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Förord

Arbetet med att genomföra den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen –RUFS 2010 började våren 2010. Som en del i detta arbete har
pågående insatser inom integrationspolitik i Stockholmsregionen och av
regionens största arbetsgivares arbete med mångfaldsfrågor och integration
på arbetsmarknaden kartlagts.
Syftet med denna rapport är att utifrån dessa båda perspektiv få en
överblick av vilka integrationspolitiska utvecklingsinsatser som bedrivs i
regionen samt belysa arbetsgivarnas syn på och arbete med mångfald och integrationen på arbetsmarknaden. Kartläggningen har analyserats, vilket ger
anvisningar om de behov och önskemål som finns för regional samverkan
för att bredda och förnya integrationspolitiken – ett av åtaganden i RUFS
2010.
Vi vill tacka alla personer som via intervjuer och workshops har bidragit
till kartläggningen och på inspirerande sätt givit idéer för regionalt utvecklingsarbete inom området.
Stockholm i oktober 2010
Regionplanekontoret

Evert Kroes
Regionplanerare Social utveckling/Projektledare
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Inledning

Bakgrund
Denna rapport är en del av Regionplanekontorets arbete med att genomföra RUFS
2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Inom ramen för
RUFS 2010 har berörda aktörer åtagit sig att samverka på strategisk nivå för att för
nya och bredda integrationspolitiken inom ramen för strategin ”Frigör livschanser”.
Genom kartläggningar av styrdokument, utvecklingsinsatser, projekt och olika
aktörers syn på integrationsarbete har avsikten varit att ge exempel på hur en sådan
förnyelse och breddning kan se ut.
En av OECD:s rekommendationer efter genomgången av Stockholmsregionens
förutsättningar för framtida tillväxt år 2006, var att regionens utvecklingsarbete
framöver måste bedrivas med stöd av en bred uppslutning av aktörer som arbetar
mot gemensamma mål. Regionplanekontorets arbete med RUFS 2010 har syftat till
att åstadkomma just detta. Den övergripande visionen med arbetet är att i samråd
med en rad olika aktörer på regional och lokal nivå göra Stockholmsregionen till
Europas mest attraktiva storstadsregion. Vidare framhöll OECD ett antal viktiga
integrationsrelaterade utvecklingsområden, bland annat att förbättra integratio
nen på arbetsmarknaden och motverka diskriminering. I uppföljningen av OECD:s
rapport år 2010 konstateras att utmaningen att göra arbetsmarknaden mer integre
rad kvarstår, och att mer långsiktiga insatser krävs inom detta område. Region
planekontorets arbete med RUFS 2010 har riktats mot att gemensamt med regionens
aktörer på olika nivåer möta de utmaningar som uppmärksammats av OECD och
som också präglat utformandet av strategier och åtaganden i RUFS 2010.
I RUFS 2010 specificeras fyra huvudmål för regionen: ”En öppen och tillgänglig
region”, ”En ledande tillväxtregion”, ”En region med god livsmiljö”, ”En resurseffek
tiv region”. Därefter följer sex övergripande strategier där ”Stärk sammanhållningen”
och ”Frigör livschanser” är de strategier som har tydligast koppling till kontorets
arbete kring integrationsrelaterade frågor. Ett av de konkreta åtagandena som ryms
inom i den övergripande strategin för att frigöra livschanser är att förnya och
bredda integrationspolitiken i samråd med bland annat kommuner och olika
regionala aktörer.

Två kartläggningar med olika perspektiv
Rapporten är ett steg i Regionplanekontorets uppdrag att förnya och bredda integra
tionspolitiken. Arbetet har genomförts i form av två olika kartläggningar.
Utgångspunkten för den första kartläggningen var att studera utvecklingsinsatser
och initiativ inom integrationspolitik på lokal och regional nivå, för att därigenom
måla upp en bild av nuläget i regionen. Målgruppen för undersökningen var regio
nens 26 kommuner och regionala aktörer såsom Länsstyrelsen, Kommunförbundet
Stockholms län (KSL), Arbetsförmedlingen och Regionplanekontoret. Som bak
grundsmaterial har statistik och rapporter från OECD och SCB utgjort en viktig
utgångspunkt.
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Kartläggningen har omfattat genomgång av offentligt material från kommuner och
myndigheter rörande projekt, särskilda utvecklingsinsatser och strategier relaterat
till integrationsfrågor. Vidare genomfördes ett stort antal telefon- och besöksinter
vjuer med kommunföreträdare (kommunchefer, socialchefer, introduktions- och
flyktingsamordnare, integrationsansvariga) samt företrädare för regionala aktörer.
Undersökningen identifierade utvecklingsinsatser inom integrationspolitiken
på lokal och regional nivå, samt undersökte vilka aktörer som gör vad och på vilken
nivå. Vidare var syftet att synliggöra utvecklingsbehov på olika nivåer och inom olika
temaområden.
Ett flertal möten och workshops genomfördes också hösten 2009 till våren 2010
med ett urval av regionens kommuner och myndigheter för att diskutera priorite
ringar, inriktningar och arbetssätt för ett gemensamt regionalt arbete. Vid ett antal av
dessa möten var utgångspunkten att diskutera formerna för ett gemensamt regionalt
arbete mot rasism och diskriminering. Även en workshop med tematiskt inriktade
diskussioner genomfördes, baserat på de teman som återkommer i denna rapport. En
fokusgrupp med ungdomar från några av regionens kommuner genomfördes för att
tillföra ett alternativt perspektiv på integrationsarbete.
Resultaten från den första undersökningen tillsammans med tidigare iakttagelser
från exempelvis OECD föranledde genomförandet av en andra kartläggning med
fokus på arbetsgivare och organisationer i egenskap av ”nya” aktörer inom integra
tionsarbetet ur ett tillväxtperspektiv. Detta motiverades utifrån tidigare slutsatser
från OECD kring hur bristfällig integration på arbetsmarknaden är ett stort hinder
för regionens tillväxt, och att integrationsarbetet tydligare bör inkludera efterfråge
sidan genom att i högre grad engagera arbetsgivare i regionen. Syftet med kart
läggningen var att belysa regionens största arbetsgivares syn på mångfaldsfrågor
och rekrytering. Vidare undersöktes hur dessa aktörer ser på sin roll i kopplingen
mellan integration och regional tillväxt och synen på samverkan med kommuner och
myndigheter. Även ett urval av arbetsgivarorganisationer och ideella organisationer
ingick i kartläggningen, som genomfördes genom analys av policy- och strategidoku
ment, samt telefon- och besöksintervjuer med arbetsgivare och organisationer.

Avgränsningar
Det är viktigt att påpeka att de kartläggningar som har genomförts inte har haft för
avsikt att presentera en fullständig bild av samtliga insatser, arbetssätt och initiativ
som pågår i regionens kommuner och myndigheter. Likaså har ambitionen inte
varit att presentera en heltäckande bild av arbetsgivares syn på rekrytering och
mångfald. Fokus har legat på de största arbetsgivarna, vilket innebär att synpunkter
från små- och medelstora arbetsgivare saknas. Rapporten ska därför ses som en
allmän orientering kring generella tendenser och riktningar. Det är också av stor
betydelse att problematisera begreppet ”integration” i urvalet av projekt och insatser.
För att genomföra kartläggningen har det varit nödvändigt att göra ett flertal
gränsdragningar i bedömningen av vad som bör betecknas som ”integrationsinsatser”
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och liknande. Det är tveklöst så att förutsättningarna för ett uppnå integrations
politiska målen i regionen direkt och indirekt är beroende av en mängd insatser och
verksamheter även om dessa saknar ett uttalat integrationsperspektiv.

Rapportens disposition
I nästföljande del presenteras en nulägesbild av regionens utmaningar kopplat till
integrationsfrågor. I del tre presenteras kartläggningen av kommuner och regionala
aktörer. Del fyra redogör för undersökningen av arbetsgivare och organisationer.
I den femte delen sammanställs de viktigaste slutsatserna från de båda kartläggning
arna kring synen på utvecklingsbehov och framtida inriktningar och arbetssätt för
regionen.
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Problembild och utmaningar

OECD:s så kallade ”territorial review” av Stockholmsregionen konstaterar att regio
nen står inför flera utmaningar, bland annat hur den outnyttjade kompetens som
personer med utländsk bakgrund1 utgör ska kunna integreras mer effektivt på arbets
marknaden. Arbetet med en förnyad och breddad integrationspolitik som drivs av
Regionplanekontoret syftar till att ta sig an den här utmaningen. Arbetet anknyter till
samtliga fyra mål i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS
2010, som syftar till att göra Stockholm till:
•

en öppen och tillgänglig region – där alla är välkomna att bo och arbeta i
regionen,

•

en ledande tillväxtregion – där invånarnas internationella kompetens är en
motor,

•

en region med god livsmiljö – oavsett var i regionen man bor,

•

en resurseffektiv region – där allas kompetens används för effektivt sätt.

Globalisering och urbanisering är trender som har påverkat och kommer att påverka
utvecklingen i regionen. De internationella migrationsmönstrens påverkan på befolk
ningsförändringar är en del i den utvecklingen. Som figur 1 visar så har flyttningarna
till och från Stockholm varierat kraftigt mellan olika tidsperioder. Det syns tydligt att
både flyttningar inom landet såväl som flyttningar till och från utlandet påverkat det
totala flyttningsnettot, och därmed också befolkningsförändringen, olika över tid.
Sedan år 2000 har det positiva flyttningsnettot från utlandet (dvs. att immigranterna
är fler än emigranterna) spelat en större roll för regionens befolkningstillväxt än de
flyttningar som sker inrikes.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Flyttningsnetto
Utrikes flyttningsnetto
Inrikes flyttningsnetto

-5000
-10000

Figur 1. Flyttningsnetto Stockholms län 1968–2009. Totalt, utrikes och inrikes flyttningsnetto.
Källa: SCB.

1

SCB definierar ”utländsk bakgrund” som personer som är
födda utomlands eller personer som har två föräldrar som är
födda utomlands.
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År 2009 hade regionen ett positivt flyttningsnetto på nästan 25 000 individer, varav
19 000 utgjordes av immigranter2 och drygt 5 500 av inrikes inflyttare till regionen.
Andelen med utländsk bakgrund i Stockholms län var 23,7 procent 2009, vilket var
betydligt högre än riksgenomsnittet på 18,5 procent. Storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Malmö har alltid attraherat en större andel av de invandrare som kom
mer till Sverige, och en stor mängd av dem som väljer att flytta från den första etable
ringsorten, väljer att flytta till någon av storstäderna. Den globala trenden visar också
att det finns ett starkt samband mellan internationell migration och urban utveckling
i världens storstadsområden. I figur 2 syns den här befolkningskategorin fördelad på
kommunerna i länet.
1997

2009
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Figur 2. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund i Stockholms län 1997 och 2009, fördelat
på kommuner.
Källa: SCB.

Integrationsarbetet i regionen har haft en tyngdpunkt på mottagning och introduk
tion av flyktingar och stöd till långtidsarbetslösa och personer med ekonomiskt
bistånd. Periodvis har dessa insatser kompletterats med satsningar riktade mot vissa
bostadsområden, främst med syftet att på olika sätt motverka boendesegregationen
och stärka utsatta individers position och förutsättningar. Tyvärr har dessa insatser
inte förmått att motverka boendesegregationen, utan endast till viss del motverkat
effekterna av den.3 Målsättningen framöver måste vara att finna nya sätt att motverka
boendesegregationen, att bekämpa diskrimineringen och på ett bättre sätt ta tillvara
mångfalden för att bli en öppen, idérik, konkurrenskraftig och resurseffektiv region
där alla har lika möjligheter oavsett olikheter vad gäller kön, religion, sexuell lägg
ning, funktionshinder eller etnisk bakgrund. Det finns ömsesidiga beroenden i regio

2

3

Notera att immigranter inkluderar både förstagångs
invandrare och återvändare, dvs. personer som en gång
flyttat från Sverige men sedan återvänder.
Palander, C. (2006). Områdesbaserad politik för minskad
segregation – en studie av den svenska storstadspolitiken.
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nen som gör att symptomen på regionomfattande samhällsproblem koncentreras till
vissa geografiska områden medan orsakerna, och därmed lösningarna kan omfatta
hela regionen.
Aktörerna i Stockholmsregionen har inom ramen för RUFS 2010 kommit överens
om att på strategisk nivå samverka för att förnya och bredda integrationspolitiken.
Ett regionalt utvecklingsarbete med fokus på integration måste gå bortom en ensidig
fokus på dem som betraktas som förlorare i integrationsprocessen och bör i stället
ha social sammanhållning som övergripande fokus för att tydliggöra att ett sådant
utvecklingsarbete berör alla i regionen. I den offentliga utredningen om ”Makt, inte
gration och strukturell diskriminering”4 konstaterades att det behövs en politik som
är inriktad på social sammanhållning i stället för en särartspolitik som är inriktad
mot ”de andra”.
För att skildra de utmaningar som Stockholmsregionen står inför i samband med
att förnya och bredda integrationspolitiken beskrivs problembilden här nedan upp
delad på fyra områden:
•

Arbetsmarknad

•

Utbildning

•

Boende

•

Deltagande och inflytande

Beskrivningen av problembilden görs med en särskild fokus på personer med
utländsk bakgrund . Inom de olika temaområdena analyseras utvecklingen under en
tioårsperiod ur ett lokalt och regionalt perspektiv (då lämpliga data finns att tillgå)
genom att använda SCB:s statistik för integration5. Denna statistikdatabas består av
42 variabler uppdelade på län, kommun och de stadsdelar som omfattas av lokala
utvecklingsavtal (LUA-områden). I Stockholms län har sex kommuner (Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholms och Södertälje) tecknat sådana avtal för ut
vecklingsarbete i totalt 17 stadsdelar. I den övergripande beskrivningen av situationen
har ingen könsuppdelad statistik använts eftersom syftet är att redovisa en generell
bild. Det är viktigt att påpeka att effekterna av den ekonomiska krisen inte är synliga
i den statistik som används eftersom SCB:s data på temaområdet integration endast
finns tillgängliga fram till och med år 2008. Det var först mot slutet av det året och
under 2009 som effekterna av nedgången blev kännbara i den offentliga statistiken.

Den socioekonomiska boendesegregationens etniska aspekt
Befolkningen i Stockholmsregionen är ojämnt fördelad om man ser till demografiska
faktorer som till exempel inkomst, utbildning och etablering på arbetsmarknaden
(sysselsättning och arbetslöshet). Koncentrationen av resursstarka respektive resurs
svaga hushåll till vissa stadsdelar och bostadsområden stärktes under 1990-talet och
har trots en avtagande förändring fortsatt att stärkas under 2000-talet. Över tid har
4
5

SOU 2006:73. Den segregerande integrationen – om social
sammanhållning och dess hinder
www.scb.se/integration
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den socioekonomiska boendesegregationen antagit en allt tydligare etnisk dimension
och har således blivit alltmer synonym med den etniska boendesegregationen. Syn
liga invandrargrupper är särskilt överrepresenterade bland de fattigaste hushållen
och de stadsdelar som karakteriseras av ett utbrett utanförskap.6

Ungdomar
Enligt SCB:s senaste befolkningsräkning år 2009 har Stockholmsregionen 2 019 182
invånare. Av dem är 253 598 individer, eller 12,6 procent, i åldern 16–25 år. I den här
åldern befinner sig en stor andel kvar i utbildningssystemet på gymnasium eller hög
skola. Det är också en åldersperiod där många prövar sin lycka på arbetsmarknaden
för första gången. Gemensamt för både studerande och arbetande unga är att man
flyttar från föräldrahemmet och försöker skaffa sig en egen bostad. Ungas möjligheter
att förverkliga sina drömmar om att skaffa arbete och egen bostad har dock visat sig
vara svåra att realisera för många7, i synnerhet under de senaste åren i samband med
den ekonomiska krisen. Ungdomar som växer upp i stadsdelar som karakteriseras
av ett brett utanförskap har det särskilt svårt att etablera sig på bostads- och arbets
marknaden.8

Arbetsmarknaden
Liksom andra län i landet har Stockholms län drabbats av den ekonomiska krisen.
Trots en stor tjänstesektor och relativt få dominerande industriföretag (en sektor som
drabbats särskilt hårt) har arbetslösheten ökat kraftigt i spåren av den ekonomiska
nedgången. Enligt arbetsförmedlingen9 fanns 45 681 arbetslösa i regionen i mars
månad 2010 vilket är en ökning med 25,9 procent jämfört med samma tidpunkt förra
året. Utrikes födda har drabbats hårdast av krisen. Bland dem har arbetslösheten ökat
med 30 procent under samma period. I uppföljningen av OECD Territorial Reviews
Stockholm10 konstaterar författarna att det krävs en ökad regional handlingskraft
inom regionen för att förbättra förutsättningarna för både utrikes födda och ung
domar att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.
Figur 3 visar utvecklingen av andelen öppet arbetslösa. De områden som inom
ramen för den nationella storstadspolitiken har tecknat så kallade lokala utvecklings
avtal visas här som ”LUA-områden” och inkluderar endast de 17 stadsdelar i Stock
holmsregionen som har dessa avtal.
Som figuren visar ligger andelen arbetslösa i dessa områden flera procentenheter
högre än länets genomsnitt, oavsett konjunkturläge. Som mest skiljer det 7,1 procent
enheter (1999) och som minst 4,5 procentenheter (2002).

6
7

Social rapport 2010, Socialstyrelsen, Stockholm.
Ungdomsstyrelsen (2008). Ung idag. Ungdomsstyrelsens
skrifter 2008:5.
8 Socialrapport 2010, Socialstyrelsen, Stockholm, mars 2010
9 http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se,
10 Stockholmsregionen i utveckling – uppföljning av OECD
Territorial Reviews Stockholm, Regionplanenämnden i Stockholms län m.fl., mars 2010.
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Figur 3. Öppet arbetslösa, procentandel av befolkningen 20–64 år, LUA-områden, Stockholms län
och Riket, 1997–2008.
Källa: SCB.

Om man tittar närmare på statistiken så framgår det att utrikes födda och ungdomar
är överrepresenterade bland de arbetslösa. I Hovsjö i Södertälje kommun, ett av
LUA-områdena, var arbetslösheten hos ungdomar mellan 20–24 år 16,5 procent år
2008, två procentenheter högre än hos den övriga befolkningen i området. I ett annat
LUA-område, Alby i Botkyrka kommun, var andelen arbetslösa bland dem som är
födda utanför EU/EFTA 12,2 procent år 2008 vilket kan jämföras med 7,7 procent
bland dem som är födda i Sverige. De här mönstren upprepas i andra områden och i
länet som helhet.11 Inledningsvis nämndes att effekterna av den ekonomiska krisen
inte syns i statistiken förrän efter år 2008, så de höga arbetslöshetssiffrorna i Hovsjö
och Alby är anmärkningsvärda.
För nyanlända generellt och nyanlända flyktingar i synnerhet är förvärvsfrekven
sen väldigt låg. Den första tiden i landet karakteriseras av introduktionsåtgärder av
olika slag men sällan av sysselsättning. För de som hade bott i Sverige i högst två år
2008 var mindre än 30 procent i åldern 20-64 år sysselsatta. Förvärvsfrekvensen
ökar i takt med vistelsetiden upp till nära 70 procent för dem som bott i Sverige i 10
år eller längre. Utrikes födda kvinnor är etablerade på arbetsmarknaden i lägre ut
sträckning än männen. De utrikes födda når aldrig riktigt upp till förvärvsfrekvensen
hos den inrikes födda befolkningen där nästan 84 procent var sysselsatta år 2008.12
Situationen för så kallade ”synliga invandrare” illustreras med hjälp av figur 4. Det
framgår tydligt att förvärvsfrekvensen bland dem som är födda utanför EU/EFTA är
betydligt lägre än de som är födda i Sverige. Även om skillnaden mellan grupperna
har minskat avsevärt, från 42 procent respektive 79 procent 1997, till 59 procent

11 SCB. Temaområde: Integration.
12 SCB: Integration.
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respektive 83,7 procent 2008, är det uppenbart att de som är födda utanför EU/
EFTA har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än övriga.
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Figur 4. Förvärvsfrekvens, procentandel av befolkningen 20–64 år i Stockholms län, uppdelade på
födelseregion, 1997–2008.
Källa: SCB.

