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1. Inledning 

Denna rapport är en sammanställning av fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer, och en 
identifiering den bästa praxis som genomförts på nationell nivå i projektprojektländerna Österrike, 
Grekland, Italien, Rumänien och Sverige. Rapporten syftar till att ge en god överblick över kontexten 
i Europa vad gäller migranters integration på arbetsmarknaden och deras utbildningsbehov i 
entreprenörskap. Denna rapport presenterar först en översikt över EU:s sammanhang med 
hänvisning till projektländerna, och en detaljerad beskrivning av politiska ramar, demografiska 
strukturer och huvudaktörer, exempel på bästa praxis från länderna. I den sista delen presenteras en 
sammanställning av resultaten från fokusgruppsintervjuer i detalj med ett jämförande perspektiv.  

Den fortsatta utvecklingen och integrationen av den europeiska migrationspolitiken är fortfarande 
en viktig prioritering för att möta utmaningarna och utnyttja de möjligheter som migration innebär 
globalt. Integrationen av medborgare i tredjeländer som lagligen bor i EU:s medlemsstater har fått 
ökande betydelse på den europeiska agendan de senaste åren. Det finns stark koppling mellan 
integrations- och migrationspolitiken eftersom en framgångsrik integration är nödvändig för att 
maximera de ekonomiska och sociala fördelarna med invandring på både individ- och samhällsnivå. 
EU-lagstiftningen tillhandahåller en gemensam rättslig ram angående villkoren för inresa och 
vistelse, och en gemensam uppsättning rättigheter för vissa kategorier av migranter (Eurostat, 
2018). Sysselsättning och entreprenörskap är ett av de viktigaste verktygen för en framgångsrik 
integration. Projekt SME syftar således till att bidra till en framgångsrik integration av migranterna i 
projektländerna och i Europa i stort. Entreprenörskap har betraktats som en kraftfull mekanism för 
att stärka migranter i Europa, EU har fokuserat starkt på entreprenörskap och utbildningar i detta (se 
bl.a. Entrepreneurship 2020 Action Plan och Entrepreneurship in the EU). Entrepreneurship Action 
Plan 2020 inkluderar två åtgärder som riktar sig specifikt till migranter som målgrupper. Åtgärder 
föreslagna av EG för att öka möjligheterna för migranter i EU är: 

• Avlägsna juridiska hinder för etablering av företag av lagliga migrantföretagare, till exempel 
att överväga initiativ för att ge kvalificerade migrantföretagare, eller immigranter med 
examen från en europeisk institution på universitetsnivå, ett stabilt tillstånd för att de ska 
kunna starta företag i Europa, som kan utökas om fördefinierade mål nås vad gäller 
jobbskapande, omsättning eller insamling av ny finansiering. 
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• Underlätta tillgång till information och nätverk för migrantföretagare, och potentiella 
migrantföretagare, genom att t.ex. skapa relevanta informationscentra i områden som är 
tätt befolkade av migranter. (EG, 2013, sid. 32).  

Ur detta perspektiv kan detta projekt och denna rapport fungera som viktiga resurser, inte bara för 
migranter utan också för beslutsfattare och praktiker som arbetar inom området integration, 
utbildning och sysselsättning av migranter samt utbildning för entreprenörskap. 

 

2. En sammanfattning av EU:s sammanhang med hänvisning till 

projektvärdländer 

Europa har varit destinationen för miljoner människor som vill skapa ett bättre liv på grund av flera 
orsaker så som krig, fattigdom, interna konflikter, bättre anställningsmöjligheter eller diskriminering. 
På så vis blir Europa mer och mer multikulturellt och får en ökad mångfald. Enligt den senaste 
statistiken finns det 21,6 miljoner tredjelandsmedborgare som är medborgare i ett land utan 
medlemskap. Detta antal motsvarar 4,2% av EU-28-befolkningen. Särskilt under de senaste tre åren 
har EU-länder mött en enorm utmaning. Under 2015 och 2016 anlände mer än 1,5 miljoner 
människor till EU-länderna. Bild 1 visar flyktingarnas ankomst till EU per månader. Antalet sjönk, som 
syns, kraftigt på grund av de regleringar som antogs 2016. 

