganisation. Tex
har en person som arbetar på ett karriärrådgivningscenter mycket kunskap om var man hittar lediga
arbete, hur man skriver ansökningshandlingar, vilka utbildningsmöjligheter det finns, medan denna
person kanske inte har kunskaper om juridiska frågor eller kunskap som är relaterad till det dagliga
livet, som att få tillgång till en lägenhet
Även om det inte förväntas att en karriärrådgivare har svar på alla de frågor som en invandrare kan ha,
så uppgav de yrkesvägledare som deltog i de nationella undersökningarna att de åtminstone skulle
vilja känna till vilka organisationer som de kan hänvisa invandrarna till när de behöver stöd inom andra
områden.
Med andra ord skulle det vara bra att ha en webbsida där yrkesverksamma kan hitta all information på
ett ställe så att de kan ge råd till invandrarna om vem de ska kontakta för vidare hjälp.
Följande är de områden där yrkesvägledare och andra professionella rådgivare upplever att de
behöver förbättra sina kunskaper för att bättre kunna stödja invandrare:
Storbritannien

Österrike

Bulgarien

Finland

Spanien

Sverige

Informa‐

Utbildnings‐

Juridiska

Professionella

Utbildnings‐

Socioekonomiska

Profession‐

tion som

möjligheter,

aspekter,

aspekter, rättsliga

möjligheter för

aspekter,

ella

behövs

befintliga

organisationer

aspekter,

invandrare,
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aspekter,
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utbildnings‐

jobbrelaterade
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organisation

stöder invandrare,

invandrare,

möjligheter och

frågor (CV, löner

invandrare och de

er där

juridiska, kulturella

socioekonomisk

befintliga

...) professionella

i Spanien.

invandrare

och

aspekter

invandrargrupper.

aspekter, rättsliga

kan få hjälp,

socioekonomiska

aspekter,

kulturella

aspekter.

utbildningsmöjlig‐

aspekter i

heter och

Sverige.

stödjer

befintliga
invandrargrupper.
Områden

Kunskap om den

Kunskap om den

Kunskap om den

Kunskap

som kan

kulturella

invandrarnas

invandrarnas

förbättras

bakgrunden

kulturella

invandrare

hos

om

Kunskap om den

Kunskap om

invandrarnas

invandrarnas

invandrarnas

kulturella

kulturella

kulturella

kulturella

bakgrund och

bakgrund och

bakgrund

bakgrund och

bakgrund

deras

deras

deras

kommunikations‐

kommunikations‐

kommunikations‐

stilar.

stilar.

stilar, juridiska
aspekter och
organisationer
som kan hjälpa
invandrare..
Inkludera de

Ska vara lätt att

Användar‐

tyskakurser och

oskrivna reglerna i

använda, enkelt

vänlig och

organisationer som

resurser för att

Finland! Kulturell

språk. Innehålla

lätt språk.

g av I4M‐

stöder invandrare,

lära sig

information om

praktisk

Ge tips.

verktyget

juridiska, kulturella

grundläggande

Finland – detta är

information.

Verktyg med

och

tyska. Enkelt

mycket viktigt för

anknytning

socioekonomiska

språk.

invandrare som

till olika

aspekter.

Information om

försöker bosätta

ämnen.
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organisationer

sig i Finland

Steg för steg

kulturella

som erbjuder stöd

som ger
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till invandrare.

relevant

invandrare
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information
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betyg.
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Information som
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Länkar till lokala
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stöder invandrare

invandrare inte

landet.
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internetuppkopp‐
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mallar / verktyg

ling.

att

Förslag
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Information om

på
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Allmän information
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Storbritannien.

språkverktyg
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med

lära sig engelska.

grundläggan
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de lektioner

fraser skrivna

för att lära

fonetiskt

sig svenska?

Språk bör välkomna
‐ varmt och vänligt

7. SLUTSATSER OCH KOMMENTARER
Denna undersökning visar att det finns skillnader mellan
partnerländerna kring invandrare som kommer till dessa länder.
Invandrarnas ursprung är olika i partnerländeran och är ofta relaterad till historiska‐ och kulturella
band länderna emellan. Även om orsaken till invandringen ofta är ekonomiska skäl (som att hitta ett
arbete eller hitta ett bättre arbete) så tenderar invandrare att flytta till de länder där de redan kan
språket och/eller där det finns kulturella likheter med hemlandet. Ett annat skäl till invandring, särskilt
i Bulgarien, är att söka asyl, vilket förklarar varför de flesta invandrare i Bulgarien kommer från länder
som Syrien och Iran. Utbildningsnivån hos invandrare skiljer sig åt mellan partnerländerna, exempelvis
är utbildningsnivån hög i Finland medan den i Österrike är låg.
I allmänhet är den typ av organisationer som ger stöd till invandrare av varierande art. De är privata
och offentliga och arbetar inom olika områden t.ex. fackföreningar, offentliga arbetsförmedlingar,
invandrarorganisationer, välgörenhetsorganisationer, etc. Eftersom de är specialiserade inom olika
områden erbjuder de vägledning inom sitt område medan de verkar sakna kunskap inom andra
områden; eller i vart fall inom en del av de områden där invandrare behöver hjälp. Det innebär att
karriärrådgivare och yrkesvägledare antingen själv får leta fram information varje gång de behöver den
eller så får invandrarna själva söka efter informationen, vilket de kanske varken har resurser till eller
tillräckligt med språkkunskaper för att kunna göra själva.
Efter enkäter och undersökningar i de fokusgrupper som använts i partnerländerna framkom det att
alla, såväl karriärrådgivare som yrkesvägledare och även invandrarna själva var överens om att en
online‐portal med samlad information, eller länkar till information eller organisationer som ger stöd
för specifika frågor skulle vara till stor hjälp. Av denna anledning har I4M projektet varit mycket
positivt för de personer som har haft en aktiv roll under undersökningen