Utbildning
Förutom arbete och bostad är utbildning en viktig väg in i vuxenlivet. Enligt
Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 0913 misslyckas nära var femte elev med att uppnå
de nationellt uppsatta målen för niondeklassare. Rapporten konstaterar vidare att
elever med utländsk bakgrund uppnår sämre studieresultat än elever med svensk
bakgrund. Figur fem illustrerar skillnaden i studieresultat från grundskolan mellan
elever som är födda i Sverige och elever som är födda i ett land utanför EU/EFTA. År
1998 var andelen gymnasiebehöriga bland den senare gruppen strax under 75 pro
cent. Tio år senare var bara 62 procent i samma grupp behöriga till gymnasiet. Elever
födda i Sverige uppnår betydligt bättre studieresultat och där anas istället en svagt
uppåtgående trend de senaste tio åren. Elever med utländsk bakgrund går heller inte
vidare till högskolestudier i samma utsträckning som övriga. Generellt uppnår flickor
bättre studieresultat i grundskolan än pojkar oavsett bakgrund.
Ungdomar som växer upp i utsatta områden i Stockholmsregionen studerar i lägre
utsträckning än övriga ungdomar. Som figur sex visar studerade i genomsnitt 37 pro
cent av länets 20–24 åringar år 2008 medan samma siffra för länets LUA-områden
var 31 procent.

13 Fokus 09 – metoder för att bryta ungas utanförskap –
Exempel från Europa, Ungdomsstyrelsen, november 2009
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Figur 5. Andel behöriga till gymnasium i Stockholms län bland de som slutade grundskolan
samma år fördelade på födelseregion, 1998–2008.
Källa: SCB.

Skillnaden i andelen studerande har dock minskat tydligt sedan 1997 då strax under
tio procentenheter skiljde mellan andelen studerande i LUA-områden och övriga
länet. I jämförelse med riket var skillnaden strax över tio procentenheter. År 2008 var
skillnaden drygt sex procentenheter jämfört med länets genomsnitt, och drygt fyra
procentenheter i jämförelse med rikets genomsnitt.
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Figur 6. Andel studerande, 20–24 år i LUA-områden, Stockholms län och Riket, 1997–2008.
Källa: SCB.
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Boende
Att flytta till ett eget boende är ett viktigt steg för att etablera sig i vuxenlivet. Men
möjligheterna att skaffa eget boende skiljer sig väsentligt beroende på var man bor.
För riket är kvinnor i genomsnitt 20,6 år gamla och män 21,6 år gamla när de flyttar
hemifrån för första gången. Bland unga med utländsk bakgrund flyttar männen
hemifrån när de är runt 23 år och kvinnor 21,5 år. De som flyttar hemifrån senast är
ungdomar i storstäder och förorter som är födda i Sverige och har två utrikesfödda
föräldrar. I den gruppen är det kvinnorna som flyttar hemifrån tidigast, 23 år, och
männen vid 24 års ålder.14 Den höga åldern hos dem som flyttar för första gången i
storstäderna kan till stor del förklaras av en svårare situation på bostadsmarknaden
med långa köer till hyreslägenheter och höga priser på bostadsrätter.
Figur sju illustrerar en av de bakomliggande orsakerna till att den socio
ekonomiska boendesegregationen i Stockholmsregionen ökar. Figuren visar andelen
förvärvsarbetande i förhållande till de som inte förvärvsarbetar bland in- och utflyt
tare till de 17 LUA-områdena i regionen samt till hela länet. Värdet 100 innebär att
lika många förvärvsarbetande flyttar in som ut. Ett värde under 100 betyder att fler
sysselsatta flyttar ut än in medan ett värde som överstiger 100 innebär att fler syssel
satta flyttar in än ut.
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Figur 7. Andel förvärvsarbetande bland inrikes in- och utflyttare i befolkningen. Procent efter
variabel och region, 1999–2008.
Källa: SCB.

Figuren visar att värdet för LUA-områdena varje år sedan 1999 ligger under 100.
Således innebär detta att en större andel av de som flyttar ut ur dessa områden är för
värvsarbetande än bland dem som flyttar in. Detta sker samtidigt som en stor andel
av de som flyttar in till det övriga länet är sysselsatta, samt att de mer än överväger
den andel förvärvsarbetande som flyttar ut (bortsett från år 2003). Samtidigt som
regionen som helhet drar nytta av inflyttare som i stor utsträckning är etablerade på
arbetsmarknaden, stärks bilden av de 17 LUA-områdena som ”genomfartsområden”,
alltså områden man flyttar till om man har det lite sämre ställt, har blivit arbetslös

14 Välfärd nr 2006:3, SCB, Stockholm, 2006
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eller precis har kommit till landet. Den bilden bekräftas också av den höga omsätt
ningen på boende. Hyresrätter dominerar starkt som boendeform i dessa områden
och många som får arbete och högre inkomster väljer att flytta från bostadsområdet
helt och hållet när de får möjlighet.

Deltagande och inflytande
I rapporten Socialt kapital i regional utvecklingsplanering15 definieras socialt kapital
som graden av tillit mellan människor och till institutioner, samt förgreningen av
sociala nätverk. Ett av de tongivande namnen bakom teorier om socialt kapital,
statsvetaren Robert Putnam, betonar ömsesidigheten i de sociala relationerna och
deras betydelse för ett sammanhållet och väl fungerande demokratiskt samhälle.
Nobelpristagaren i ekonomi 1993, Douglas North, har fört liknande resonemang om
starka generaliserade beteenden, till exempel normer och seder, som avgörande för
transaktionskostnaderna i ekonomin. Sociologen Pierre Bourdieu visar i flera av sina
arbeten betydelsen av sociala nätverk för individen och hur det sociala kapitalets
ojämna fördelning bidrar till att upprätthålla maktstrukturer.
I flera av de 17 LUA-områdena i Stockholmsregionen har man länge arbetat med
olika riktade insatser för att förbättra människors förutsättningar att nå sysselsätt
ning och komma ur utanförskap. En vanligt förekommande metod i den traditionella
politiken har varit att på olika sätt stärka föreningslivet och uppmuntra deltagande i
olika former av ”demokratisk verksamhet” lokalt för att på så sätt introducera män
niskor för det svenska samhällslivet i miniformat. Många av de forskare som studerat
socialt kapital är överens om att den här typen av starka band, eller sammanbindande
socialt kapital, mellan människor med liknande bakgrund och förutsättningar kan
vara nyttiga, men i begränsad utsträckning. De riktigt nyttiga kontakterna enligt
forskarna, åtminstone vad gäller etablering på arbetsmarknaden, är de svaga banden,
eller överbryggande socialt kapital. Dessa band definieras som länkar mellan indivi
der med olika bakgrund och med skilda erfarenheter, både socialt, ekonomiskt och
kulturellt. Dessa kontakter tenderar enligt forskningen att bidra till förståelse mellan
olika grupper i samhället och skapar kontaktvägar som kan vara värdefulla i yrkes
livet.
Boendesegregationen i Stockholmsregionen bidrar till att motverka att den
överbryggande formen av socialt kapital bildas mellan personer som bor i områden
som karakteriseras av utanförskap och den övriga befolkningen. Står man utanför
arbetsmarknaden och träffar andra i en liknande situation när man går utanför
dörren, finns få uppenbara möjligheter till självhjälp. I synnerhet om man är ny i
landet och inte har några andra kontakter.
Det finns inga etablerade former för att mäta graden av socialt kapital generellt
eller i ett specifikt område. Valdeltagande används ibland som ett trubbigt instru
ment men säger egentligen väldigt lite om något annat än just valdeltagandet i sig.

15 Socialt kapital i regional utvecklingsplanering, Regionplaneoch trafikkontoret, Rapport 14:2008, oktober 2008
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Vad som är klart är att både statistiken och forskningen har visat att grannskapet
påverkar individers förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden, nå goda
studieresultat, skaffa sig en egen bostad och generellt skaffa sig bra förutsättningar
att delta i det vidare samhällslivet.16

16 Se bl.a. Musterd, S. & Andersson, R., m.fl. (2008). Are
immigrants’ earnings influenced by the characteristics of
their neighbours? Environment and Planning A, vol. 40, pp
785-805.
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Integration – vad gör de
offentliga aktörerna?
Majoriteten av alla satsningar och initiativ inom integrationspolitiken sker i Stock
holmsregionens kommuner och hos myndigheter, såväl lokalt som regionalt.
Samtidigt saknas hos dessa aktörer ofta en översikt över vad som görs och hur olika
utvecklingsprocesser samspelar med varandra. Det finns därför ett behov i regionen
av att få en samlad bild av nuläget i kommuner och hos myndigheter kring det strate
giska arbetet med integrationsfrågor. Detta behövs som grund för att ytterligare
samordna insatserna i kommunerna med de regionala aktörernas ansvarsområden.
Syftet med den kartläggning som här presenteras har varit att ge en bild av situa
tionen i regionens kommuner och hos de regionala aktörerna; vad som görs och vad
som inte görs. Kartläggningen belyser befintliga strategier och prioriteringar i form
av projekt och arbetssätt – både sådana som drivs inom och mellan kommuner, samt
inom ramen för bredare regional samverkan. I den mån det är möjligt har kartlägg
ningen försökt att kategorisera kommunernas insatser tematiskt, då en separat redo
görelse för varje kommuns arbete skulle bli alltför svårhanterlig. De regionala aktörer
som ingår i kartläggningen redovisas dock var och en.
Såsom påpekats i rapportens inledning är detta inte en heltäckande bild av allt
som görs i regionen med anknytning till integrationspolitik. Att uppfylla integrations
politikens mål är mycket beroende på ordinarie insatser inom andra politikområden.
Detta gör integrationspolitiken till ett svårdefinierat politikområde med många olika
synsätt och tolkningar, vilket gör att en heltäckande studie är i det närmaste omöjlig
att genomföra. Ambitionen har därför varit att kartlägga och analyser insatser med
ett tydligt utvecklingsperspektiv inom politikområdet. Genom de djupintervjuer som
genomförts har intervjupersonerna själva getts möjlighet att göra en egen bedömning
av sådana insatser som man anser bör ingå i kartläggningen.
Kartläggningen har omfattat intervjuer och andra kvalitativt inriktade samtal
med tjänstemän från samtliga 26 kommuner i regionen, de regionala aktörerna
Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms Län, Arbetsförmedlingen och
Regionplanekontoret, samt desk research. Utöver detta har ett urval av kommuner
och aktörer deltagit i arbetsgrupper och workshops under perioden hösten 2009 till
våren 2010 för att diskutera regionalt arbete mot diskriminering och rasism samt
förnyelse och breddning av integrationspolitiken i vidare bemärkelse.

Generella iakttagelser om kommunernas
utvecklingsarbete
Kommunernas organisering av arbetet
Få kommuner har någon särskild enhet eller tjänst med ett tydligt ansvar för kommu
nens integrationsarbete och en stor majoritet saknar en sammanhållen integrations
politik. Istället är det vanligt att samtliga enheter och förvaltningar har ett gemen
samt ansvar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att integration främjas.
I många fall tolkas begreppet ”integrationsarbete” som introduktionen av nyanlända
och således hänvisades frågorna som ställdes under kartläggningen ofta till den enhet
eller tjänsteman som har ett huvudansvar för dessa frågor. Den övriga kartläggningen
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av EU-projekt och regionala insatser bekräftar också bilden att integrationsarbetet
hos kommunerna organiseras med nyanlända invandrare som främsta målgrupp.
Ansvaret för kommunens introduktionsarbete har traditionellt vilat på socialför
valtningen i de flesta kommuner. Numera har en stor andel av Stockholmskommu
nerna omprövat den här organisationen och i större utsträckning lagt dessa frågor
på en enhet eller tjänst(er) som har en tydligare koppling till arbetsmarknads- och
näringslivsfrågor. Den rådande trenden bland kommunerna är helt klart att omorga
nisera introduktionsarbetet på detta sätt. Ett par kommunföreträdare ger sin bild av
den här typen av organisation:
”Arbetslinjen är väldigt stark i vår kommun. Vi har en särskild förvaltning, kompetens
förvaltningen, som leds av en integrationsstrateg. Det har varit ett medvetet politiskt
val. Det blir en tydlig signal att frågorna går hand i hand [integration, kompetens och
näringsliv]. […] Gör det till positiva tillväxtfrågor istället för socialförvaltningsfrågor.”
”Kommunen är inne i en omorganiseringsfas där bland annat just integrationsrelate
rade frågor sannolikt kommer att flyttas så att de ligger under kommunstyrelsens
ansvarsområde. De har en bättre överblick över alla de ämnesområden som berör inte
grationsarbetet. Dessutom så tenderar frågor som berör invandrare och flyktingar att
göras till problem istället för att man ser dessa människor som en resurs för samhället.
Socialförvaltningens arbetssätt och specialisering kan bidra till den negativa bilden.”
Ett nyckelord i det ovanstående citatet är ”överblick”. Även om integrationsarbete
uttryckt som ”introduktionen av nyanlända” kan hanteras av en särskild enhet är
många av de intervjuade medvetna om begränsningarna som följer med att isolera
dessa frågor hos en utvald tjänstemannakrets:
”Vi jobbar för att undvika isolering av invandrarfrågor. Det finns en risk att verksam
heten kring integration och invandring blir väldigt låst om man stänger inne resurser
orienterade mot invandrare på en enhet. Därför fungerar vår introduktionsenhet till
större del som beställare eller vägledare till ordinarie verksamhet.”

Synen på integrationspolitik och ”integration” som begrepp
Samtidigt som några kommuner arbetar efter en uttalad arbetslinje när det gäller
introduktionsarbetet i kommunen, rapporterar en stor majoritet av intervju
personerna att en individanpassad och flexibel introduktionsverksamhet är absolut
nödvändig för att lyckas bättre med att uppnå integrationspolitiska mål överlag. Flera
lyfter betydelsen av att se till individens egen förmåga och den specifika kompetens
och de erfarenheter som personen bär med sig. Många talar sig varma för att gå ifrån
det traditionella arbetssättet där man bemöter invandrare som en stor och homogen
grupp som behöver en viss typ av stöd och resurser när de kommer till kommunen.
Istället ska resurser och stöd anpassas till varje individ och individuella handlings
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planer upprättas för att effektivisera arbetet. En av de intervjuade tjänstemännen
uttrycker det så här:
”Att bemöta invandrare som grupp är problematiskt och kan nog bidra till utanför
skapet. Får man tidigt direktkontakt individuellt med anpassade åtgärder så är det
nog mycket bättre. Vi tror att en personlig kontakt med engagerade medarbetare som
lyssnar till individens behov och kunskap skapar en känsla av närvaro och trygghet.”
Botkyrka och Huddinge är två exempel på kommuner där man strävar efter att inte
använda ”integration” som ett centralt begrepp i sitt arbete. I stället utgår man till
exempel från begrepp såsom ”social sammanhållning” och ”interkulturell kompe
tens”. Begreppet integration upplevs inte som konstruktivt och tillämpbart för dessa
kommuner som har lång erfarenhet av invandring och en stor andel invånare med
utländsk bakgrund. Så här uttrycker sig en tjänsteman:
”Vi hade ett program på 90-talet som hette integrationsprogram. Men det skulle utgå
från lika rätt, alla människors behov. Inte fokusera på var folk kommer från. Integra
tionsbegreppet förde med sig att vi kände oss obekväma. Problematiken var att vi defi
nierar något kring svenskhet och något som heter invandrare. Så ska dessa invandrare
sedan integreras – det funkar inte för oss. Man sa integration men menade assimila
tion. […] Begrepp som social sammanhållning är bättre.”
Sammanfattningsvis finns det hos regionens kommuner tre generella sätt att betrakta
integration:
•

Integration som introduktion av nyanlända,

•

integration som horisontellt mål som berör alla delar av kommunen,

•

ovilja att använda begreppet integration.

Balansen mellan ordinarie verksamhet och särskilda insatser
Som beskrivits tidigare i kapitlet är det mycket svårt att avgränsa vad som kan be
tecknas som särskilda insatser och vad som bör klassas som ordinarie verksamhet.
Eftersom denna kartläggning fokuserat på just särskilda insatser och projekt krävs
en medvetenhet om risken att missa sådana aktiviteter och sammanhang som kan
tänkas spela en viktig roll för kommunernas integrationsarbete, men som bedrivs
inom ramen för kommunernas ordinarie verksamhet. De djupintervjuer som genom
förts med kommunföreträdare har dock haft som uttalad ambition att i möjligaste
mån fånga upp relevanta policys, arbetssätt och liknande.
Några av de intervjuade kommunrepresentanterna har lyft fram behovet av att
frångå ett projektorienterat arbetssätt där tillfälliga resurser läggs på insatser som
sedan riskerar att försvinna när finansieringen löper ut. Istället arbetar dessa kom
muner med att inkorporera projekt och särskilda satsningar i ordinarie verksamhet
så snabbt som möjligt för att kompetens och arbetsmetoder som utvecklas ska kunna
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bevaras inom organisation över lång sikt. Detta arbetssätt upplevs som positivt för
kommunernas eget utvecklingsarbete, men gör det svårare att dra en tydlig skiljelinje
mellan vad som är en ”särskild insats” eller del av ordinarie verksamhet ur undersök
ningsynpunkt.
Inriktningen på de individuella satsningar som kommunerna gör och som ligger
utanför deras ordinarie verksamhetsramar behöver inte nödvändigtvis betyda att
det arbete som bedrivs reguljärt i kommunerna är mindre intressant. En av intervju
personerna ger sin syn på problemet med att fokusera på särskilda insatser i kommu
nens arbete:
”Jag är skeptisk till riktade insatser, i synnerhet i en liten kommun som vår där vi har
få invandrare och där lokalsamhället är en stark resurs. Det är bättre för invandrarna
och för kommunen om de involveras i ordinarie verksamhet där personalen utbildas
och anpassas för bredare kompetens. Vi har till skillnad från kommuner som Botkyrka
inte ett underlag som motiverar specialistverksamhet på samma sätt. Det riskerar att
bli alldeles för utpekande och isolerande här.”