Bild 1 Antal ankomster till Europa mellan januari 2015-juli 20181 

 
Källa: UNCHR, 2018. 

Europeiska länder har mött denna typ av starka flykting- och migrantströmmar tidigare, och varje 
land har utvecklat olika ramverk för att arbeta med integration av tredjelandsmedborgare som 
anlände till respektive land för att skapa ett nytt liv, baserat på deras historiska, sociala, ekonomiska 
och politiska system. Europaunionen (EU) har emellertid prioriterat integrationsfrågan och tagit fram 
en gemensam ram som går tillbaka till Amsterdamfördraget 1999. Tabell 1 visar EU:s policyer för 
integrationsfrågan av tredjelandsmedborgare. "Sedan Lissabonfördraget undertecknades 2007 har 
europeiska institutioner mandatet att ’ge incitament och stöd för medlemsstaternas insatser i syfte 
att främja integrationen av tredjelandsmedborgare.’ EU har ändå regelbundet fastställt 
prioriteringar och mål för att driva EU:s politik, lagstiftningsförslag och finansieringsmöjligheter 
sedan Amsterdamfördraget 1999. De gemensamma grundprinciperna från 2004 representerar 
ytterligare ett viktigt steg, som fortsätter att vägleda de flesta EU-åtgärder inom 
integrationsområdet ”(Eurostat, 2018).  

Tabell 1 Kronologi för EU:s policyer angående integration av tredjelandsmedborgare1 
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1999. till 2004: Upprättande av en gemensam politik 

Genom Amsterdamfördraget påverkades integrationen av tredjelandsmedborgare för första 
gången av EU:s politik. Fördraget antogs 1997 och trädde i kraft 1999. Från och med detta kunde 
EU vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering, inklusive sådan som är baserad på ras 
eller etniskt ursprung och religion eller tro. EU skulle också utveckla en gemensam 
invandringspolitik som fram till 2004 styrdes av det så kallade Tammerfors-programmet, där 
medlemsstaterna enades om att syftet med en sådan politik skulle vara att ge 
tredjelandsmedborgare rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. 
2005 till 2010: Kunskapsutbyte 

Fram till 2010 var Den gemensamma agendan för integration, som presenterades av 
kommissionen 2005, det strategidokument som gav ramen för genomförandet av EU:s 
integrationspolitik. Den innehåller en serie stödjande EU-mekanismer och instrument för att 
främja integration och underlätta utbyte mellan integrationsaktörer. 
 

2011-2015: Finansiering för integration 

Innan handlingsplanen 2016–2017 styres integrationsfrågor av Den europeiska agendan för 
integration av tredjelandsmedborgare, som antogs i juli 2011. Agendan, som omfattade perioden 
2011–2015, fokuserade på att öka migranters ekonomiska, sociala, kulturella och politiska 
deltagande och bekämpa diskriminering, med tonvikt på lokala åtgärder. Den har också utforskat 
åtgärder före ankomst och ursprungsländernas roll i integrationen. Den mångfald av 
finansieringsmöjligheter som ställts till förfogande är ett annat viktigt arv från denna period. 
2016 - framåt: Den holistiska strategin 

Handlingsplanen för integrationen av tredjelandsmedborgare i juni 2016 är det senaste 
målsättningsdokumentet som publicerats av den Europeiska kommissionen. Det ger en 
övergripande ram för att stödja medlemsstaternas ansträngningar för att utveckla och stärka 
deras integrationspolitik och beskriver konkreta åtgärder som kommissionen kommer att vidta i 
detta avseende. 