Målgrupper för integrationspolitik
Nyanlända invandrare och flyktingar är den prioriterade gruppen i de flesta kommu
ners integrationspolitik och det är denna grupp som vanligtvis omfattas av särskilda
insatser då sådana förekommer. Invandrare som har befunnit sig i kommunen en
längre tid och som fortfarande inte är etablerade på arbetsmarknaden, eller som på
annat sätt är beroende av kommunens stöd och resurser, omfattas oftast istället av
samma insatser som övriga kommuninvånare som befinner sig i en liknande situa
tion.
Målgruppen nyanlända invandrare är med andra ord i fokus för en mycket stor del
av det integrationsarbete som pågår i kommunerna. När det gäller andra målgrupper
ser situationen annorlunda ut. Exempelvis är projekt specifikt riktade mot ungdomar
inte vanligt förekommande i regionen. Utöver introduktionsklasser och förtur till
kommunala sommarjobb och liknande möjligheter som är en del av kommunernas
ordinarie verksamhet, pågår få projekt riktade mot just ungdomar. Därmed inte sagt
att kommunerna inte gör något för sina ungdomar. Mycket görs, men när det gäller
samverkansprojekt av integrationskaraktär är de allra flesta inriktade mot vuxna. Så
här uttrycker sig två kommunföreträdare:
”Ungdomssatsningar är ett eftersatt område. De flesta kommuner fokuserar på vuxna,
för det handlar om jobb! Löser du frågorna för de vuxna så löser sig mycket för de unga
tror man. […] Men om man inte satsar särskilt på ungdomar, då riskerar man också
att få problem längre fram. […] Alla satsningar läggs ju på vuxna, vad skickar det för
signaler till ungdomarna?”
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”Nyanlända, då ser man oftast en [vuxen] man. Kvinnor och barn är ju anhöriginvand
rare. För varje man som kommer så kommer det efter en hel familj med fru och barn.”
För de ungdomssatsningar som finns görs ogärna skillnad på ungdomar och ung
domar utifrån etnisk bakgrund. Medan det är mycket vanligt att just nyanlända
invandrare identifieras som en prioriterad målgrupp för särskilda satsningar, är det
nästan precis tvärtom när det gäller ungdomar. Ungdomar från andra länder omfat
tas vanligtvis av samma satsningar och resurser som de ungdomar som är födda och
uppvuxna här i Sverige. Specifika satsningar på nyanlända ungdomar eller invandrar
ungdomar upplevs som alltför utpekande och stigmatiserande av många intervju
personer. Kommunernas ungdomsverksamhet är därmed framförallt en del av deras
ordinarie verksamhet.

Kommunernas lokala samverkan
De flesta kommuner har etablerat någon form av samverkan med lokala aktörer som
har anknytning till introduktionen av nyanlända. Hur dessa samarbeten ser ut, vad
de kallas och vilka aktörer som är inblandade kan variera kraftigt från kommun till
kommun, men gemensamt för dem är att de syftar till ett nära samarbete aktörerna
emellan för att kunna erbjuda en så effektiv introduktionsperiod som möjligt för den
som kommer till kommunen som nyanländ. Ett exempel är PIUS, Norrtälje kom
muns samarbete mellan kommunens flyktingmottagning, vuxenutbildningen och
den lokala arbetsförmedlingen. Verksamheten bedrivs i arbetsförmedlingens lokaler
och ska ge den nyanlända ”förutsättningar till egen försörjning, sysselsättning och
delaktighet”.17 Arbetsförmedlingen är en vanlig samarbetspartner i den här typen
av samverkan. Andra exempel är företag ur det lokala näringslivet, föreningar och
ideella organisationer, försäkringskassan och olika privata aktörer inom vuxenutbild
ning och SFI.
De kommuner som har lång erfarenhet av att arbeta med utvecklingsinsatser
för att bryta segregation och öka integration, har ofta utarbetat egna lösningar och
synsätt genom egna erfarenheter. Följande citat från en av dessa kommunföreträdare
ger en snabb inblick i hur mönstret har sett ut och hur man lokalt har valt att hantera
frågorna idag:
”Den nuvarande urbana utvecklingspolitiken innebär i stort sett en fortsättning på
Storstadssatsningen, som i sin tur var en utveckling av det arbete som genomfördes
under Blommansatsningen, men det blev större fokus på pengar. Resultatet blev
mindre ”empowerment” och samverkanstänk vilket gjorde att de projekt och initiativ
som startades försvann när pengarna tog slut. Numera jobbar vi därför med att
”inveckla” projekt istället för att utveckla dem så vi får in arbetet i den ordinarie verk
samheten” […]

17 PIUS – verksamhetsbeskrivning. Norrtälje kommun.
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En tjänsteman på KSL noterar att det finns en viktig skillnad i hur det integrations
politiska arbetet generellt är utformat i regionen idag jämfört med tidigare:
”Man jobbar mycket med nyanlända idag, men inte med de som är födda här.
Storstadssatsningen handlade mer om ”ingrodda” problem, folk som bott länge här och
inte kommit in i samhället.”

Kommunernas samverkan med Arbetsförmedlingen
Den första december 2010 övertar Arbetsförmedlingen genom en lagändring
(2010:197) det samordnande ansvaret för etableringsinsatser riktade mot framförallt
nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) från kommunerna. Det här är en re
form vars implementering och kommande arbetssätt fortfarande inte är helt klarlagt,
och en stor del av kommunerna är osäkra på vad reformen egentligen kommer att
innebära för deras eget arbete. Vad som är klart är dock att kommunerna även i fort
sättningen kommer att spela en viktig roll för introduktionen av nyanlända, eftersom
Arbetsförmedlingens roll inte innefattar ett totalt övertagande av det ansvar och de
verksamheter som berör nyanländas introduktion. Det är samordningen av verksam
heter som är myndighetens huvudsakliga ansvar. Dessutom berörs endast nyanlända
flyktingar som kommer till landet från och med den första december av reformen. De
nyanlända som mottagits av kommunerna dessförinnan har kommunerna fortsatt
ansvar för. Trots detta finns tydliga tecken på att kommunerna börjat avveckla eller
skrinlägga utvecklingsinsatser som är inriktade mot olika former av etablerings
insatser för nyanlända. De kommunala ansökningarna om så kallade § 26-medel från
Migrationsverket och till Europeiska Socialfonden (ESF) har i jämförelse med samma
period förra året gått ned kraftigt sedan den kommande lagändringen blev känd.
Det verkar som om en stor del av kommunerna antagit en avvaktande hållning inför
reformen. Så här uttrycker sig en kommunföreträdare:
”Projektet Integrationsplats Stockholm-nordväst där Ekerö, Järfälla, Sundbyberg och
Upplands bro deltog syftade till att göra SFI-undervisningen mer praktik- och syssel
sättningsorienterad. Men nu när Arbetsförmedlingen tar över introduktionsarbetet så
beslutade vi att lägga ned verksamheten.”
I likhet med tjänstemannen i citatet ovan berättar flera kommunföreträdare att
satsningar på de områden som berörs av introduktionen av nyanlända omprövas .
Vissa projekt överges och samarbeten avslutas eller skrinläggs för att de berör sådana
frågor som kommunerna inte längre upplever att de har ett huvudansvar för att lösa,
eller för att de avvaktar de verkliga konsekvenserna av reformen.
Samtidigt som ett antal kommuner är djupt oroade för vad lagändringen kan
komma att innebära för deras egen verksamhet och utvecklingsarbete kring etable
ringen av nyanlända, är minst en lika stor andel positiva till förändringen eftersom
den gör det nödvändigt för Arbetsförmedlingen att närma sig kommunerna. En kom
munföreträdare uttrycker det så här:
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”Arbetsförmedlingens inblandning i introduktionsarbetet är avgörande för att arbetet
ska lyckas. Vi försökte engagera dem ett tjugotal gånger under Integrationsplats
Stockholm-nordväst men lyckades aldrig. Nu måste de närma sig kommunerna så det
är jättebra!”
Flera kommuner ser alltså klara positiva aspekter med den kommande reformen.
Men oklarheterna och den i nuläget bristfälliga kommunikationen mellan kommuner
och Arbetsförmedlingen inför reformen verkar ha skapat onödig oro och handlings
förlamning i vissa fall.
Ett av argumenten bakom Arbetsförmedlingens förnyade ansvar är att nyanlända
flyktingar ska erbjudas samma möjligheter oavsett i vilken kommun de hamnar.
Ersättningsnivåerna ska standardiseras och de introduktionsinsatser som görs i en
kommun ska också finnas i andra kommuner. Även här höjs vissa kritiska röster från
kommunerna där några menar att de unika lokala samarbetena och kontakter som
etablerats genom åren inte går att göras lika i alla kommuner. Förutsättningarna
varierar och insatser som passar i en kommun kanske inte lämpar sig i en annan.
Dessa kritiska röster berör även övergripande regionala eller delregionala satsningar
inom vissa områden.
Medan i stort sett samtliga kommuner är positiva till en utökad regional samver
kan överlag så betonar många kommuner vikten av en fortsatt stark lokal närvaro,
bland annat följande tjänsteman:
”Trots den regionala nivåns uppenbara möjligheter att kunna tillföra saker så är det
fortfarande viktigt med en lokal närvaro. Det måste finnas någon på kommunen som
kan svara på invånarnas frågor kring hur allt går till och som kan hjälpa till när frågor
och problem dyker upp. Den lokala flyktingsamordnaren är viktig för att kunna förse
nyanlända med en trygghet på hemmaplan.”

Tematisk indelning av utvecklingsinsatser och projekt
I detta avsnitt presenteras utvecklingsinsatser och projekt i kommunerna utifrån fyra
huvudteman: ”Arbetsmarknad”, ”Utbildning”, ”Boendefrågor och urban utveckling”
samt ”Delaktighet och likabehandling”. De flesta kartlagda aktiviteter och insatser till
hör huvudsakligen någon av dessa fyra kategorier – men det finns också flera undantag.
Ett dilemma med en sådan indelning är att flera av de projekt som studerats inte går att
avgränsa till endast ett av dessa specifika teman på ett enkelt sätt. Det finns exempel
på flera tvärsektoriella projekt, exempelvis samverkansprojektet ”Samverk Nordost”
i nordöstra Stockholm, som tar ett helhetsgrepp på introduktionen av nyanlända och
därför inkluderar insatser som relaterar till samtliga fyra teman. I dessa fall kategorise
ras projektet utifrån endast ett tema för att förenkla presentationen. Samverk Nordost
klassificeras således som ett projekt inom temat arbetsmarknad, dels eftersom det
övergripande målet är ökad sysselsättning och självförsörjning för nyanlända flykting
ar, dels på grund av att projektet har starkt fokus på arbets- och språkpraktik i kombi
nation med de utbildningsinsatser och övriga aktiviteter som ingår i projektet.
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Arbetsmarknad
En tydligt arbetsmarknadsinriktad introduktionsprocess är den vanligaste över
gripande strategin för den delen av kommunernas ordinarie verksamhet som är
inriktad mot nyanlända. Av naturliga skäl är därför en stor del av de utvecklings
insatser och särskilda satsningar av integrationskaraktär som sker i kommunerna och
i delregionala projekt inriktade mot olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

Lokala utvecklingsinsatser
Lokala samarbeten med Arbetsförmedlingen är relativt vanliga, men kontakten mel
lan kommunerna och de lokala kontoren varierar. Samtidigt som flera kommuner
rapporterar samarbetssvårigheter med Arbetsförmedlingen överlag,är nästan lika
många kommuner tvärtom positiva till den samverkan man har med Arbetsförmed
lingen idag. En kommun har till exempel helt skurit av trådarna till Arbetsförmed
lingen och anställt en egen förmedlingstjänsteman som jobbar direkt för kommunen,
medan det samtidigt finns flera kommuner som har täta kontakter med Arbetsför
medlingen både i den dagliga verksamheten och i olika projekt. Andra vanliga sam
arbetspartners i kommunspecifika projekt är representanter ur det lokala näringslivet
och i viss mån föreningslivet.
Större delen av de lokala utvecklingsinsatserna handlar om att effektivisera
matchningsprocesser på olika sätt. Ett vanligt sätt att organisera det här arbetet är
genom att bilda enheter där olika offentliga och i vissa fall privata aktörer samlas
för att kunna erbjuda arbetssökande ett heltäckande utbud av resurser. ”Jobbtorg
Stockholm” är ett exempel på den typen av organisatorisk lösning. Jobbtorgen finns
på fem olika platser i Stockholms stad och samlar personal från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och stadsdelsförvaltningarna. Där erbjuds den arbetssökande
jobbcoacher, matchare samt studie- och yrkesvägledare för att den mest passande
vägen till arbete eller utbildning ska hittas så snabbt som möjligt. I samverkan med
flera företag och organisationer matchas den arbetssökande till tillgängliga arbeten
och praktikplatser. Jobbtorgen riktar sig till flera grupper, däribland flyktingar och
SFI-studerande med försörjningsstöd.
Flera liknande lokala samverkansprojekt finns runtom i regionen. Nacka kommun
driver i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms
läns landsting ”ArbetslinjeN”, en paraplyverksamhet som syftar till att skapa förut
sättningar för arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända att nå sysselsättning. Under
denna paraplyverksamhet finns också ”Karriärgallerian”, en lokal satsning inriktad
mot att minska utanförskapet bland ungdomar och unga vuxna. Här är även det
lokala näringslivet representerat.

Delregionala utvecklingsinsatser
Liksom på lokal nivå är samverkansprojekt på delregional nivå kring arbetsmark
nadsorienterade insatser vanligt förekommande. Detta sker främst i etablerade
delregionala konstellationer av kommuner som till exempel Nordostkommunerna
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(Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) och Södertörnskommunerna
(Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och
Tyresö). Andra samverkansformer förekommer naturligtvis, men det finns en tydlig
geografisk närhetsaspekt i flertalet av de större delregionala satsningarna. De stora
delregionala projekten involverar förutom kommunerna i princip alltid Arbetsför
medlingen. Näringslivet i form av enskilda företag eller organisationer finns också
representerade i flera av de delregionala projekten som kartlagts. De olika projekten
sträcker sig från en övergripande samverkan kring allt vad en arbetsmarknads
inriktad introduktion av nyanlända flyktingar innefattar (Samverk Nordost), till mer
riktade satsningar som exempelvis syftar till att effektivisera och samordna match
ningen av praktikplatser (Praktikanskaffning nordväst, under förprojektering).
Matchning Södertörn är ett av de mest omfattande projekten inom arbetsmark
nadsområdet som är under genomförande i skrivande stund. Ansvaret för projektet
delas av kommunerna Södertälje (projektområde näringsliv) och Botkyrka (pro
jektområde arbetskraft) men involverar också en stor del av de kringliggande kom
munerna, Arbetsförmedlingen, Företagarna och Stockholms Handelskammare. Med
stöd från Svenska ESF-rådet syftar projektet till att bland annat: ”stötta nyanlända att
snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och ge dem samma möjligheter att ta del av
lediga tjänster som andra arbetssökande.”18 En av projektets viktigaste funktioner är
att erbjuda nya kontaktvägar mellan nyanlända arbetssökande och arbetsgivare.
För att kunna erbjuda mer individanpassade arbetsmarknadsåtgärder till exempel i
form av mötesplatser mellan arbetssökande och arbetsgivare, praktik, instegsjobb och
annan sysselsättning, ser flertalet kommuner delregionala och regionala samarbeten
som det bästa sättet att uppnå bra resultat. För den enskilda kommunen kan det vara
svårt att på egen hand uppbringa de resurser och engagera de aktörer som krävs för att
skapa skräddarsydda lösningar. Samtidigt finns det kommunföreträdare som ser att de
klarar sina behov på egen hand och menar att den lokala närheten och de täta kontak
ter man byggt upp inte går att ersätta med stora projekt som Matchning Södertörn:
”Vi har inte haft någon nytta alls, bara kostnader. Det blir fruktansvärt mycket möten
som tar tid från vår personals arbete. Vi har klarat att assistera våra egna medborgare
på egen hand mycket, mycket bättre.”
Det råder delade meningar om vad den regionala nivån kan tillföra till matchning och
etablering på arbetsmarknaden, respektive hur mycket kommunerna kan hantera
på egen hand. Förutsättningarna är naturligtvis olika för stora och små kommuner,
samtidigt som antalet nyanlända som kommunen tar emot påverkar vad kommunen
kan hantera med sina egna resurser. Dessutom spelar logistiska avgöranden in. För
kommuner lokaliserade i regionens periferi upplevs de geografiska avstånden som ett
problem.

18 Matchning Södertörn – Om projektet, http://www.matchningsodertorn.se/web/Om_Matchning_Sodertorn.aspx
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Utbildning
I Stockholmsregionen pågår sedan en tid tillbaka ett förändringsarbete som innebär
att integrationsrelaterade utbildningsinsatser alltmer bedrivs i samverkan mellan
kommuner och stadsdelar. Storleken och variationen på utbudet som krävs för
att erbjuda individanpassade utbildningsmöjligheter har gjort samverkan och ett
gemensamt utnyttjande av resurser till en nödvändighet för många kommuner. Den
övervägande majoriteten av alla utvecklingsinsatser och särskilda satsningar som
sker på utbildningsområdet bedrivs av kommunerna men i samverkansprojekt på
delregional eller regional nivå. Här är Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
den viktigaste aktören. Genom projekt som ”Gemensam vuxenutbildningsregion i
Stockholms län” agerar KSL tillsammans med samtliga kommuner i länet samt Läns
styrelsen för att samordna tillgången på vägledning, ta fram gemensamma metoder
för validering av betyg, samordna praktikplatser, samt utarbeta gemensamma model
ler för SFI/SFX.
Den regionala nivån har således varit av stor betydelse för utvecklingen av sam
arbeten kring vuxenutbildning och olika variationer av Svenska för invandrare (SFI).
Inom ramen för SFI bedrivs i flera kommuner yrkesinriktade språkutbildningar av
sedda för invandrare med särskild yrkeserfarenhet från sitt hemland, så kallad SFX.
X:et står för vilken typ av yrkesinriktning utbildningen har. Järfälla och Stockholms
stad bedriver till exempel SFINX – Svenska för ingenjörer, i samverkan med Kung
liga Tekniska Högskolan och Länsstyrelsen, medan Haninge erbjuder SFH – Svenska
För Hantverkare. Gemensamt för dessa kombinerade språk- och yrkesutbildningar
är att de ofta kombinerar utbildningsinsatser med andra möjligheter som syftar till
att underlätta för individen att ta sig ut på arbetsmarknaden, till exempel genom
praktik och täta kontakter med arbetsgivare, eller kompletterande utbildning på
gymnasium eller högskola. Dessa utbildningar är dessutom inte exklusiva för utbild
ningsanordnarens kommuninvånare, utan de riktar sig till samtliga invånare i länet.
Utöver utbildningsinsatser riktade direkt till målgrupperna nyanlända och
personer med utländsk bakgrund, förekommer också flera lokala och delregionala
satsningar kring kompetensutveckling för tjänstemän, handläggare och arbets
givare. Dessa utbildningsinsatser av kompetensutvecklingskaraktär handlar ofta om
metoder för likabehandling och att säkerställa ett likvärdigt bemötande för dem som
söker kontakt med kommuner, arbetsförmedling, arbetsgivare och andra aktörer.
Projekten kan exempelvis bygga på att utbilda den egna personalen i likabehand
lings- och bemötandefrågor, att erbjuda språkstöd för nyanlända och arbetsgivare
för att underlätta kontakter i samband med rekrytering, samt att bredda kunskapen
kring mångfaldsfrågor i allmänhet.
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Boendefrågor och urban utveckling
Utvecklingsinsatser i enskilda kommuner/lokalt
Kartläggningen visar att frågor som rör boende, bostäder och urban utveckling är
knutna till ett tydligt lokalt mandat: De insatser som identifierats i kartläggningen är
i stor utsträckning lokala satsningar, till exempel i lokal samverkan med det kom
munala bostadsbolaget. Några exempel på sådana utvecklingsinsatser på lokal nivå
är Järvalyftet i Stockholms stad, URBACT i Södertälje samt utvecklingsarbetet i 17
stadsdelar genom lokala utvecklingsavtal som sex kommuner i Stockholmsregionen
har tecknat inom ramen för regeringens urbana utvecklingsarbete.
Även om boendefrågorna i stor utsträckning anses knutna till kommunernas
mandat finns det enligt flera kommuntjänstemän problem med den starka lokala
kopplingen, som följande talare uttrycker det:
”Tyvärr har detta arbete gått trögt på grund av resursbrist, och det har varit svårt att
engagera alla olika privata aktörer på den lokala bostadsmarknaden kring gemen
samma långsiktiga mål. De olika aktörerna ser hellre till sina egna kortsiktiga mål i
första hand.”
Att arbeta med boenderelaterade utvecklingsfrågor lokalt kräver goda relationer och
ett fungerande samarbete med de fastighetsägare som verkar i de aktuella områdena,
alternativt en stor dominans av det kommunala fastighetsbolaget. Vissa beklagar att
man genom åren sålt stora delar av allmännyttan till privata aktörer vilket påverkat
kommunens förutsättningar att effektivt planera och genomföra ett samlat utveck
lingsarbete. Flera kommuner menar vidare att det är problematiskt att hantera den
socioekonomiska boendesegregationen på lokal nivå. Processerna som utgör de
bakomliggande orsakerna till boendesegregation omfattar hela regionen.
Järvalyftet i Stockholm
En långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna Akalla,
Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättningen är att genom medverkan
från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social och ekono
misk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar.
Arbetet sker inom fyra huvudområden: bra boende och mer varierad stadsmiljö,
trygghet i vardagen, stärkt utbildning och bra språkundervisning, samt fler jobb
och ökat företagande. Inom bra boende förespråkas insatser som att bygga samman
stadsdelarnas vägnät, rusta upp gatu- och parkmiljöer, blanda hus i olika skalor, byg
ga både fler stora bostäder och små lägenheter, samt öka variationen av upplåtelse
former. En tjänsteman i Stockholms stad kommenterar Järvalyftet på följande sätt:

32 En kartläggning av arbete med integration i Stockholmsregionen

”Till skillnad mot tidigare liknande satsningar så ligger inte fokus på att hjälpa enskilda
individer, utan att istället ändra på de strukturer och förutsättningar som dikterar vill
koren. […] Problemet med att inrikta sig på individer är att när de väl fått anställning
och får det bättre så flyttar de ifrån området. Vår målsättning är att skapa långsiktig
förändring […], att skapa stabilitet över tid.”
URBACT i Södertälje
Södertälje kommun deltar i ett tematiskt europeiskt nätverk för hållbar urban
utveckling, finansierat genom EU:s satsning URBACT II. Nätverkets riktlinjer är för
närvarande under utveckling, men syftet är att utveckla och implementera en effektiv
och hållbar metod för styrning av integrerad stadsdelsförnyelse. Genom stadsbygg
nad vill man koppla samman och förbättra den fysiska miljön och samtidigt stärka
sociala aspekter.
Lokala utvecklingsavtal
1999 initierade regeringen så kallade lokala utvecklingsavtal som en del av den natio
nella storstadspolitiken för att bryta utanförskapet i utsatta stadsdelar i Stockholm,
Göteborg, Malmö och andra större städer. Under perioden 2008-2010 ingår 17 av
regionens stadsdelar i detta urbana utvecklingsarbete. Kommunerna som deltar är
Botkyrka (Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg), Haninge (Jordbro), Huddinge (Skogås,
Vårby gård, Flemingsberg), Nacka (Fisksätra), Stockholm (Husby, Rinkeby, Tensta,
Rågsved och Skärholmen), samt Södertälje (Hovsjö, Ronna, Geneta, Fornhöjden).
Avtalen gör det möjligt för kommunerna att bilda lokala partnerskap med statliga
myndigheter och aktörer inom den privata och ideella sektorn. Den upplevda nyttan
med dessa utvecklingsavtal varierar, där kommuner med en mer avgränsad proble
matik (till exempel Nacka) har det lättare att peka på konkret nytta med att delta i
satsningen, men där andra kommuner med många involverade stadsdelar har svårare
att precisera hur deras medverkan har gynnat kommunens arbete mot utanförskap.

Utvecklingsinsatser delregionalt/i samverkan
Få exempel finns på regionövergripande satsningar kring boendefrågor. Två tydliga
undantag finns dock. Det första är satsningen på BoSam – ett initiativ för att sam
ordna tillgången på bostäder för nyanlända som ägs av Stockholms stad, men där
samtliga av regionens kommuner medverkar. Det andra initiativet är den Regionala
bostadsgruppen som drivs av Länsstyrelsen, KSL, Regionplanekontoret och Stock
holms stad och som går ut på att långsiktigt säkra regionens bostadsförsörjning och
genom ett varierat bostadsutbud motverka socioekonomisk boendesegregation. Båda
dessa exempel beskrivs ytterligare i kapitel fyra. Utöver detta finner kartläggningen
alltså få exempel på delregionala och regionala insatser som involverar regionens
kommuner. Samtidigt uttrycker flera intervjuade kommuner ett stort behov av ökad
samverkan kring till exempel förmedlingen av lediga bostäder.
Några exempel på utvecklingsinsatser där kommuner samverkar är Södertörns
utvecklingsprogram kring samarbete för en gemensam delregional urban utveckling,
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samt projektet ”Vägar till hela Sverige” som syftar till att påverka nyanlända invand
rares val av bosättningsort.
Ett antal synpunkter har framförts av kommunföreträdare kring hur det regionala
arbetet kring boendefrågor bör utvecklas. Ett exempel är att regionen gemensamt bör
arbeta för att främja blandade upplåtelseformer. Samtidigt pekar man på att det kan
vara svårt att motivera rikare kommuner med en homogen befolkningsstruktur att
öka andelen hyresrätter om man vet att detta inte innebär någon direkt ekonomisk
eller social ”vinst” för kommunen. Vidare anser flera kommuner att regionen bör
verka för att sociala planer och mål kopplas till den fysiska planeringen. Ett sätt att
göra detta är att införa krav på sociala konsekvensbeskrivningar vid nybyggnation.
En annan utmaning är att förmå boende att bo kvar i socioekonomiskt svaga områ
den när de får det bättre ställt. Många väljer att flytta från dessa områden när man
får en högre inkomst eller liknande, för att ersättas av en annan boende med sämre
socioekonomisk ställning, vilket upprätthåller status quo i området.

Delaktighet och likabehandling
Under denna rubrik ryms en rad insatser som inte direkt anknyter till de tre övriga
temana, utan som istället fokuserar på frågor som rör likabehandling, rasism, sam
hällsorientering, socialt kapital och liknande. Den gemensamma faktorn är att dessa
projekt och initiativ ofta berör områden som demokrati och inflytande, social sam
manhållning och annat som syftar till att stärka integrationen ur ett annat perspektiv
än rena arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Utvecklingsinsatser i enskilda kommuner/lokalt
En handfull kommuner bedriver lokala insatser och initiativ för att motverka rasism
och främja delaktighet och demokrati hos sina invånare. Detta kan exempelvis ske
genom särskilda arbetsgrupper som samlar olika aktörer i kommunen, ungdomsråd
eller riktade informationskampanjer. Det är även relativt vanligt med kommunala
projekt och satsningar med ett mer internt perspektiv, som syftar till att utveckla
kommunens kompetens och arbetssätt kring frågor som rör likabehandling, mång
fald och bemötande. Detta sker genom satsningar på kompetensutveckling för
tjänstemän, men även planer och policys kring antidiskriminering vid till exempel
upphandlingar är vanliga. Exempel på detta är instiftandet av en diskriminerings
funktionär i Stockholms stad, samt Botkyrkas medverkan i ECCAR, European Cities
Against Racism. Lokala projekt som syftar till att främja bildandet av överbryggande
socialt kapital för invandrare/nyanlända genom att involvera den ideella sektorn
förekommer, till exempel i form av mentorsprojekt, nätverksbyggande för nyanlända
och etablerandet av mötesplatser tillsammans med aktörer såsom Rotary och Röda
Korset. Ett flertal lokala initiativ kopplat till samhällsintroduktion av nyanlända före
kommer, exempelvis projektet MIRA! i Huddinge.
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Botkyrkas medverkan i ECCAR
Botkyrka kommun ingår i styrkommittén för Unesco-initiativet ECCAR – European
Coalition of Cities Against Racism. Koalitionen verkar för att motverka rasism och
diskriminering genom olika praktiska demokratiutvecklande åtgärder. Ett tiopunkts
program utgör riktlinjen för arbetet. Botkyrka kommun anordnade även 2009 ett
symposium om statistik i det kommunala arbetet mot diskriminering och för lika
rättigheter. Ett antal föreläsare, forskare såväl som tjänstemän, problematiserade ur
olika synvinklar framtagandet och användandet av statistik som syftar till att illus
trera och påvisa skillnader mellan olika etniska grupper.
Projektet MIRA i Huddinge
Projektet finansieras av Flyktingfonden (ERF) och projektägare är Huddinge kom
mun. I projektet ingår frivilligorganisationer och föreningar som samverkanspart
ners. Projektets övergripande syfte är att utveckla och effektivisera introduktionen
av nyanlända unga vuxna. Genom att pröva nya metoder och arbetssätt vill projektet
underlätta och påskynda vägen till integration genom att bidra till en hållbar plane
ring för ett varaktigt inträde på studie- och arbetsmarknaden. Projektets mål är att
sammanställa ett kompletterande introduktionsprogram för unga vuxna nyanlända
flyktingar.
Samhällsorientering Stockholm (Stockholms stad)
Projektet syftar till att Stockholms stad ska utveckla eller ingå i en samordnad sam
hällsorienteringsmodell som innebär att nyanlända flyktingar får en samhällsorien
tering av hög kvalitet som bidrar till en snabbare etablering i yrkes- och samhällsliv.
Fem stadsdelsförvaltningar, jobbtorg, SFI, Röda Korset med flera ingår i projektet.
Projektet samverkar med andra kommuner via det regionala samhällsorienterings
projektet ”Samhällsorientering i samverkan”.

Utvecklingsinsatser delregionalt/i samverkan
Samhällsorientering i samverkan
Projektet syftar till att nyanlända inom introduktionsprogrammen får tillgång till god
samhällsinformation samt att introduktionshandläggare får ökade möjligheter att
ge sina deltagare en god samhällsinformation. Man ska även ge myndigheter ökade
möjligheter att nå målgruppen. Projektet finansieras av ERUF och drivs av Botkyrka
kommun i samverkan med KSL, Länsstyrelsen, Migrationsverket med flera.
Det övergripande syftet med projektet är att nyanlända inom länet ska få tillgång
till en enhetlig samhällsinformation av hög kvalitet, och därmed nå en snabbare
etablering i yrkes- och samhällslivet. Syftet är även att kommunerna ska få möjlighet
att erbjuda en gedigen samhällsinformation av hög kvalitet för sina deltagare i intro
duktionsprogrammen. Projektets mål är skapa en gemensam lösning för en samlad,
regional resurs inom samhällsinformation, tillsammans med engagerade kommuner
och myndigheter.
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Samarbeten med ideell sektor
Under 2010 avslutades ett projekt med Norrtälje kommun som projektägare som
finansierats av § 26-medel, där Rotarymedlemmar agerade vägledande mentorer till
nyanlända individer med liknande arbetslivserfarenhet eller utbildning som dem
själva. I projektet medverkade Länsstyrelsen, kommunerna Danderyd, Lidingö,
Norrtälje, Solna och Täby samt Arbetsförmedlingen i ovan nämnda kommuner.
Ett annat projekt som avslutades 2010 syftade till att man inom Stockholms
regionen strategiskt använde Röda Korsets mötesplatser och nätverk för att erbjuda
arbetslösa i utanförskapsområden mötesplatser, arbetsträning och mentorsprogram.
FAIR
FAIR – FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering – var ett projekt inom Euro
peiska socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och ute
stängning i arbetslivet. Projektet var organiserat i ett utvecklingspartnerskap mellan
Försäkringskassan, Integrationsverket, Järfälla kommun, Länsstyrelsen Gävleborg,
Norrtälje kommun, Riksförbundet Sveriges lottakårer, Strängnäs stift och Sveriges
Television. Arbetet tog sin utgångspunkt i vanliga rekryteringsmetoder, forskning
inom området och erfarenheter av mångfaldsorienterad rekrytering. Målet var att
ta fram en standard för rekryteringsprocessen som inte diskriminerar och som har
fokus på kompetens för framtiden.

Regionala aktörer
På lokal och delregional nivå är ofta kommunerna projektägare och driver frågorna.
Men på övergripande regional nivå finns flera aktörer som driver en rad olika frågor
som har bäring på kommunernas arbete och som ofta involverar dem direkt. I det
här kapitlet presenterar vi det integrationspolitiska arbetet som görs på regional nivå
med någon av de regionala aktörerna som huvudman.

Generella iakttagelser
De regionala aktörerna bedriver ett aktivt arbete med att främja strategisk samverkan
i regionen. Men detta arbete behöver utvecklas och formaliseras. Flera av de regionala
aktörerna i Stockholms län är aktiva när det gäller insatser som syftar till att förbättra
regionens integrationspolitiska arbete i allmänhet, och det arbete som berör mottag
ning, bosättning och introduktion av nyanlända i synnerhet. Ofta har de regionala
aktörerna en paraplyfunktion i dessa sammanhang. Utöver arbetet med nyanlända
arbetar dessa aktörer också med samordningsprojekt som rör boendefrågor och
vuxenutbildning. De tongivande aktörerna Regionplanekontoret, Länsstyrelsen och
Kommunförbundet Stockholms Län har en väletablerad dialog kring specifika frågor,
men flera anser att det behövs utvecklas formella strukturer för bättre samordning
och tydligare rollfördelning. Även Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i regionen i
dessa sammanhang. Få av de kommunägda projekten i regionen har utvecklat tydliga
rutiner för lärande och erfarenhetsutbyte med andra liknande projekt i regionen.
Det här gör att sannolikheten för att misstag upprepas är stor och att knappa resur
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ser utnyttjas på ett ineffektivt sätt i regionen som helhet. Därför är det tydligt att de
regionala aktörernas arbete med strategisk samverkan är av stor betydelse för att
skapa förutsättningar för lärande mellan kommunerna och i regionen som helhet.
Tema Nyanlända, ett projekt finansierat av socialfonden och flyktingfonden, som
Länsstyrelsen har ansvarat för, är en bit på vägen till att åtgärda denna brist på över
blick och utbyte inom regionen. Projektet syftar till att genom kunskapsinsamling,
informationsspridning och omvärldsbevakning möjliggöra ett effektivare kunskapsoch erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer och säkerställa att värdefull kunskap inte
går till spillo då ett projekt upphör. Tema Nyanlända beskrivs mer utförligt under
avsnittet om Länsstyrelsen, som är huvudman för projektet.

Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting
Inom ramen för RUFS 2010 ryms en rad strategier och åtaganden där strategierna
”Frigör livschanser” och ”Stärk sammanhållningen” har tydligast relevans för det
arbete som är kopplat till att förnya och bredda integrationspolitiken i Stockholms
regionen. Under hösten 2009 startades ett samverkansarbete lett av Regionplane
kontoret med deltagare från regionens kommuner, Länsstyrelsen och KSL som
syftade till att ta fram en regional policy och handlingsprogram mot diskriminering
utformad efter UNESCO:s tiopunktsprogram för att bekämpa rasism. Detta arbete
har sedan införlivats i en pågående process kring att förnya och bredda integrations
politiken.
För att undersöka olika mötesplatsers betydelse för den sociala samman
hållningen i regionen och kartlägga förutsättningarna för att planera, förvalta och ut
veckla mötesplatser har Regionplanekontoret ansvarat för ett arbete som resulterat i
rapporten ”Mötesplatser i Stockholmsregionen”. Arbetet består av en bred insamling
av kunskap på området och ett antal fallstudier. En av de huvudsakliga slutsatserna
är att kommunens roll i skapandet av mötesplatser kan anta tre olika former. Den
skapande rollen innebär att kommunen antar en aktiv roll genom att planera och
driva mötesfrämjande verksamheter som till exempel bibliotek. Den möjliggörande
rollen handlar om att skapa förutsättningar för att andra, exempelvis privata, aktörer
ska driva sådan verksamhet. Slutligen har kommunen en tillåtande roll att spela i de
fall då en mötesplats har vuxit upp spontant och utan planering.
Regionplanekontoret är också vice ordförande i den ”Regionala bostadsgruppen”
tillsammans med Länsstyrelsen, KSL och Stockholms stad, vilken beskrivs mer utför
ligt nedan.
Stockholms läns landsting driver projektet ”Hälsokommunikatörer i Stockholms
län”. Det är ett ERUF-finansierat projekt som syftar till att utöka informations
insatserna kring hälso- och sjukvård i samband med introduktionen av nyanlända
flyktingar. Målet är att etablera samverkansformer med kommunernas ordinarie
introduktionsverksamhet.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är huvudman för det regionala tematiska projektet Tema Nyanlända.
Projektet är som namnet indikerar riktat mot projekt som arbetar med nyanlända
flyktingars etablering. Det vänder sig framförallt till projektledare ute i kommunerna.
Genom en samordnad kunskapsinsamling, informationsspridning och omvärlds
bevakning är avsikten att projektresultat och erfarenheter ska få större genomslag
och leda till långsiktig förändring i regionen. Projektet tar fasta på det stora antalet
nystartade och pågående projekt, där många anses ha svårt att sprida sina lärdomar
och koppla ihop angränsande verksamheter. Projektets aktiviteter omfattar bland
annat. nätverksträffar för projektledare, seminarier, nyhetsbrev och temarapporter.
En utmaning för Tema Nyanlända är att konceptet ännu drivs i projektform. Det finns
ingen tydlig plan för vad som händer med utvecklade arbetsformer och samarbeten
efter projekttidens slut. Här menar Länsstyrelsen att det behövs en diskussion kring
en mer formaliserad struktur, där exempelvis Regionplanekontoret kunde ha en
viktig roll.
Länsstyrelsen driver också ett flertal insatser kring jämställdhet och antidiskri
minering som anknyter till integrationspolitik. Detta omfattar stöd till aktörer för
jämställdhetsintegrering i ESF-projekt, en handlingsplan för antidiskriminering,
insatser mot hedersrelaterat våld samt deltagande i olika aktiviteter som rör sam
hällsinformation.
För övergripande bostadsfrågor i regionen är Länsstyrelsen ordförande och
sammankallande i Regionala bostadsgruppen där Regionplanekontoret är vice
ordförande och där också KSL och Stockholms stad medverkar. Arbetsgruppens
övergripande mål är att säkra en hållbar och långsiktig bostadsförsörjning i regionen.
För att lyckas med detta arbetar man bland annat för att länka samman offentliga
och privata aktörer inom bygg- och bostadsbranschen för att tillsammans främja ett
varierat och starkt bostadsbyggande med bättre kontinuitet. Gruppen försöker öka
kunskapen om vilka drivkrafter och mekanismer som präglar bostadsmarknaden i
regionen. Under våren 2010 arrangerades en hearing om boendesegregation som
diskuterade etniska och socioekonomiska aspekter av boendesegregationen i Stock
holmsregionen.
En annan satsning mer specifikt riktad till nyanländas boende är Bosam – Regio
nal bosättningssamordning för nyanlända. Detta projekt syftar till att underlätta och
effektivisera arbetet med nyanländas bosättning och sekundärflytt.
Under hösten 2010 kommer Länsstyrelsen att inleda en satsning på arbetsgivare
om mångfald på arbetsmarknaden. Budskapet i kampanjen är att den regionala
utvecklingen är beroende av att regionen tar tillvara all tillgänglig kompetens för
att säkra den ekonomiska tillväxten. Man vill också belysa hur mångfaldsfrågor är
viktiga för att skapa välmående organisationer. Den kommer att bedrivas genom
större möten, seminarier och debattartiklar. Därtill ser Länsstyrelsen ett stort behov
av metodspridning kring mångfaldsfrågor generellt i regionen, exempelvis via forum
för diskussion och kunskapsöverföring som också inkluderar arbetsgivarna. I detta
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arbete bör Regionplanekontoret medverka menar man, då båda aktörer i hög grad
vänder sig till samma målgrupp och med en liknande målsättning.