Källa: European Website om integrationspolitik (2018) 

Även om EU har utvecklats en omfattande ram kring frågor som rör migration och integration, råder 
det en stor obalans när det gäller att följa EU-förordningarna på nationell och regional nivå.  
Migrationspolitiskt index (2014) visar en pålitlig bild av integrationen i EU och presenterar 167 
politiska indikatorer som utvecklats för att skapa en rik, mångdimensionell bild av migranters 
möjligheter att delta i samhället inom åtta policyområden: arbetsmarknadsrörlighet, utbildning, 
politiskt deltagande, tillgång till nationalitet, familjeåterförening, hälsa, permanent uppehåll och 
anti-diskriminering. Det tillhandahåller ett användbart verktyg för att utvärdera och jämföra vad 
regeringar gör för att främja integrationen av migranter i alla analyserade länder. Bild 2 visar EU-
länder enligt den slutliga poäng som beräknas för de åtta indikatorerna.  

Bild 2 EU-länderna på migrantintegrationsindexet, 20142 



 

S.M.E. Europeiska analysrapporten/augusti 2018 

 

	 7	

 

Källa: Migrant Integration Policy Index hemsida, 2014.  

När de nationella sammanhangen granskas noggrant, vad gäller politiska ramar för projektländerna, 
Österrike, Grekland, Italien, Rumänien och Sverige, observeras olika strategier för liknande problem.  

Österrike har traditionellt inte varit ett migrationsland och har främst hanterat "gästarbetare" sedan 
1960-talet. Nyligen har Österrike varit både ett destinations- och transitland för flyktingar och 
asylsökande. Efter flyktingkrisen 2015 och 2016 skedde också flera förändringar avseende 
utlänningslagarna. Dessa lagar och förordningar syftade dels till att utveckla ett nytt och bättre 
kontrollsystem som svar på den förändrade tillströmningen av asylsökande, och å andra sidan, att 
skapa centrala förordningar kring integrationen av migranter och flyktingar Österrike, (Rutz, 2018). 
Den sista rättsakten på detta område är integrationslagen som godkändes i juni 2017. Den innebär 
obligatoriska tyskakurser samt värderingskurser. Den nationella handlingsplanen (NAP) för 
integration förde samman all integrationspolitik för provinsregeringar, lokala myndigheter, städer 
och arbetsmarknadens parter för första gången. Den österrikiska regeringen är medveten om att 
integration kan uppnås genom samarbete mellan alla intressenter på alla nivåer. Handlingsplanen är 
resultatet av en omfattande arbetsprocess inklusive – utöver de inblandade federala ministerierna – 
alla stater, de österrikiska lokala myndigheternas föreningar och industriförbundet och 
organisationer från det civila samhället. Parallellt hölls diskussioner om enskilda handlingsområden 
med både 150 nationella och internationella experter samt migrantorganisation och medborgare 
(https://www.bmeia.gv.at). 

Italien är en av inresepunkterna för flyktingar i Europa, särskilt de som flyr olagligt från Afrika, och är 
både ett transitland och ett destinationsland för flyktingarna. Således är antalet flyktingar de 
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hanterar ganska högt. När det gäller rättsliga ramar, särskilt efter flödet 2015-2016, har det funnits 
nya regler och finansieringssystem både på nationell och regional nivå. Integrationen är baserad på 
SPRAR-modellen som bygger på projekt snarare än centraliserade regler. Målet med den senaste 
politiken är "att garantera respekten för migrerande utländska medborgare och flyktingar som är 
närvarande på det regionala territoriet, främja insatser för mottagande, skydd och integration" (SME 
Italiens rapport, s. 5). 