Kommunförbundet Stockholms län
En stor del av KSL:s arbete med integrationspolitiska frågor kretsar kring
Stockholmskommunernas mottagande och introduktion av nyanlända invandrare
samt ensamkommande barn och unga. En viktig del är den samverkansöverens
kommelse som slöts 2009 mellan samtliga regionens kommuner kring integration
av nyanlända. Ytterligare en central fråga för KSL är utvecklingen av en gemensam
vuxenutbildningsregion, där samverkan kring SFI och SFX (specialutbildningar i
yrkessvenska för invandrare) ingår. KSL samverkar också med Länsstyrelsen kring
utvecklingen av regionala SFX-utbildningar.
Arbetsförmedlingens kommande samordningsansvar för etableringen av nyanlän
da kommer att få konsekvenser för utvecklingen av samverkansöverenskommelsen
enligt KSL. Detta gäller både innehållet och organisationen: Kommunerna behåller
ansvaret för SFI/SFX och samhällsorientering men förlorar samordningsansvaret.
Som nämnts tidigare deltar KSL i den Regionala Bostadsgruppen tillsammans
med flera andra regionala aktörer. En viktig uppgift för gruppen är att utveckla
aktörssamverkan för att motverka boendesegregation i olika former. Målsättningen
för KSL:s medverkan är bland annat att bidra till att kommunernas planering och
bostadsförsörjning går hand i hand med den ekonomiska och befolkningsmässiga
tillväxten i regionen. KSL ska också bidra till att stärka sammanhållningen och bryta
segregerande processer i regionen. Tillsammans med Regionplanekontoret deltar
man i en dialog med kommunerna kring åtagandet om regional bostadsförsörjning i
enlighet med RUFS 2010. Man ska också undersöka möjligheten att utarbeta verktyg
för att åstadkomma boendeintegration genom att fokusera på fysisk planering och
strukturell påverkan.
Enligt KSL är de regionala aktörerna på god väg när det gäller större samverkans
projekt inriktade på arbetsmarknadsfrågor, exempelvis Etablering Stockholm och
Matchning Södertörn. Hälsokommunikatörerna inriktade mot nyanlända som lands
tinget satsar på bidrar också med viktig kunskap och resurser på hälso- och sjuk
vårdsområdet. Däremot behövs enligt KSL mer och bättre regional samverkan kring
utbildningsfrågor, vilket överensstämmer med vad en stor andel av kommunerna
efterlyser. Boende och samhällsplanering är också ett eftersatt område i regionen där
det behövs mer insatser enligt KSL, men där arbetet försvåras av otydliga mandat och
roller för regionens aktörer.
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Arbetsförmedlingen
Den första december 2010 tar Arbetsförmedlingen över huvudansvaret för etable
ringen av arbetsföra nyanlända flyktingar i hela landet. Det här är en stor reform som
redan har fått konsekvenser för hur kommunerna, som nu och fram till december har
huvudansvaret för alla nyanlända, arbetar med introduktionsrelaterade insatser och
utvecklingsprojekt. Än så länge är det inte helt klart hur övertagandet kommer att ske
eller exakt hur Arbetsförmedlingens arbetsformer kommer att se ut. Vad som är klart
är att både Arbetsförmedlingen och flera av kommunerna ser utökad samverkan dem
emellan som en absolut nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt introduktions
arbete framöver. Kommunerna är angelägna om att deras metoder, erfarenheter och
nätverk inte går till spillo, och Arbetsförmedlingen är högst medveten om att man
inte kommer att klara övergången utan kommunernas samlade erfarenheter och
kompetens. En god dialog och väletablerad samverkan dessa aktörer emellan är dess
utom ett av huvudmålen med reformen, förutom att säkra en likvärdig introduktion
och liknande ersättningsnivåer oavsett var man som nyanländ hamnar i landet.
Utöver det stora arbetet med att utveckla metoder, kommunicera avsikter och
etablera nätverk i regionen inför övertagandet den första december, arbetar Arbets
förmedlingen med intern metod- och kompetensutveckling relaterad till arbetet med
att etablera nyanlända och andra utrikes födda på arbetsmarknaden. Två exempel är
de ESF-finansierade projekten Directa och Diversa som genomförs i samverkan med
ett antal södertörnskommuner. Directa syftar till att utveckla nya metoder för vägled
ning till yrke eller utbildning som utformas och anpassas efter individens specifika
kompetens, kulturella referensramar och språk. Diversa är ett internt kompetens
utvecklingsprojekt som syftar till att tillvarata intern mångfaldskompetens på ett
bättre sätt och motverka diskriminering vid bemötandet av nyanlända och utrikes
födda.
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Arbetsgivare och näringsliv

I kommunerna och hos de regionala aktörerna förekommer ett stort antal satsningar
på integrationsprojekt, där flertalet är av samverkanskaraktär. Dessa har ofta en
tydlig inriktning på arbetsmarknadsrelaterade insatser. Detta är i linje med OECD:s
rekommendation att i regionen arbeta för att främja ett tidigt inträde på arbetsmark
naden för att förbättra integration av invandrare. Samtidigt är det uppenbart att
efterfrågeperspektivet i form av arbetsgivare, företag och regionens näringsliv saknas
i en stor del av dessa satsningar. Det finns således en obalans mellan det offentligas
insatser riktade mot att utveckla ”utbudssidan” i relation till mängden insatser som
berör ”efterfrågesidan” – där regionens arbetsgivare är nyckelaktörer.
Detta konstaterande föranledde en andra kartläggning för att undersöka arbets
givares och arbetsgivarorganisationers syn på följande områden:
•

Utmaningarna för arbetsmarknaden i regionen – exempelvis den bristande
integrationen av utrikesfödda

•

Synen på mångfald och rekrytering i den egna verksamheten

•

Synen på en framtida regional samverkan där en bredare krets av aktörer ingår,
med arbetsgivarna som en viktig samverkanspart.

Kartläggningen genomfördes genom telefon- och besöksintervjuer med de elva
största arbetsgivarna i regionen inom privat och offentlig sektor, intervjuer med två
arbetsgivare inom det civila samhället samt intervjuer med fyra arbetsgivarorganisa
tioner.

Generella iakttagelser
Synen på nuvarande och kommande utmaningar för arbetsgivare
Den omtalade generationsväxlingen på arbetsmarknaden på nationell nivå upplevs
inte som en stor utmaning överlag för de intervjuade arbetsgivarna. Den generations
växling som ändå sker är dock av sådan karaktär att den främst rör tjänster som stäl
ler höga krav på kompetens och utbildning. För arbetsgivarna innebär detta ett stort
behov av att kunna validera kompetens, utbildning och erfarenheter för att bedöma
om en arbetssökande är anställningsbar. Detta anses få konsekvenser för möjligheten
att anställa personer med utländsk bakgrund. Bättre validering och språkkunskaper
är de vanligast förekommande beskrivningarna av vad arbetsgivarna anser krävs för
att öka integrationen på arbetsmarknaden visar kartläggningen. Några arbetsgivare
uttrycker också en önskan om en mer nyanserad bild av ”invandrarna” – de efterfrå
gar en samhällsdebatt som vågar lyfta fram skillnader mellan olika gruppers förut
sättningar och behov.
De rekryteringsutmaningar som intervjupersonerna rapporterar om berör fram
förallt vård- och omsorgssektorn, bygg- och fastighetsbranschen samt frivilligorga
nisationerna. Det finns också en oro hos flera arbetsgivare kring framtida brist på
spetskompetens inom teknik och naturvetenskap, då alltför få ungdomar utbildar sig
inom dessa ämnen.
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Synen på mångfaldsbegreppet
De intervjuade arbetsgivarna har ett mycket pragmatiskt synsätt när det gäller mång
faldsfrågor. Majoriteten uttrycker att mångfaldsarbetet måste knytas till affärsnytta.
Mångfald beskrivs därmed framförallt som en konkurrens- och kompetensfråga, och
i andra hand som en del av ett samhällsengagemang eller ”Corporate Social Responsi
bility”. Men en intressant paradox framträder: Trots bilden av mångfald som en viktig
del av en affärsstrategi finns en utbredd osäkerhet och ibland till och med skepsis
kring hur mångfaldsbegreppet bör definieras och tolkas. Ett flertal arbetsgivare anser
att ”mångfaldskompetens” är ett luddigt begrepp som bör brytas ner i mer konkreta
beståndsdelar såsom språkkunskaper, erfarenhet av specifika länder och kulturer
eller liknande. Vissa arbetsgivare väljer att undvika begreppet mångfald och istället
enbart arbeta utifrån begrepp som likabehandling eller antidiskriminering. Genom
likabehandling och ett antidiskriminerande arbetssätt menar dessa arbetsgivare
att fokus hamnar på att se varje individs kompetens, och att faktorer som etnicitet
snarare riskerar att knyta samman kompetens med specifik grupptillhörighet. Å
andra sidan framhåller många arbetsgivare att mångfaldsbegreppet handlar om att
det är viktigt att eftersträva en personalsammansättning som speglar befolknings
strukturen i samhället man verkar i.
De flesta arbetsgivare saknar verktyg för att inkludera mångfald som en faktor i
styrning och uppföljning, trots att många intervjupersoner tycker att detta bör vara
en viktig indikator att inkludera i arbetsgivarens utvecklingsarbete. Därmed stannar
arbetet ofta vid framtagandet av en allmänt hållen policy eller riktlinje. Nyckeltal för
till exempel etnisk mångfald saknas hos många, och sekretessregler anges ibland som
skäl till detta. Att mäta mångfald anses alltså vara komplicerat: Att definiera begrep
pet, att koppla det till mätbara indikatorer och att kunna tillämpa dessa på verksam
heten och de anställda.
Det är också tydligt att mångfaldsarbetet hos arbetsgivarna ofta är begränsat till
rekrytering av ny personal i lägre positioner med lägre krav på kvalifikationer. Inom
karriärprogram och vid tillsättningen av chefer verkar inte mångfaldsperspektivet
existera annat än i mer övergripande policydokument för verksamheten. Mångfalds
perspektivet återfinns inom särskilda utbildningsinsatser och kompetensutveckling,
men då vanligen i form av att öka kunskapen hos chefer om jämställdhet och likabe
handling.

Synen på rekrytering
Eftersom efterfrågeperspektivet enligt bland andra OECD har saknats i debatten
om integration på arbetsmarknaden, är det av intresse att undersöka arbetsgivarnas
rekryteringsprocesser och om metoderna för rekrytering påverkar andelen med
utländsk bakgrund på arbetsmarknaden.
Traditionell annonsering av tjänster i dagspress och på hemsidor dominerar bland
de intervjuade arbetsgivarna. Vid tillsättning av högre tjänster är det desto vanligare
att man tar hjälp av rekryteringsföretag. Inhyrd personal via bemanningsföretag
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är också relativt vanligt förekommande. Många arbetsgivare berättar att de saknar
kunskap om hur valet av rekryteringsmetod påverkar urvalet av sökande till en tjänst.
Man har ofta ingen tydlig bild av vilka man når med vilka metoder. Dock pågår hos
flera arbetsgivare ett arbete med strategisk ”arbetsgivarprofilering” för att se över hur
man betraktas av potentiella arbetssökande ur attraktivitetssynpunkt. I detta arbete
ingår ofta utveckling av alternativa rekryteringsvägar. Sammanfattningsvis uttrycker
många ett stort intresse för att öka kunskapen om nya och alternativa rekryterings
metoder och att se över hur valet av metod påverkar urvalet arbetssökande.
En majoritet av arbetsgivarna önskar fler sökande med utländsk bakgrund till ut
lysta tjänster. Problemet anses vara att man dels får för få sökande från denna grupp,
dels att de som väl söker ofta har bristfälliga språkkunskaper och en kompetensprofil
som är svår att bedöma. Här anser några arbetsgivare att det offentliga spelar en
viktig roll som föregångare. Man menar att offentliga arbetsgivare har en politisk
möjlighet att ”visa vägen” kring hur man kan arbeta med en breddad rekrytering för
att öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
Den svenska arbetsrätten och LAS – Lagen om anställningsskydd – upplevs som
ett hinder av många arbetsgivare, i synnerhet i organisationer med låg personal
omsättning och hos arbetsgivare som tvekar inför att anställa personer med obe
kräftade referenser på grund av kostnaden för en eventuell felrekrytering. Eftersom
språket upplevs som det största hindret för att rekrytera personer med utländsk
bakgrund, efterfrågas fler flexibla anställningsformer och en utveckling av språkut
bildningen. Flera arbetsgivare vill se kombinerad arbetsplatspraktik och språkutbild
ning i större utsträckning än idag.

Synen på framtida regional samverkan
En majoritet av de intervjuade arbetsgivarna är positiva till att utveckla kontakterna
med det offentliga och att diskutera regionalt samarbete kring kompetensförsörj
ning, rekrytering och mångfaldsfrågor. Men för att ett samarbete ska vara intressant
uppger flera att det är viktigt att de nätverk man deltar i ska inkludera representanter
med mandat att genomföra konkreta åtgärder och förändringar. Detta är avgörande
för att undvika möteströtthet. Det är också avgörande för arbetsgivarna att samver
kan bedrivs på lika villkor för alla parter och att pekpinnar och direktiv undviks.
När det gäller själva sakinnehållet i ett potentiellt framtida samarbete finns ett
stort intresse hos arbetsgivarna för ömsesidigt kunskapsutbyte kring statistik och
omvärldsbevakning samt metodutveckling kring till exempel rekryteringsvägar
och hur begreppet mångfald i styrning och uppföljning kan användas. Här ser man
att regionala aktörer såsom Länsstyrelsen, Regionplanekontoret och KSL tillsam
mans med branschorganisationerna har viktiga roller. Det största intresset för
samverkan gäller dock arbetsgivarnas inflytande över det offentligas utformning av
projekt och satsningar: Här efterfrågas ett tydligare arbetsgivarperspektiv och att
samordningen mellan det offentligas insatser och arbetsgivarnas behov förbättras,
framförallt när det gäller projekt som rör matchning av kompetens och validering.
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Den röda tråden kan sägas vara de ”risker” som arbetsgivarna ofta upplever finns när
det gäller anställning av personer med utländsk bakgrund. Samverkan kring flexibla
anställningsformer såsom praktikplatser och provanställningar, regelförenklingar
och språkutbildningar är områden som nämns i samband med detta.

Genomgång av intervjuade arbetsgivare
Offentliga arbetsgivare
Stockholms läns landsting
Landstinget upplever att det finns en relativt god tillgång på personal inom Stock
holmsregionen. De brister som ses gäller framförallt vården, och i synnerhet vissa
specialiteter bland sjuksköterskorna. Utbudet av läkare är också begränsat till viss
del. I kombination med bristen på tillgänglig personal och den pågående generations
växlingen som landstinget märker av har en del läkare och sjuksköterskor rekryterats
från Tyskland, där det finns ett överskott på personal. Att etablera rekryteringsnät
verk utomlands är generellt något de svenska landstingen arbetat mer intensivt med
de senaste åren eftersom det har varit, och fortsätter att vara, viss brist på kompetens
på den inhemska marknaden. För att ta tillvara den kompetens som kommer hit via
invandring har man arbetat med en rad åtgärder:
”Vi erbjuder kompletterande specialistutbildning med lön för dem som kommer hit och
vill jobba här. […] Det gäller framförallt läkare, sjuksköterskor och tandläkare. […] Vi
har också samarbetat med arbetsförmedlingen för att kunna få ut information om att
de här möjligheterna finns för dem som söker jobb här.”
För att kunna påbörja en karriär inom vården är tillräckliga språkkunskaper viktiga:
”Det som är otroligt viktigt är att dessa personer får möjlighet att lära sig svenska,
t.ex. genom Svenska för akademiker, så att vi ska kunna ge fortsatt stöd via de olika
kompletteringsvägarna. Man måste kunna kommunicera med patienter, med andra
vårdgivare, anhöriga och skriva i journaler.”
Centralt inom landstinget arbetar man inte så mycket med mångfaldsfrågor. Det
arbetet sköts i huvudsak lokalt inom organisationen. Det man gör är att kontrol
lera och följa upp vad som görs inom landstingets olika organisationer på området,
men överlag arbetar de väldigt självständigt. Utöver detta arrangeras seminarier,
utbildningsdagar och liknande som erbjuder tillfällen att höja kunskapen och utbyta
erfarenheter inom organisationen.

Stockholms stad
Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Överlag upplever man ingen
generell, allvarlig brist på kompetens och heller inga större utmaningar som relaterar
till generationsväxlingen. Undantaget är i huvudsak personal till förskolor där det
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råder brist på personal just nu. Andra tänkbara bristyrken är lärare till yrkesutbild
ningar, ekonomer, tekniker och ingenjörer. Ser man på utmaningen på längre sikt
kommer det att behövas vårdbiträden med mångfaldskompetens eftersom staden har
en befolkning med väldigt varierande bakgrund.
Inom organisationen arbetar man för att få in mångfaldsfrågor naturligt i arbetet
ute hos de olika förvaltningarna. Det görs på olika sätt. Från den centrala organisatio
nen utgår riktlinjer för hur man ska arbeta med frågorna lokalt, och man är noga med
att följa upp dessa riktlinjer med undersökningar och kontroller där förvaltnings
chefer och tjänstemän måste svara på hur de arbetar med frågorna rent konkret.
Man har samarbetat med Nyckeltalsinstitutet för att ta fram etniska mångfalds
tal som ska kunna användas för att följa upp stadens mångfaldsarbete i framtiden.
Det arbetet har genomförts tillsammans med bland annat Volvo. Överlag efterlyser
man mer statistiskt underlag på området för att stödja uppföljning och kontroll, men
också för att kunna göra analyser av olika slag och tydligare presentera en nulägesbe
skrivning för regionen. Det skulle kunna vara en bra grund för ett vidare samarbete:
”Vi har en massa aktörer – det vore kul med mer aktiviteter från den nivån, som gemen
samma arenor och nätverk och gemensam statistik. Hur ser nuläget ut just nu? Fram
tidsanalyser, trendspaningar. Där kan den regionala nivån med aktörer som KSL,
Länsstyrelsen, RPK och andra spela en viktig roll. Så jag ser gärna mer samverkan!”
Tillsammans med arbetsförmedlingen har man genomfört en större pågående sats
ning med Jobbtorg Stockholm – en satsning som görs i samverkan med flera olika
aktörer från det privata och offentliga näringslivet samt myndigheter.

Regeringskansliet
Rekryteringsarbetet och synen på kompetensbehov inom Regeringskansliet präglas
i stor utsträckning av att varje departement har ett stort eget ansvar för dessa frågor.
Dock finns en ambition och ett pågående arbete med att utarbeta gemensamma
former, styrdokument och liknande för att samordna departementen. En annan del
av det gemensamma strategiska arbetet är ”arbetsgivarprofilering” för att kommu
nicera en bra bild av Regeringskansliet som arbetsplats. Arbetet har nyligen påbör
jats. I detta ingår också att se över hur man kan bredda rekryteringen och inventera
kompetensbehoven.
Rekryteringsmetoderna för samtliga 14 departement präglas idag till stor del av
traditionell annonsering av tjänster via dagstidningar och hemsida. Det pågår diskus
sioner om detta, såväl gällande kostnadseffektiviteten som om man når rätt personer:
”Vi får på tok för få ansökningar från personer med utländsk bakgrund! Vi har en
diskussion nu om att bredda och använda andra vägar. Vi har inget system för att följa
upp vilka man når med vilka metoder.”

46 En kartläggning av arbete med integration i Stockholmsregionen

Det pågår en satsning på etnisk mångfald via en arbetsgrupp som ser över olika
rutiner. Under hösten 2010 kommer konsulter att anlitas för att se över rekryterings
processerna.
Angående synen på mångfald menar man att man som offentlig arbetsgivare ska
spegla befolkningens sammansättning, inte minst för organisationens legitimitet och
förtroende hos medborgarna. Det finns dock inget system för att beakta mångkultu
rell kompetens, bortsett från likabehandlingsplaner och dylikt. Man uppger att man
inte får föra statistik på annat än kön, vilket också anses bra då ett utländskt namn
eller födelseland inte säger så mycket. Det centrala anses vara att se till individens
kompetens. Samtidigt är man alltså medveten om att rekryteringen idag sker på ett
alltför homogent sätt. En orsak till detta är bland annat tidspress och effektivitet.
Man anger att nyanställda måste kunna fungera effektivt direkt på plats.
Ett exempel på tidigare samarbete med andra aktörer var via Arbetsförmedlingens
satsning ”Internationella akademiker”, ett projekt som nu har avslutats. Detta upp
levdes som en positiv satsning med praktikplatser och annat som förenklade bedöm
ningen av deltagarnas kompetens och förmåga.

Polisen
Polisens rekryterings- och kompetensbehov är i hög grad styrda av politiska beslut.
Därmed är det svårt att säga exakt vilken typ av kompetens som kommer att behövas
i framtiden. Polishögskolan är den främsta vägen in i organisationen, där eleverna
antas som aspiranter inom Polisen. Utöver detta sker en rekrytering av tjänstemän
och specialister som inte verkar i yttre tjänst. Dessa rekryteras via annonser, Arbets
förmedlingen och särskilda satsningar som till exempel projektet SPIRA som riktar
sig till unga vuxna med utomnordisk bakgrund. SPIRA visar projektdeltagarna hur
polisens verksamhet fungerar och har syftat till att både få fler sökande till Polishög
skolan med utländsk bakgrund, och att lägga en grund för breddad rekrytering av
civilanställda. Lärdomarna från samverkan med olika aktörer inom projektet visar att
även andra myndigheter och privata företag intresserat sig för projektets arbetsmeto
der, då dessa uttryckt att de inte vet hur de själva kan arbeta på ett effektivt sätt med
breddad rekrytering.
Det finns idag inga specifika mångfaldsmål kopplade till rekrytering inom Polisen.
Man strävar efter att öka andelen med utländsk bakgrund, men att ange sådan infor
mation är frivilligt för de sökande. På ledningsnivå arbetar man enbart aktivt med
mångfald ur ett jämställdhetsperspektiv, bortsett från internutbildningar för chefer
och andra kring mångfald och jämställdhet.
Polisen bedriver, utöver särskilda insatser såsom SPIRA, ett aktivt arbete med att
finna nya rekryteringsvägar. Detta sker via nya medier, kontakter med den ideella
sektorn och liknande. Tanken är att det ska utmynna i en särskild strategi, vilket
framgår i Polisens regleringsbrev. Betydelsen av mångfald är nära knutet till tanken
att Polisen ska spegla det omgivande samhället. Därmed är mångfald en verksam
hetsfråga, kopplat till kompetensen hos medarbetarna kring språk och olika kulturer.
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Detta blir sedan en tillgång i mötet med medborgarna. Däremot pekar man inte ut
etnicitet specifikt. Det kan räcka med att man vuxit upp eller vistats i en annan kultur
eller språkmiljö.
Vad gäller synen på samverkan uttrycker man en trötthet kring att samlas enbart
för att diskutera samverkan men utan att uträtta något konkret. En anledning tros
vara att olika aktörer präglas av sina respektive organisationskulturer i så hög grad.

Privata arbetsgivare
Ericsson
Ericssons verksamhet i Stockholm är i stor utsträckning inriktad mot forskning och
utveckling. Den typen av verksamhet ställer höga krav på kompetens och utbildning.
Det är generellt sett tekniskt orienterade civilingenjörer som behövs och i nuläget är
företaget i färd med att nyrekrytera 100 civilingenjörer. Trots det stora rekryterings
behovet ser man inte några problem med att finna rätt kompetens och ser inga pro
blem kopplat till generationsväxling eller liknande. Det är ung spjutspetskompetens
man söker.
Ericsson upplever att den väletablerade och positiva bilden av företaget utåt
underlättar för dem att hitta rätt kompetens. Den bilden har byggts upp genom
marknadsföring, täta kontakter med universitet och högskolor som utbildar civil
ingenjörer, exjobb (några hundra varje år), och deltagande i projekt som t.ex. KTH:s
och Handelshögskolans utbyte med kinesiska universitet i ”Project China”. Man del
tar också ofta i projekt med framförallt branschorganisationen Teknikföretagen som
ytterligare bidrar till att nå ut till både kunder och arbetssökande. Man poängterar att
det finns gott om personal med utländsk bakgrund inom organisationen, men att det
saknas kvinnor.
På Ericsson använder man sig av ett globalt rekryteringsverktyg. Samtliga tjänster
inom koncernen annonseras här. Trots den stora variationen i de ansökandes bak
grund och utbildning kan en utländsk examen verifieras och översättas till svenska
förhållanden i samråd med personal från ett av Ericssons utländska kontor, eller med
hjälp av ett rekryteringsföretag med områdesspecifik kunskap. Rekryteringen av per
soner med utländsk bakgrund underlättas i Sverige av att man inte har något svenskt
språkkrav. Engelska är det mest gångbara språket även i Stockholm.
Mångfald inom organisationen försöker man säkra genom att annonsera alla
tjänster och på så sätt underlätta kontrollen av anställningsförfarandet, samt genom
att både den interna och externa rekryteringen sker på internationell basis. En kon
kret mångfaldssatsning är de ”score cards” som är framtagna av Nyckeltalsinstitutet
och som används internationellt inom Ericsson för att undersöka till exempel kvin
nors representation inom organisationen.
Ericsson ser positivt på samverkan inom Stockholmsregionen och betonar vikten
av ordentliga satsningar på högkvalitativa och för arbetsmarknaden relevanta utbild
ningar samt att locka ungdomar till dessa. På så sätt kan arbetskraft säkras regionalt
och göra att regionens unga även på längre sikt kan hävda sig mot det snabbt växande

48 En kartläggning av arbete med integration i Stockholmsregionen

utbudet av konkurrerande arbetskraft från länder som Kina och Indien. Kommuni
kationerna inom regionen, framförallt mellan norr och söder, förs också fram som en
avgörande fråga som har särskild relevans för Ericsson eftersom företaget just nu är i
färd med att omlokalisera all verksamhet i de södra delarna av Stockholm till Kista.

NCC
Liksom många företag inom byggbranschen drabbades NCC av byggkrisen som följde
på 1990-talets bankkris. Många anställda sades upp och i enlighet med turordnings
reglerna i arbetslagstiftningen var många som blev kvar personer som varit i organi
sationen en längre tid. Detta har skapat en situation idag där många börjar försvinna
genom pensionsavgångar samtidigt som det finns en brist på kvalificerad områdes
specifik kompetens som kan ersätta dem:
”Generationsväxlingen gäller framförallt tjänstemän med hög kompetens. Vi kommer
att behöva ca 200 personer per år under en femårsperiod. Detta sker samtidigt som
mängden projekt ökar vilket kräver ökad omsättning. Det är en dubbel utmaning för
hela byggbranschen. […] Det är som en resteffekt av 90-talskrisen då man pensione
rade ut en hel generation.”
På yrkesarbetarsidan ser man däremot inga problem. Det kommer gott om folk från
gymnasiets yrkesutbildningar runtom i landet. Rekryteringen av yrkesutbildade
till de olika lokala kontoren sker enligt deras egna rutiner. Att få tag på kompetenta
tjänstemän är dock svårare så annonsering av dessa tjänster sker både internt och
externt via normal annonsering i olika media samt via rekryteringskonsulter. Dess
utom försöker man att ta tillvara den goda tillgången på yrkesutbildade genom att
erbjuda dem en arbetsledarutbildning som NCC själva anordnar.
Byggbranschen är en kraftigt mansdominerad bransch så NCC har satsat mycket
på att locka fler kvinnor och stärka deras position inom organisationen genom olika
jämställdhetsprojekt. Personer med utländsk bakgrund har man inte arbetat lika
aktivt med men inom organisationen är man medveten om att det krävs en betydligt
bredare mångfald av kompetenser och bakgrunder inom NCC för att klara konkur
rensen framöver och möta specifika kunders önskemål. På företaget är man ange
lägen om att spegla samhället så långt det går, men för att kunna göra det krävs att
fler tjejer och personer med utländsk bakgrund söker och läser de utbildningar som
leder till arbete inom byggbranschen.
För att bli anställningsbar är ett grundkrav en god förmåga att använda det
svenska språket. På NCC anger man att detta är absolut nödvändigt av säkerhets
skäl på en byggarbetsplats där man måste kunna kommunicera och förstå varandra
snabbt. Ett annat vanligt krav på yrkesarbetarnivå är att man har gått NCC:s lärlings
program. Dessa är främst utformade för ungdomar inom gymnasiets yrkesutbild
ningar. För att personer med kompetens från andra länder ska kunna komma in på
yrkessidan krävs ett antal lärlingstimmar, men det finns få lärlingsplatser för dem.
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För att delta i någon form av regional samverkan kring mångfaldsfrågor menar
NCC att målsättningen är extremt viktig. Det måste finnas tydliga och mätbara mål
som ska uppnås med den verksamhet som byggs upp så att det inte blir för många
fruktlösa möten utan att man fokuserar på att nå konkreta resultat och på att ta fram
fungerande verktyg som kan användas vid uppföljning och resultatanalys.

Swedbank
Swedbank är en av Sveriges största banker och har även en stor del av sin verksamhet
inom koncernen placerad i Estland, Lettland och Litauen. Ute på kontoren runtom
i landet börjar generationsväxlingen göra sig påmind och kommer sannolikt att bli
en utmaning för verksamheten inom en femårsperiod. I Stockholmsregionen är
genomsnittsåldern på bankkontoren lägre, men huvudkontoret berörs till viss del av
generationsväxlingen. Utmaningen är att få tag på rätt kompetens till ett rimligt pris.
I konkurrens med framförallt de tre övriga storbankerna SEB, Handelsbanken och
Nordea söker man ofta liknande personal ur en och samma ”rekryteringspool”. Den
kompetens som finns att tillgå är begränsad, så man har märkt av en viss upphauss
ning av löner och nya anställningsformer (till exempel konsulter) inom branschen.
Detta gäller framförallt specialistkompetens.
Mångfaldsfrågorna betraktas inom organisationen egentligen som en icke-fråga.
Rekrytering sker med kompetens som ledord och där görs ingen skillnad på ansökan
den efter bakgrund. Även om etniska svenskar och icke-synliga invandrare fort
farande dominerar på huvudkontoret tror man att det kommer att förändras i takt
med att personalen på bankkontoren arbetar sig uppåt i organisationen, samtidigt
som rekryteringsbasen generellt blir mer diversifierad. För anställning och fram
förallt för avancemang är språkkunskaperna avgörande.
På Swedbank ser man en risk med att fortsätta arbeta som vanligt kring rekryte
ringsfrågor. Redan idag är koncernen aktiv i olika projekt som är inriktade mot att
främst få in ungdomar i arbete och praktik. ”Unga jobb” är ett exempel på bankens
egna projekt och man samarbetar även med Rinkebyakademin. Swedbank menar
att det finns ett behov av att arbeta med ett mer långsiktigt perspektiv, gärna med
branschorganisationer som företrädare och stöd, för att säkra tillgången på specia
listkompetens i framtiden. Risken är annars att rekryteringsbasen minskar och
priserna drivs upp ännu mer vilket inte är hållbart på sikt. Idag är branschorganisa
tionerna inte särskilt aktiva på det här området, men på Swedbank menar man att
de kan spela en nyckelroll för att säkra den långsiktiga tillförseln av kompetens, och
även för att engagera regionens privata aktörer i regional samverkan:
”På småorterna krävs det att man samarbetar för att överleva, men i Stockholmsregio
nen finns ingen naturlig anledning till att mötas. Det krävs en katalysator för sam
arbete! […] Man borde t.ex. samarbeta för att få bort stafettjobben genom att på ett sunt
sätt få in ett bredare inflöde av ny kompetens.”
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AstraZeneca
AstraZenecas verksamhet i Södertälje har genomgått och genomgår stora föränd
ringar, där enklare tjänster såsom maskinoperatörer har flyttats till andra länder för
att kostnadseffektivisera. Idag söker man främst högutbildade specialister och för de
kommande tre-fyra åren ser man inga direkta rekryteringsbehov till enklare tjänster.
En stor del av rekryteringen sker med hela Norden och Europa som bas: Men det är
också mycket vanligt med internrekryteringar från den globala verksamheten. Inhyrd
personal via bemanningsföretag en viktig del av personalstyrkan för att hantera varia
tioner i arbetsintensitet och liknande.
I metoderna för rekrytering ingår ”sourcing”, vilket innebär att man skapar en
pool av kandidater inom de områden där man kommer behöva kompetens i fram
tiden. Därmed skapas en beredskap inför kommande rekryteringsbehov. Traditionell
annonsering via tidningar och liknande har minskat kraftigt. Idag sker utlysning av
tjänster i hög grad via olika nätverk, till exempel LinkedIn och Monster, men även
genom branschspecifika kanaler såsom juristnätverk om det är en jurist som efterfrå
gas.
Liksom flera andra arbetsgivare betonar AstraZeneca riskerna med rekrytering av
personer med utländska examina och kompetens som är svår att validera. Konse
kvenserna av en felrekrytering kan bli stora. Generellt anser man att enklare arbets
rättsliga regler för anställning skulle underlätta mycket för personer med utländsk
bakgrund. Arbetsförmedlingens tidigare satsning ”Internationella ingenjörer”
beskrivs som ett bra exempel:
”Först fick de vara praktikanter, sedan fick de ett tillfälligt vikariat, och sedan en
anställning. Därmed kunde vi kontrollera att personerna hade tillräcklig kompetens
och som bekräftade deras utländska examina.”
Trots denna positiva erfarenhet anser man att Arbetsförmedlingen inte är en viktig
aktör idag. Bemanningsföretagen har blivit en viktigare samarbetspartner för att hitta
rätt kompetens. Man anser att Arbetsförmedlingen inte förmår skicka rätt kandidater
till en tjänst - förskollärare söker VD-tjänster och samma person kan söka en stor
mängd olika tjänster med olika kunskapskrav – allt detta minskar förtroendet för
Arbetsförmedllingen som en relevant aktör.
Genom att företaget verkar på en global marknad anses mångfaldsfrågor ingå på
ett naturligt sätt i verksamheten. Att anställa personer från alla delar av världen är
både en affärsstrategi och en CSR-fråga. Likabehandling är centralt:
”Vi för inte register över etnicitet eller liknande, det spelar ingen roll för oss vad du har
för bakgrund. Det som räknas är kunskap”.
De främsta hindren för att rekrytera fler med utländsk bakgrund anses, i likhet med
de flesta arbetsgivare, vara brister i språkkunskaper och svårigheter att validera
utländska utbildningar och tidigare kompetens.
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En kontakt har etablerats med Södertälje kommun för att diskutera ett ökat framtida
samarbete. Man betonar att företaget är positivt till ökad samverkan med det offent
liga, och man vill gärna försöka bidra om kommuner och andra kommer med tydliga
förfrågningar. Idag arbetar man exempelvis med att främja intresset för naturveten
skap och teknik i skolan samt sommarjobb och liknande. Även främjande av folkhälsa
är ett område där man vill bidra.

COOP
En stor andel av de anställda inom COOP, i synnerhet de som arbetar i butikerna, är unga
och blir sällan långvariga i företaget. Det är hög omsättning på personal så löpande rekry
tering är praxis. Man upplever inga stora rekryteringsvågor generellt och upplever inte
att personalen befinner sig i en generationsväxling. Den allmänna bristen på vissa högut
bildade specialister på arbetsmarknaden rent generellt har inte påverkat COOP nämn
värt. Den huvudsakliga rekryteringen sker individuellt av butikerna medan rekryteringen
till centralorganisationen sker via traditionella media och på företagets hemsida.
Kooperativa Förbundet – KF, koncernen som äger COOP, har ett eget gymnasium,
KF-gymnasiet. Det är en skola som ger möjlighet till praktik hos de företag som
är kopplade till koncernen. Bland annat finns där en särskild gymnasieutbildning
inriktad mot handel och ekonomi. Inom ramen för ESF-projektet ”Unga in” sam
verkar COOP tillsammans med bland annat Stockholms stad. Det är ett projekt som
syftar till att skapa vägar in på arbetsmarknaden och möjliggöra vidare delaktighet i
samhället för arbetslösa ungdomar. Den typen av projekt har COOP engagerat sig i
under en längre tid. Utöver den här typen av sociala stödprojekt arbetar man aktivt
med mångfaldsfrågor inom organisationen:
”Målsättningen är att vi ständigt ska jobba för mångfald på många olika sätt. Det ska
inte spela någon roll vilken nivå man befinner sig på, vi ska ha samma syn på mång
faldsfrågor. […] Vi strävar efter att efterlikna hur samhället ser ut eftersom vi ska möta
kunder i våra butiker.”
COOP ser gärna att man fortsätter samverka med olika regionala aktörer som
tidigare, men att samarbetet utvecklas:
”Man bör fortsätta jobba med samverkan och samarbete. Det sker nu, men det behövs
ständigt nytänkande. Vi gör en hel del t.ex. i samband med de projekt vi är inblandade
i. Arbetsförmedlingen och kommunerna är viktiga att samarbeta med för att uppnå en
samsyn och samstämmighet så att alla drar åt samma håll.”

Manpower
För Manpower är det av stor betydelse att sätta likabehandling före mångfald –
oavsett kön, ålder eller etnicitet är det centrala att utgå från den kompetens företagets
kunder efterfrågar. Därmed kan man inte utgå från en diffus mångfaldstanke utan
detta måste konkretiseras:
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”Vad är det mångfald handlar om? Kunskap om ett visst språk? Bryt då hellre ner
kompetensen i dess delar. Mångkulturell kompetens är alldeles för diffust. Tänk dig om
man sökte någon med ”svensk kulturell kompetens” till exempel – det blir konstigt! Jag
tror det är fel väg att knyta kompetens till etniska grupper. Ska man som medarbetare
gå runt och spegla sin etnicitet på arbetsplatsen?”
Internt i företaget sker ett arbete med utbildning av ledare kring likabehandling och
angränsande frågor. Ambitionen är att skapa en inkluderande organisation – vilket
man anser har fungerat. Det skapar ett rykte att man är en organisation som inte
grupperar och särbehandlar människor.
Manpower upplever att det finns en vilja hos många arbetsgivare att öka andelen
anställda med utländsk bakgrund, men att man inte vet hur detta ska ske. Då ser
arbetsgivaren positiv särbehandling som en utväg trots de problem som det medför.
Manpower beskriver positiva erfarenheter av samarbete med kommuner och
myndigheter, till exempel via ”Tälje jobbstart” tillsammans med Södertälje kommun,
och man är positiv till fortsatta samverkansinitiativ.
Man anser att en viktig insats för att korta tiden för invandrares inträde på arbets
marknaden borde vara att invandrare erbjuds språkträning och arbetspraktik paral
lellt istället för att först gå en längre språkutbildning.