Grekland har tidigare varit ett ”migrationsland” på grund av den politiska utvecklingen i dess 
grannländer som Balkanområdet och Sovjetunionen (S.M.E. Greklands rapport, 2018, s. 3), och hade 
en av de mest avgörande rollerna under flyktingströmmen 2015–2016 i form av en av de viktigaste 
inresepunkterna till EU. Greklands har betraktats huvudsakligen som en transitpunkt, en passage till 
andra europeiska länderna (av alla människor anlände till EU enbart under 2015 kom cirka 885 000 
av dem genom Greklands). Således var antalet flyktingar som ville stanna och bosätta sig i Greklands 
ganska lågt. Antalet ansökningar om asyl visar tydligt detta. På grund av den senaste utvecklingen på 
politisk nivå, till exempel EU-Turkiet-uttalandet i mars 2016, som syftade till att stoppa flödet av 
irreguljär migration från Turkiet till EU och ersätta den med organiserade, säkra och lagliga kanaler 
till Europa, är asylsökande kvarhållna i mottagnings- och identifieringscentra (RIC) tills deras slutliga 
status är fastslagen. För närvarande fångas 60 000 människor i Greklands och på öarna. På grund av 
denna utveckling har antalet asylansökningar också ökat eftersom de börjat ansöka om asyl i 
Grekland på grund av lång väntetid för beslut om deras situation. Detta medför nya utmaningar för 
Grekland eftersom de behöver fokusera mer på integrationspolitik och mätningar för att säkerställa 
en framgångsrik integration av det ökande antalet sökande. Se bild 3 för antalet asylansökningar i 
projektländerna i EU under de senaste tio åren.  

Sverige har varit ett populärt destinationsland med jämförelsevis framgångsrik integrationspolicy 
med fokus på kompetensbedömning och erkännande av kvalifikationer. Integrationspolicyn från 
2009 gjorde det möjligt att erbjuda enkel tillgång till utbildning och arbetsmarknad för flyktingarna. 
Lika sociala rättigheter tillhandahölls också för asylsökande och till flyktingar. Bild 3 indikerar tydligt 
att Sverige hade en ökande popularitet på grund av denna politik till förmån för migranter och 
asylsökande. Men "denna stora tillströmning följdes av en betydande skärpning av flyktingpolitiken, 
och inflödet till Sverige minskades radikalt" (Delmi, 2018). Just nu fokuserar integrationspolitiken för 
flyktingar mer på att återvända flyktingar tillbaka till sina hemländer eller vidarebosättning.  

Bild 3 Antal asylansökningar i EU28 och projektländerna3 
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Källa: Sammanställt av författaren från Eurostat-data, 2018.  

Rumänien har, bland andra projektländer, den lägsta nivån av asylansökningar och 
migrantbefolkning. Det är ett transitland snarare än en destination. ”Rumänien har ständigt 
anpassat sin nationella lagstiftning och sina strategier för att fullt ut uppfylla EU:s krav och riktlinjer” 
(SME Rumäniens rapport, 2018, s. 4). Nationell invandringsstrategi 2015-2020 syftar till att anpassa 
den interna integrations- och biståndspolitiken till de europeiska standarderna och att främja laglig 
migration. De flesta av de integrationsaktiviteter som riktar sig till migranter är projektbaserade. På 
nationell nivå är ”EU-fonderna ett nyckelinstrument för finansiering av integrationsprojekt 
relaterade till migranter (tidigare Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och 
Europeiska fonden för flyktingar och för närvarande Asylmigration and integrationsfonden- AMIF)” 
(SMF Rumäniens rapport, 2018, s. 4). Dess finansieringssystem för integration liknar det italienska 
SPRAR-systemet.  

Våra nationella analyser visade att projektländerna har antagit juridiska och politiska system för 
integration och asylsökande/flyktingar/migranter parallellt med aktuella frågor inom dessa 
områden, särskilt med EU:s vägledning. I bild 4ses en mer detaljerad bild av projektländerna 
Österrike, Grekland, Italien, Rumänien och Sverige enligt viktiga politikområden i Migrant Integration 
Policy Index. Det framgår tydligt av diagrammet att Sverige rankas högst inom alla politikområden, 
inte bara bland projektländerna utan också i Europa. Det presenteras också i den svenska nationella 
rapporten att Sverige är ett mycket populärt land för flyktingar och asylsökande på grund av en 
framgångsrik integrationspolitik. I synnerhet vad gäller arbetsmarknadstillträde och mobilitet är 
Sverige mycket bättre än något annat projektland, medan Grekland och Rumänien ligger bakom 
jämfört med andra projektländer. 