Scania
Scanias bild av den regionala arbetsmarknaden är att invandrarna och unga utgör
en outnyttjad kompetensreserv. Inte minst unga kvinnor ses som en viktig grupp att
uppmärksamma.
Man har i nuläget ett pågående program tillsammans med Arbetsförmedlingen
och kommunen i Södertälje där invandrare erbjuds svenskutbildning, teknisk utbild
ning i ett ”teknikcollege” samt praktik hos Scania. Företaget bedriver också ett eget
industrigymnasium där eleverna anställs med lön. Upptagningsområdet är lokalt i
regionen. Scania ser en utmaning i det sviktande intresset för naturvetenskap och
teknik hos unga, vilket kan orsaka rekryteringsproblem i framtiden.
Rekryteringen till företagets verksamhet i Stockholm sker idag bland annat via
deltagande i arbetsmarknadsdagar vid universitet och högskola för att rikta sig
till nyutexaminerade studenter. Den största delen av rekryteringen sker dock via
annonsering i dagspress och genom bemanningsföretag. Någon större utvärdering av
rekryteringsmetoderna har inte skett ännu.
Företaget har en mångfaldsplan där betydelsen av att bemanna organisationen
med olika grupper i samhället framhålls. Dock är kompetensen, och framförallt
språkkunskaperna, det avgörande. Mångfald och likabehandling är också något
som ingår i ledarskapsutbildningar, arbetsmiljöfrågor och liknande, under devisen
”respekt för individen”. Mångfald är inte en parameter i styrning och uppföljning.
Man menar att sådan statistik över etnicitet inte är tillåten. Mångfald ses som viktigt
för att utveckla verksamheten:
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”Blir en grupp för homogen så stagnerar utvecklingen. Dessutom har kunskaper om
kulturer och förhållningssätt en betydelse för de marknader där vi ska sälja våra pro
dukter.”
Liksom andra arbetsgivare anser Scania att språkkunskaperna är det största proble
met när det gäller rekrytering av personer med utländsk bakgrund. Man menar att
samhället bör höja kvalitén och förbättra uppföljningen av svenskundervisningen.
Inom ramen för sådan utveckling menar Scania att man gärna deltar i ett utvidgat
samarbete mellan företaget och kommunen eller andra offentliga aktörer.

Arbetsgivare i ideella organisationer
De ideella organisationerna skiljer sig från övriga intervjuade genom att en stor del
av deras arbete bedrivs av volontärer. Synen på rekrytering och mångfald påverkas
av detta. Även synen på samverkan präglas av att de ideella organisationerna i högre
grad än de intervjuade offentliga och privata arbetsgivarna faktiskt aktivt bedriver
olika insatser och projekt av integrationskaraktär – på egen hand eller i samverkan
med det offentliga.

Röda Korset
När det gäller organisationens utvecklingsarbete i Stockholmsregionen ser Röda
Korset ett stort behov av att skapa en större förankring i miljonprogramsområden och
liknande platser. Idag känner man sig relativt osynliga eller att verksamheten präglas
av ett utifrånperspektiv i dessa områden:
”Vi kan inte åka dit som vita missionärer! De som bor där måste vara med. Om vi ska
etablera oss så behöver vi folk med nätverk som förstår områdena.”
Röda Korset uttrycker att man som ideell organisation behöver gå igenom ett internt
förvandlingsarbete – man behöver få in fler ungdomar och fler män. Idag uppges
cirka 88 procent av de frivilliga vara kvinnor, varav många är äldre. Ett problem
med att föryngra den anställda personalen är att de nya perspektiv som kommer in i
organisationen genom yngre och personer med annan etnisk bakgrund försvinner när
man är tvungen att skära ner i personalstyrkan på grund av minskade intäkter. LAS är
en viktig orsak till detta. Man menar alltså att den svenska arbetsrättslagstiftningen
försvårar inflödet av nya perspektiv i organisationen.
För rekrytering har man utarbetat en handbok för att bland annat säkra likabehand
ling och ett antidiskriminerande arbetssätt. Men man säger också att det finns ett
behov av att se över hur alternativa kanaler kan användas för en breddad rekrytering.
Under hösten 2010 inleder man ett internt projekt nationellt riktat till Röda Korsets
valberedningar för att arbeta med mångfaldsfrågor och skapa en öppnare organisa
tion som i högre grad involverar brukare i verksamheten.
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Genom att en stor del av Röda Korsets svenska verksamhet vänder sig till personer
med utländsk bakgrund är såväl språkkompetenser som kunskap om olika kulturer
av stor betydelse. Därmed blir det viktigt att arbeta med mångfaldsfrågor. I synen på
mångfald ingår antidiskriminering som en grundläggande förutsättning för att kunna
identifiera och tillvarata varje individs förmåga och erfarenheter.
Röda Korset upplever att det finns en god vilja hos företag att anställa fler perso
ner med utländsk bakgrund, men att de behöver stöd med validering och provanställ
ningar eller liknande för att minska den känsla av risktagande som många företag
uttrycker.
Begreppet integration anser man bör ses som en effekt och ett slutresultat av
andra insatser, inte ett insatsområde i sig. Etablering är istället ett tydligare begrepp:
Etablering för arbete, etablering genom språk och liknande. Antidiskriminerings
arbete är också en viktig grundförutsättning. Samhällsintroduktion anses vara ett
område där frivilligorganisationerna bör ha en naturlig roll – att till exempel lära ut
svenska i sociala sammanhang, inte bara i skolmiljö. Det Röda Korset kan göra som
myndigheter inte kan, menar man, är att använda frivillig kraft för att stötta social
etablering i samhället,.
Röda Korset lyfter fram att det integrationspolitiska arbetet länge har utgått
från att gruppera ”invandrarna”. Man anser istället att samhället bör våga utgå från
mer riktade insatser mot specifika etniska grupper, nationaliteter och grupper med
särskilda behov, till exempel analfabeter. Viktigt är att samhället skapar handlings
utrymme, alltså möjlighet för alla människor att få tillgång till samhället och kunskap
om hur man agerar; samt egenmakt – att motverka passivisering. Risken är att kul
turen i Sverige ofta omedvetet hindrar människor att ta makten över sina liv. Ansva
ret hamnar istället på myndigheterna. Som en del av detta menar Röda Korset att det
är viktigt att problematisera hur till exempel frivilligorganisationer kan bidra till att
skapa egenmakt – inte minst för att påverka självbilden: Att bidra till att människor
går från att se sig själva som invandrare till att betrakta sig som medborgare.

Rädda Barnen
Rädda Barnen bedömer att deras kompetens- och rekryteringsbehov såväl nationellt
som i Stockholmsregionen sannolikt kommer att minska framöver genom omorgani
sationer där den svenska verksamheten ska bli mer specialiserad. Detta upplevs som
ett ganska dramatiskt förändringsarbete.
Mångfald ses som en prioriterad fråga då man inom Rädda Barnen har som ambi
tion att stärka sin representation i områden med stor andel invandrare. Man menar
att förankringen är god i Täby och Nacka, men inte i Rinkeby och Rosengård. Därför
har man startat ett särskilt projekt för att etablera sig i sådana områden. Utöver tradi
tionell annonsering i dags- och fackpress har man också haft särskilda samarbeten
med bland annat Blatteförmedlingen kring rekrytering av personal. Man har dock
inte satt upp specifika mål för mångfald internt eller i karriärprogram. Få chefer och
andra ledande befattningshavare har annan etnisk bakgrund än svensk. Problemet
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med att öka den etniska mångfalden anser man är att de med utländsk bakgrund som
sökt tjänster helt enkelt inte haft den kompetens som efterfrågats. De särskilda insat
ser som gjorts för att öka andelen anställda inom organisationen med utländsk bak
grund har därmed inte fallit väl ut, menar man. Slutligen framhåller Rädda Barnen
att personalfrågor och samverkansfrågor hanteras på olika håll inom organisationen,
och speciellt samverkansöverenskommelser förutsätter en förankring i organisatio
nens ledning nationellt.

Genomgång av arbetsgivar- och intresseorganisationer
I detta avsnitt beskrivs de resultat som framkommit genom möten och intervjuer med
arbetsgivar- och intresseorganisationer. Fokus har legat på beskrivning av priori
teringar, teman och arbetssätt samt hur organisationerna ser på sin nuvarande och
möjliga framtida roll i ett regionalt samarbete.

Handelskammaren
Handelskammaren framhåller den gynnsamma demografin i Stockholmsregionen,
där utmaningar som pensionsavgångar och liknande handlar mer om tillgången på
rätt kompetens snarare än en ren brist på arbetskraft. Kompetensförsörjningen är
den stora utmaningen. När det gäller mångfaldsfrågor vill Handelskammaren ha en
fördjupad diskussion om begrepp och infallsvinklar. ”Diversity management” är ett
begrepp som kan användas. Man vill också att tillväxtperspektivet ska stå i centrum
när det gäller gemensamt arbete med integrationspolitiska frågor i regionen.
Handelskammaren ser en potential i att förbättra kommunikationen och match
ningen mellan offentliga aktörer och arbetsgivare kring hur samhället utformar
insatser i relation till vad arbetsgivare behöver. Den exakta innebörden i detta är
inte helt klar, men Handelskammaren uttrycker ett intresse för att delta i samtal och
diskussioner med regionens aktörer framöver. Som organisation genomför man olika
undersökningar riktat till sina medlemmar. Därigenom finns en möjlighet att bidra
med en kunskapsbas kring förutsättningarna och synsätt på till exempel mångfald
och integration hos medlemsföretagen. Andra möjliga insatser kan vara att stödja
processer genom att skriva under debattartiklar och agera remissinstans i större
utsträckning än idag inom frågor som rör integration.

Företagarna
Företagarna representerar i huvudsak småföretagarna i regionen och hela landet.
Organisationen bevakar medlemmarnas intressen genom att försöka påverka
beslutsfattare på olika nivåer och med olika metoder. Rent formellt är organisationen
inte delaktig i så många projekt som officiell samverkanspartner utan är istället aktiv
när det gäller kontakter till medlemsföretag för olika projekts räkning. Organisatio
nen har till exempel förmedlat kontakter till och från Rinkebyakademin för initiativ
tagare och intresserade medlemmar och sedan följt projektet på nära håll med stort
intresse. Företagarna samverkar även med arbetsförmedlingen i ”speed-dating”, ett
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koncept som bygger på att flera arbetsgivare och arbetssökande träffas och samtalar
med varandra under kort tid. För vissa leder detta till reguljära anställningsinter
vjuer.
“Vi tror att vårt arbete är viktigt för personer med utländsk bakgrund. Vår viktigaste
poäng är att det krävs lättnader och bättre förutsättningar för företagande, inte att det
ska finnas speciella stöd för vissa grupper, utan man ska skapa goda förutsättningar
generellt. Det gynnar även invandrare. Men Svenska för Företagare är ett bra exempel
på en insats riktad mot just dem med utländsk bakgrund.”
Enligt Företagarna räknar en fjärdedel av alla småföretag med att öka antalet
anställda på ett års sikt, men få rapporterar att det är svårt att få tag på rätt arbets
kraft. Undantag kan finnas inom vissa branscher där det behövs mycket folk som
inom den bygg- och anläggningstekniska branschen.
Organisationen tycker att någon form av regional samverkan är intressant, men
betonar vikten av att föra en dialog där beslutsfattarna tar sig tid lyssna och samtala
med småföretagare:
”Det är viktigt att samarbeta och känna av läget men att inte tvinga företagen till
någonting. Man måste föra en dialog! Titta på vilka hinder som finns för att starta
företag och vad det är som gör att personer med utländsk bakgrund har extra svårt
att komma in i offentlig sektor som statlig och kommunal förvaltning, och till de stora
företagen.”19
Samtidigt menar Företagarna att de stora offentliga aktörerna har politisk möjlighet
att visa ambition och vilja genom egna initiativ. Man påpekar att representationen
av personer med utländsk bakgrund inom stora offentliga organisationer ofta är
dålig och att politikerna och förvaltningscheferna bör ”se om sitt eget hus bättre” och
föregå med gott exempel i sitt mångfalds- och rekryteringsarbete.

Svenskt Näringsliv
På Svenskt Näringsliv menar man att de framtida integrationspolitiska insatserna i
regionen måste styras om och skärpas för att bättre ta vara på den kompetens som
redan finns här och som kommer till regionen från andra länder. Deras huvudbud
skap är att den språkutbildning som bedrivs måste förbättras. För att göra det menar
man att ett nytt synsätt krävs. På organisationen har man länge argumenterat för att
språkutbildningen som bedrivs inom ramen för SFI bör inriktas mer för långsiktig
kvalitet och användbarhet istället för att som nu bedrivas som en sorts arbetsmark
nadsåtgärd, som man beskriver det. Utbildningen bör inte avslutas så fort en person
får ett jobb. Det kan vara ödesdigert. Även om perfekt svenska sällan är nödvändigt
inledningsvis är det viktigt, menar man, att språket fortsätter att utvecklas ute på
19 Anders Fogelberg, Företagarna
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arbetsplatsen och i skolbänken parallellt. Detta eftersom språket blir viktigare för hö
gre tjänster och alltid är viktigt för individens bredare samhällsdeltagande. Förutom
språket poängterar man att regionen måste bli bättre på valideringen av utländsk
kompetens. I andra länder upplever organisationen att man har lättare att ta till sig
kompetens, oavsett var den kommer ifrån. Men i Sverige finns en generell skepsis
mot utländska examina och erfarenheter samtidigt som verktygen för validering är
underutvecklade, vilket får till följd att många förbises vid anställning.
På Svenskt Näringsliv är man intresserad av att delta i framtida samarbeten med
olika perspektiv. Det man framförallt lyfter fram är att någon form av samverkan sker
i syfte att säkra företagens arbetskraftsförsörjning.

Svensk Handel
Precis som många tidigare angett råder viss brist på kvalificerad personal även
inom detaljhandeln och partihandeln. Annars betecknas Stockholmsregionen som
en region där det är god tillgång på arbetskraft, menar organisationen. Handeln
anställer i stor utsträckning deltidsanställda och har lågt kvalificerade tjänster ute i
butikerna, och där finns det ingen egentlig brist. Det är vid tillsättningen av mer kvali
ficerade tjänster som vissa problem kan uppstå.
En utmaning som branschorganisationen identifierat är att många småföretagare
generellt är till åren komna. Ungefär 80 procent av Svensk Handels medlemsföretag
består av företag med färre än fem anställda. Av dessa befinner sig ungefär en fjärde
del i en generationsväxling.
För att säkra framtida tillgång på kvalificerad arbetskraft arbetar man en del
med framförallt högskolor och universitet för att trygga att de utbildningar som
är intressanta för branschen, också producerar den kompetens som efterfrågas på
arbetsmarknaden. Svensk Handel har också samarbetat med Stockholms stad inom
ramen för ”Rekryteringsprogrammet” som gick ut på att skapa en pool av personer
som skulle göras anställningsbara för näringslivet. Här bidrog Svensk Handel med
att utforma en utbildning riktad mot handeln och genom att ordna praktikplatser hos
medlemsföretag.
Rekryteringen av butikspersonal sker mest genom spontanrekrytering, annonse
ring och ibland, då nya stora butiker öppnar, genom så kallade ”assessment centres”.
Där träffar de nya butiksansvariga flera arbetssökande under hela dagar för kortare,
förberedande möten. För chefs- och tjänstemannapositioner rekryterar man mycket
internt inom branschen, dels genom headhunting hos konkurrenter, dels från butiks
golvet.
Mångfaldsfrågor har länge varit aktuella i branschen. Det har varit en uttalad mål
sättning från flera företag att vara bra på mångfald eftersom bakgrunden hos deras
kunder varierar mycket. Man vill kunna spegla sina kunder och erbjuda den bästa
servicen till dem. På ledningsnivå kan det dock se annorlunda ut och här är sällan
riktlinjerna och mångfaldsarbetet lika väletablerade.
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Analys och utvecklingsmöjligheter

Kartläggningen har visat på en rad olika områden och frågor där de olika aktörerna
i regionen ser ett behov av att inleda eller utveckla ett regionalt samarbete. I det här
kapitlet återges de vanligaste och viktigaste frågorna som tagits upp under intervjuer
och möten. Kartläggningen har också resulterat i synpunkter kring hur det regionala
samarbetet bör vara strukturerat. För att ge en inledande överblick presenteras här
nedan de olika synpunkterna rörande regionala arbetsformer och regionala utveck
lingsfrågor i en sammanfattande tabell. Därefter redogörs de olika gruppernas
synpunkter mer i detalj.
Tabell 1. Arbetsformer och utvecklingsfrågor fördelat på aktörer.
Regionala arbetsformer – Hur?
Kommuner och
regionala aktörer

Regionala utvecklingsfrågor – Vad?

Stora skillnader i lokala näringslivsKoordinera uppföljningen av
pågående verksamheter. Ta tillvara strukturer – men arbetsmarknaden
är regional.
lärdomar och arbetsformer.
Ta fram statistik, analyser och
 nderlag för att identifiera
u
prioriteringar, roller och ansvarsområden.

Etablera regional samordning kring
praktikplatser.

Regionala utmaningar kräver
r egionala lösningar: Förankring
och bred uppslutning avgörande.

Vidareutveckla och utöka regional
SFI/SFX för ett bättre utnyttjande av
begränsade resurser.

Satsa på att ta fram gemensamma
Utveckla former för regional
 rocessledning. Förtydliga ansvars- verktyg och metoder för validering
p
av kompetens.
fördelningen.
Samordna insatser mot diskriminering och för likabehandling.
Utveckla och implementera sociala
konsekvensbeskrivningar i fysisk
planering.
Arbetsgivare och
organisationer

Involvera arbetsgivare i ett tidigt
stadium av processen att utforma
offentliga initiativ.

Kunskapsutveckling: Mångfald som
begrepp och kompetensområde.
Metoder och indikatorer för mångfald i styrning och uppföljning.

Samverka utifrån en tydlig och
resultatinriktad målsättning.

Säkra regionens kompetensförsörjning med riktade utbildningsinsatser där branschorganisationer är
drivande.

Samverka i konstellationer av
samarbetspartners med mandat
att verkställa beslut.

Samverka för att få till stånd regelförenklingar på olika administrativa
nivåer.

Låt dialog, konsensus och lika
villkor karakterisera arbetet och
undvik ”pekpinnar”.