Bild 4 Integrationspolitiskt index för projektländer inom huvudsakliga policyområden4 
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Källa: Sammanställt av forskaren från MIPEX-data, 2014. 

När det gäller entreprenörskapens terräng betonar både EU och EG vikten av entreprenörskap för 
att skapa tillväxt i Europa igen och skapa nya arbetstillfällen. Endast 37% av européerna skulle vilja 
vara egenföretagare, jämfört med 51% av befolkningen i USA och Kina. Några av de utmaningar som 
ska hanteras inkluderar: 

• utbildning bör erbjuda rätt grund för en entreprenörskarriär; 
• tillgång till finansiering och marknader; 
• svårigheter att överföra företag; 
• rädsla för "straffande" sanktioner i händelse av misslyckande; 
• betungande administrativa förfaranden (EG, Främjande av entreprenörskap, 2018) 

EC utvecklade handlingsplanen Entreprenörskap 2020 för att öka " Europas entreprenörspotential, ta 
bort befintliga hinder och revolutionera entreprenörskapskulturen i EU. Den syftar till att underlätta 
skapandet av nya företag; och att skapa en mycket mer stödjande miljö för befintliga 
migrantentreprenörer att frodas och växa ”(EC, Entreprenörskapshemsida, 2018). Handlingsplanen 
Entreprenörskap 2020 identifierar tre områden för omedelbar intervention: 

1. Utbildning i entreprenörskap för att stödja tillväxt och nya företag.  
2. ta bort befintliga administrativa hinder och stödja migrantentreprenörer i avgörande faser 

av affärslivet; 
3. återuppliva kulturen för entreprenörskap i Europa, och vårda den nya generationen 

entreprenörer. 
Det finns ett speciellt avsnitt i planen tillägnad migrerande entreprenörer. Det understryker det 
viktiga bidrag som migrerande entreprenörer kan ge till hållbar tillväxt och sysselsättning i Europa. 
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Det nämns i handlingsplanen att migrerande entreprenörer främst skapar mikroföretag och inte 
anställer andra. ”Kvalificerade invandrarpopulationer möter ofta juridiska svårigheter, begränsade 
arbetsmarknader och karriärmöjligheter som driver dem till egenföretagande. Det bör också noteras 
att vissa tredjepartsländer har en migrationspolitik som är särskilt attraktiv för att underlätta 
ankomsten för entreprenörer ”(Action Plan, 2012, sid. 24). Således bör ”nationell och europeisk 
politik också beakta kvalificerade migranters företagarpotential, för att skapa företag och jobb. I 
synnerhet bör stödåtgärder och politiska initiativ hjälpa till att locka begåvade yrkesmässiga 
entreprenörer som vill skapa globala företag baserade i Europa”(Action Plan, 2012, s.24).  
I handlingsplanen listas åtgärder inom detta område som: 
 Kommissionen kommer att: 

• föreslå politiska initiativ för att locka migrantentreprenörer och underlätta 
entreprenörskap bland migranter som redan finns i EU eller anländer av andra skäl 
än att starta företag, utifrån bästa praxis som utvecklats i medlemsstaterna, 
inklusive: av lokala myndigheter. 
• analysera möjligheten att föreslå lagstiftning som syftar till att undanröja juridiska 
hinder för etablering av företag och ge kvalificerade migrantentreprenörer ett stabilt 
tillstånd. 