Arbeta fram och för en dialog kring
rekryteringsmetoder och rekryteringsvägar samt validering
Förbättra språkundervisningen i
regionen och koppla den gärna till
praktik/yrkesspecifika kunskaper
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Utvecklingsbehov utifrån myndighetsperspektiv
Både kommunerna och de regionala aktörerna uttrycker en tydlig önskan om att
etablera en regional struktur som kan ta tillvara erfarenheter och lärdomar från
utvecklingsarbete på olika nivåer. Detta anser man bör vara en central utgångspunkt
för framtida samverkan. Kartläggningen har visat att det pågår ett stort antal integra
tionspolitiska insatser lokalt och delregionalt, men att medvetenheten hos varje aktör
om vad som görs på andra platser i regionen ofta är dålig. Det är helt enkelt svårt för
den enskilde projektledaren eller utvecklingsansvarige att få en överblick av arbetet
i regionen och förekomsten av liknande eller parallella processer. Eftersom mycket
av det utvecklingsarbete som sker görs inom tidsbegränsade projekt riskerar upp
arbetade lärdomar och erfarenheter försvinna när pengarna till projektet tar slut.
Länsstyrelsens satsning på Tema Nyanlända är ett sätt att försöka ta tillvara den
kunskap som byggs upp under ett projekts aktiva period för att sedan kunna infor
mera och kommunicera lärdomar till andra aktörer som vill göra något på samma
område längre fram. Att bygga vidare på den struktur och det nätverk som byggts upp
inom ramen för Tema Nyanlända, så att de till exempel inkluderar lärdomar även
från ordinarie verksamheter runtom i regionen, är en potentiell utvecklingsmöjlighet
som finner brett stöd bland kommuner och regionala aktörer. Så här uttrycker sig två
kommunföreträdare:
”Det finns ingen samlad kunskapsbank, ingen regional benchmarking. Det skulle
behövas mer dialog, samarbetsgrupper eller liknande för att möjliggöra kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Annars är risken stor att misstag som andra lärt av upprepas någon
annanstans. Detta är det viktigaste den regionala nivån kan bidra med, en arena för
diskussion och samverkan.”
”Tidigare handlade det mycket om att kompensera med plåster i vissa områden, att ge
extra resurser till insatser kortsiktigt. Men man märkte att om man inte ändrar struktu
rer så flyttar de som får det bättre och andra flyttar in. Så hur kan man minska skillna
der på lång sikt, påverka strukturer? Här krävs kunskap och en gemensam vilja för att
förändra regionen, vi kan inte göra det med bara två, tre kommuner. RUFS beskriver ju
detta - att vi måste tro på en öppen stad för attraktivitet.”
En struktur för regional processledning, koordinering och uppföljning av pågående
verksamheter som tar tillvara lärdomar och arbetsformer är således det tydligaste
önskemålet från kommunerna. I en sådan struktur eller arena är det viktigt att man
utvecklar regional statistik, analyser och beslutsunderlag menar flera kommuner.
Detta för att identifiera prioriterade områden, roller och för att underlätta ansvarsför
delning mellan aktörer.
Ytterligare en utgångspunkt för utvecklingen av regionala arbetsformer är behovet
av bred förankring. Den bristande integrationen i regionen betraktas av majoriteten
som en regional utmaning som kräver regionövergripande lösningar. Därmed är en

En kartläggning av arbete med integration i Stockholmsregionen 61

bred uppslutning av kommuner och aktörer avgörande för det fortsatta samverkans
arbetet. Men samtidigt uttrycker mindre kommuner i vissa fall en skepsis till stora
samverkansprojekt. En möjlig orsak är att sådana initiativ upplevs vara utformade
efter andra kommuners behov och särskilda problembild. Här är ett exempel på den
synpunkten:
”Fokus ligger på de stora kommunerna som Botkyrka och Huddinge när samarbeten
eller dialog kommer på tal. Det är deras problembild och behov som man tittar på. […]
Vi vill ju inte stå helt utanför samarbeten, men vi måste kunna se vad vi kan få ut av det.
Passar det här oss? Man måste se hur man kan anpassa projekt till att passa alla kom
muners behov.”
Detta illustrerar de påtagliga skillnader som finns mellan kommuner och regiondelar
när det gäller synen på arbetet med integrationspolitiska frågor och samverkan. En
stor utmaning för det regionala arbetet är därför att hantera kommunernas demogra
fiska, ekonomiska och politiska olikheter.
Betydelsen av ett nära samarbete med det lokala näringslivet och samhället i
övrigt lyfts fram av flera små kommuner som väldigt betydelsefullt. Vissa av dem
upplever att större aktörers/organisationers engagemang kan verka ineffektiva och
hämmande för deras egen verksamhet och de existerande samarbeten man utvecklat.
Följande citat illustrerar detta:
”Kommunen har den kompetens som behövs i stor utsträckning och vi har redan fått
fylla i luckor där det är tänkt att staten och regionala institutioner ska verka. Vi har
varit mycket missnöjda med Arbetsförmedlingens verksamhet i vår kommun och har
därför rekryterat en egen förmedlare från deras organisation så att dessa frågor kan
skötas mer effektivt. Vi är mycket kritiska till att Arbetsförmedlingen nu får ett ännu
större ansvar för introduktionsarbetet. Det finns en stor risk att utveckling, uppföljning
och kontroll kommer bli lidande på lokal nivå överallt.”
Samtidigt finns ofta utmaningar som en liten kommun kan ha svårt att hantera på
egen hand. Det utbud som krävs för att kunna erbjuda individanpassade resurser till
till exempel nyanlända går i många fall helt enkelt inte att uppbringa på egen hand.
Därför efterfrågas en fortsatt utveckling av regionala SFI- och SFX-utbildningar för
ett bättre utnyttjande av regionens resurser. Så här uttrycker sig några kommunföre
trädare:
”Jag tycker det är positivt överlag med en regionalisering av flyktingmottagandet. Vi
har redan gått ifrån det lokala tänkandet, avvecklat SFI lokalt och jobbar gränsöver
skridande med dessa frågor. […] Det är bra att kunna samordna insatser och dela på
resurserna […] mer effektivt.”
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”De nya reglerna som kräver att varje nyanländ ska bli erbjuden 60 timmars samhälls
orientering har gjort att kommunen kommer att delta i det regionala samarbetet som går
ut på att erbjuda samhällsinformation på en rad olika språk. […] För småkommunerna
är det viktigt att hela regionen deltar i projektet. Lagändringen stimulerade utvecklings
processen och gjorde att förändringarna skedde snabbare än de hade gjort utan den.”
Att samarbeta delregionalt kring introduktionsrelaterade frågor är viktigt för flera
kommuner, i synnerhet för mindre kommuner eller för de kommuner som tar emot få
nyanlända. För att effektivt kunna utnyttja resurser och erbjuda varierad service blir
samarbete en naturlig utväg, vilket projekt som Samverk Nordost är ett exempel på.
Lagändringar som ställer högre krav på kommunernas serviceutbud till nyanlända
verkar i fallet med samhällsorientering ha stimulerat flera kommuner att snabbare
söka samarbetspartners i regionen. Ännu ett citat får illustrera effekten av tydliga
direktiv från högre instans:
”Inom kommunernas organisationer finns en rad olika viljor, erfarenheter, arbetssätt
och organisatoriska kulturer som kan göra det svårt att uppnå ett bra regionalt sam
arbete kring olika frågor. Direktiv och lagändringar kan ge samtliga gemensamma
mål att arbeta mot. På så sätt kan de fungera som bra styrmedel för samverkan.”
Näringslivet, både lokalt och regionalt, ses som en viktig partner av flera kommuner.
Att arbeta med introduktionen av nyanlända med ett tydligare arbetsmarknads- och
näringslivsorienterat fokus blir allt vanligare. En återkommande synpunkt under
intervjuer med kommunföreträdare har varit att man bör betona vikten av en bra
och väletablerad relation till näringslivet för att på ett bättre sätt skapa långsiktiga
förutsättningar för att säkra tillgången till exempelvis praktikplatser, instegsjobb och
anställning för nyanlända och andra som går utan sysselsättning. Så här uttrycker en
kommunföreträdare sig:
”Man måste ha ett tänk som går ut på att samarbeta mellan det offentliga och det
privata. Vissa kommuner har helt andra förutsättningar och jobbar på ett annat sätt,
det kan bero på synen på näringslivet, ideologi, man ser inte att man måste ta med
näringslivet. Man måste se hur näringslivet jobbar, försöka skapa en win-win situation
för båda parter.”
Det är tydligt att näringslivsstrukturen i respektive kommun har en stor inverkan på
lokalt samarbete mellan det offentliga och arbetsgivare. Skillnaderna i näringslivs
struktur påverkar bland annat kommunernas möjlighet att utveckla samarbeten
med företag kring praktikplatser. Samtidigt styrs kommunernas invånare handlings
utrymme av att arbetsmarknaden i högsta grad är regional. Flera kommuner menar
därför att man bör utveckla en regional samordning av praktikplatser, lärlings
utbildningar och liknande. Både kommuner och regionala aktörer efterfrågar också
gemensamma verktyg och metoder för validering av kompetens.
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Ett annat viktigt perspektiv på integration som framförs av kommunerna är behovet
av att samordna insatser mot diskriminering och för likabehandling. Idag saknas
i hög grad gemensamma metoder och riktlinjer för att säkerställa lika möjligheter
för alla medborgare i regionen. En aspekt är avsaknaden av regional statistik kring
exempelvis diskriminering. Ett par kommuner med stor andel utrikesfödda invånare
påpekar exempelvis att diskriminering av deras invånare sällan sker inom den egna
hemkommunen, utan på andra håll i regionen. Skillnaderna är också stora mellan
kommunerna kring hur mycket man har arbetat med bemötandefrågor och lika
behandling som kompetensutveckling för tjänstemän och handläggare.
Slutligen talar både kommuner och regionala aktörer om behovet av ökad sam
verkan kring boendefrågor, fysisk planering och urban utveckling för att motverka
etnisk och socioekonomisk boendesegregation. Detta framstår dock som en mycket
komplex fråga med en stark politisk dimension som försvårar samverkan på regional
nivå.

Utvecklingsbehov utifrån arbetsgivarperspektiv
Arbetsgivarnas, arbetsgivar- och intresseorganisationernas syn på samverkansfrågor,
utvecklingsbehov och arbetsformer stämmer till viss del överens med vad kommuner
och regionala aktörer säger. En första iakttagelse är att den vilja som finns hos flera
kommuner att involvera näringslivet på ett bredare sätt i det regionala utvecklings
arbetet, motsvaras av att flera arbetsgivare önskar att det offentligas insatser ska
knytas samman med arbetsgivarnas behov på ett tydligare sätt. Det finns alltså en
vilja hos arbetsgivarna och intervjuade organisationerna att de på ett tidigare stadium
ska involveras i det strategiska utvecklingsarbetet i regionen i allmänhet. Hur detta
i praktiken ska gå till är man mindre tydlig med. Klart är dock att det finns flera kon
kreta områden där man vill utveckla kontakterna med det offentliga:
•

Många arbetsgivare efterfrågar en dialog med det offentliga för att utarbeta hand
fasta tips och metoder för hur man kan använda mångfald som ett begrepp och
kompetensområde inom styrning och uppföljning.

•

Flera arbetsgivare med kunskapsintensiv verksamhet efterfrågar dialog kring ut
bildningsfrågor för att säkra regionens långsiktiga tillgång på specialistkompetens

•

Arbetsgivarna är också intresserade av ny kunskap kring rekryteringsmetoder.
Många uttrycker att de vill se fler sökande med utländsk bakgrund, men att de i
dagsläget inte fullt ut kan kartlägga sambanden mellan rekryteringsprocess och
urvalet sökande till en tjänst. Här hoppas man att offentliga arbetsgivare ska visa
vägen för hur man framgångsrikt kan arbeta med en breddad rekrytering.

•

Bristande språkkunskaper och svårighet att validera kompetens är den främsta
orsaken att man inte anställer fler personer med utländsk bakgrund enligt de
intervjuade arbetsgivarna. Man vill därför utveckla samarbetet mellan utbuds
sidan (kommuner och myndigheter) och efterfrågesidan (arbetsgivare) kring
utformningen av språkutbildning och framtagandet av metoder för validering av
kompetens.
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•

Samverkan kring regelförenklingar och enklare anställningsformer efterfrågas av
många arbetsgivare, och man vill gärna ha en diskussion om praktik- och lärlings
utbildningar inom ramen för detta.

För arbetsgivarna är det också mycket viktigt att en breddad regional samverkan
inkluderar aktörer som har mandat att faktiskt genomföra de frågor och mål man
enas om att arbeta kring gemensamt. Även om i princip alla intervjuade arbetsgivare
och organisationer säger att de är mycket intresserade av att samverka i regionen
kring frågor som rör mångfald och integration, är man samtidigt tydlig med att det
krävs mer än bara möten och samtal för att genomföra de eventuella åtgärder man
kan enas om. Arbetet måste präglas av konkreta och resultatinriktade målsättningar.
Man menar också att det är mycket viktigt att ett framtida samarbete karaktäriseras
av jämbördighet och lika villkor när det gäller samverkansformerna. Ingen av de
intervjuade arbetsgivarna vill känna sig tvingad att genomföra något de inte varit med
att fatta beslut om, utan arbetet måste ske i dialog de olika aktörerna emellan och
kännetecknas av en rättvis fördelning av ansvar och genomförande.
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Sammanfattande slutsatser

Tidigare bedömningar av regionens utmaningar pekar på behovet av att på regional
nivå involvera både offentliga, privata och ideella aktörer för att kunna ta tillvara den
outnyttjade kompetens som finns bland de personer med utländsk bakgrund som står
utanför arbetsmarknaden idag. En framgångsrik och konkurrenskraftig region kräver
att samtliga invånare har möjlighet till självförsörjning och deltagande i samhälls
livet. Samtidigt behöver arbetsgivarna tillgång till arbetskraft och rätt kompetens.
Den kompetensen finns i stor utsträckning redan här, hos många av de invandrare
som flyttat till regionen, men förmågan att ta tillvara den behöver utvecklas. Befolk
ningen i regionen blir allt äldre och numera representerar personer med utländsk
bakgrund mer än en fjärdedel av den totala befolkningen och nästan en tredjedel av
den arbetsföra befolkningen. Således är det avgörande för regionens tillväxt att den
kompetens som finns i regionen kan tas tillvara. Ett tydligt tillväxtperspektiv i ett
förnyat och breddat integrationspolitik i regionen sätter en positiv prägel på det kom
mande arbetet och signalerar vilken viktig roll som personer med utländsk bakgrund
spelar i att säkra regionens hållbara tillväxt.
De båda kartläggningarna har lyft fram en rad olika frågor och områden där det
finns utrymme för ytterligare utvecklingsarbete och insatser av olika slag. Ett bestå
ende intryck är dock hur mycket som faktiskt görs i regionen redan idag. Problemet
är ofta att enskilda insatser sällan kopplas samman med annat arbete som pågår
parallellt inom regionen, eller till erfarenheter av tidigare insatser som har syftat
till att åstadkomma liknande resultat. Detta leder oundvikligen till att resurser inte
utnyttjas optimalt och att misstag i många fall riskerar att upprepas. Ytterligare en
iakttagelse är att kontakten mellan offentlig sektor och näringsliv i många projekt är
av rådgivande karaktär under projektets gång – samtidigt som en övervägande andel
av alla projekt och insatser som kartlagts har ett tydligt arbetsmarknadsperspek
tiv. Det är vanligt att projekt och insatser som syftar till att stärka integrationen på
arbetsmarknaden utgår från ett utbudsperspektiv där en mer eller mindre avgränsad
målgrupp ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden genom utbildning och undan
röjande av strukturella hinder. Utmaningen är att detta ska matchas av en faktisk
efterfrågan. Även om efterfrågesidan – alltså arbetsgivare – finns med i flera projekt,
pekar resultaten från kartläggningen på att ett tydligare arbetsgivarperspektiv redan
i planering och utformning av insatser efterfrågas av både kommuner och arbets
givare.
De båda kartläggningarna pekar sammanfattningsvis på att en långsiktig och
hållbar regional tillväxt endast kan åstadkommas genom en mobilisering av offent
liga, privata och ideella aktörer kring gemensamma mål och strategier. Arbetsgivarna
kan ses som en central grupp aktörer att engagera i ett fortsatt regionalt utvecklings
arbete. Traditionellt har det integrationspolitiska arbetet i stor utsträckning karak
täriserats av ett utbudsperspektiv. Genom att involvera arbetsgivare på ett tydligare
sätt än idag sker en perspektivförskjutning som stärker efterfrågeperspektivet. Detta
synsätt överensstämmer också med rekommendationer från OECD och tidigare
analyser inom ramen för RUFS 2010. Utifrån kommunernas synpunkter finns också
tydliga indikationer på att en regional arena för kunskapsutveckling bör etableras, för

66 En kartläggning av arbete med integration i Stockholmsregionen

att tillvarata och samordna lärdomar och erfarenheter från alla de olika satsningar
som pågår i regionen och lyfta fram goda exempel på metoder och arbetsformer. De
befintliga satsningar på regionala plattformar för samverkan och gemensam kun
skapsutveckling som idag bedrivs i projektform bör formaliseras och bli till en del av
ett gemensamt regionalt strategiarbete.
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Bilaga 1: Referenspersoner

Kommuner:
Botkyrka: Helena Rojas-Lundgren,
utvecklingschef (via workshops och
arbetsgruppsmöten)
Danderyd: Margareta Heimer, socialchef
Ekerö: Hugo Johansson, chef vuxenutbildning
Haninge: Hans Lindberg, planeringsledare/
områdesutvecklare/strategisk planering
Huddinge: Marcel Moritz, utvecklingsledare
Järfälla: Robert Jägare, utredare kommun

Upplands Väsby: Hanna Bäck, teamchef
Väsby Välfärd
Vallentuna: Rolf Zackrisson, enhetschef
arbetsmarknad
Vaxholm: Ahmad Alipoor, flyktingsamordnare; Per Törnvall, kommunchef
Värmdö: Carin Flemström, socialchef
Österåker: Salimeh Khaseri, introduktions
sekreterare näringslivsenheten

ledningskontoret
Lidingö: Åsa Heribertson, biträdande stadsdirektör
Nacka: Malin Westerback, projektchef, stadsledningskontoret
Norrtälje: Pia Blomgren, sektionschef, socialkontoret
Nykvarn: Ingela Evergård, vård- och omsorgschef
Nynäshamn: Yvonne Kokkola, individ- och

Regionala aktörer:
Arbetsförmedlingen: Masa Dizdar, sakområdesspecialist; Bengt Lyngbäck, enhetschef
Kommunförbundet i Stockholms län, KSL:
Karin Wahlgren, handläggare
Länsstyrelsen Stockholms län: Gunilla
Sterner, sakkunnig integrations- och jämställdhetsenheten; Lena Kling, enhetschef
integrations- och jämställdhetsenheten

familjeomsorgschef; Cristina Hedelund,

Salem: Gunilla Carlsson, flyktingsamordnare

Arbetsgivare, arbetsgivaroch intresseorganisationer:

Sigtuna: Stephen Pettersson, rektor SFI/

Svenskt Näringsliv: Farbod Rezania,

utredare

Särvux; Lars Sundblad, kommunplanerare
Sollentuna: Yvonne Ingelström, chef
demokrati- och mångfaldsfrågor
Solna: Ulla Johansson, integrationsstrateg
Stockholms stad: Staffan Ingvarsson,
stabschef stadsledningskontoret
Sundbyberg: Katarina Welin, förvaltningschef kompetens- och försörjningsförvaltningen
Södertälje: Eva Bjurholm, utredare
Tyresö: Brittmarie Lundberg-Björk,
utvecklingschef
Täby: Svante Ingler, chef flyktingsamordning/
rektor vuxenutbildning; Homar Kadir,
verksamhetschef gymnasie- och vuxen
utbildning
Upplands Bro: Ali Rashidi, chef integrationsoch arbetsmarknadsenheten

integrations- och mångfaldsfrågor
Svensk Handel: Fredrik Voltaire, ansvarig
utbildning/forskning
Stockholms Handelskammare:
Johan Treschow, policy analyst
Företagarna: Nilla Tjälldén, verksamhetschef
Stockholm; Anders Fogelberg, jurist,
arbetsmarknad/sociala frågor Företagarna
nationellt
NCC: Ulrika Mehrotra, rekryteringschef, NCC
Construction Sverige
Ericsson: Göran Henriksson, personalchef;
Irene Lundell, rekryteringsansvarig;

Kristina Fosse, administrativ assistent
Swedbank: Inga-Lena Wallgren, HR-ansvarig/
Kompetensutveckling; Anders Rosell,
rekryteringsutveckling
Manpower: Reidun Ballin, HR-specialist

68 En kartläggning av arbete med integration i Stockholmsregionen

Scania: Britta Wickberg, chef kompeten
sutveckling
AstraZeneca: Åke Haraldsson, recruitment
manager; Anders Lindahl, ordförande
mångfaldsgruppen; Jeanette Johansson,
global rekrytering
COOP: Peter Andersson, HR/Rekrytering COOP
Stormarknader AB
KF: Monica Johansson, rekrytering
Stockholms stad: Lena Lefverström,
personal- och mångfaldsansvarig
Stockholms läns landsting:
Ulrika Gellerstedt, personalstrateg
Polisen: Emma Ravald, mångfaldsansvarig,
Kia Samrell, projektledare SPIRA
Regeringskansliet: Gabriella Uddenberg,
förvaltningsavdelningen
Röda Korset: Marco Helles, mångfalds
ansvarig
Rädda Barnen: Anders Holfve, personalchef
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