Medlemsstaterna uppmanas att 
• ta bort juridiska hinder för etablering av företag av lagliga migrantentreprenörer, 
till exempel att överväga initiativ för att ge kvalificerade invandrare eller invandrare 
med examen från en europeisk institution på universitetsnivå ett stabilt tillstånd för 
att de ska kunna starta ett företag i Europa, vilket kan utökas om fördefinierade mål 
uppnås vad det gäller sysselsättningsskapande, omsättning eller ny finansiering. 
• underlätta tillgången till information och nätverk för migrantentreprenörer, och 
potentiella migrantentreprenörer genom att t.ex. skapa relevanta 
informationscentra i områden som är tätt befolkade av migranter. 

 
På projektländernas nationella nivå har det funnits några initiativ riktade till migrantföretagare, som 
Österrike (till exempel stöd till migranter på sitt eget språk av Business Agency Wien). Dessa initiativ 
är dock inte omfattande. Nationella rapporter nämner inte specifika program eller nationell policy 
för entreprenörskap och dess utbildning. Eurydice-rapporten Entreprenörskap i Europa inom 
utbildning (2016) understryker att förutom Sverige finns inte i något av projektländerna en nationell 
ram eller strategi som väsentligen riktar sig till entreprenörskapsutbildning. Bland projektländerna 
relaterar Grekland entreprenörskap till utbildningsstrategier, Österrike till strategier för livslångt 
lärande och Rumänien till ekonomiska utvecklingsstrategier. Inga uppgifter finns tillgängliga om 
Italien (Eurydice, 2010, sid. 41-42). 
 
2.1. Demografisk struktur 

Enligt de senaste siffrorna utgörs befolkningen i EU28-området av mer än 512 miljoner människor. 
Inom befolkningen utgjorde utländska medborgare den 1 januari 2017 7,5% av personerna som bor i 
EU:s medlemsstater. Bild 5 visar den totala befolkningen i projektländerna. 

Bild 5 Befolkning i projektländer, 2018.5 
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Källa: Sammanställt av författaren från 
Eurostat, 2018.  

Bland dessa siffror skiljer sig andelen tredjelandsmedborgare. Bild 6 visar andelen icke-medborgare i 
varje land enligt EU och icke-EU-åtskillnad.  

Bild 6 Andel av icke-medborgare i varje land (EU och icke-EU) Källa: Eurostat, 2018.6

 

I absoluta termer hittades det största antalet icke-medborgare som bodde i EU:s medlemsstater den 
1 januari 2017 i Tyskland (9,2 miljoner personer), Storbritannien (6,1 miljoner), Italien (5,0 miljoner), 
Frankrike (4,6 miljoner) och Spanien (4,4 miljoner). Icke-medborgare i dessa fem medlemsstater 
representerade kollektivt 76% av det totala antalet icke-medborgare som bor i alla EU:s 
medlemsstater. Relativt sett var den EU-medlemsstat med den största andelen icke-medborgare 
Luxemburg, eftersom icke-medborgare stod för 48% av dess totala befolkning. En hög andel 
utländska tredjelandsmedborgare (10% eller mer av invånare) observerades också i Cypern, 
Österrike, Estland, Lettland, Belgien, Irland, Malta och Tyskland. I motsats till detta representerade 
icke-medborgare mindre än 1% av befolkningen i Polen och Rumänien (0,6% i båda projektländerna) 
och i Litauen (0,7%) (Eurostat, 2018). I Grekland, Italien och Sverige, är andelen 
tredjelandsmedborgare cirka 3-5%. Bland projektländerna har Österrike det största antalet 
tredjelandsmedborgare även om det har den lägsta befolkningen. Rumänien har den lägsta nivån av 
tredjelandsmedborgare.  
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År 2016 fick medborgare i Ukraina (589 tusen mottagare, eller 17,6% av det totala antalet första 
uppehållstillstånd som utfärdades i EU-28) det högsta antalet första uppehållstillstånd före 
medborgare i Syrien (348 tusen, eller 10,4%), USA (251 tusen eller 7,5%), Indien (198 tusen eller 
5,9%), Kina (196 tusen eller 5,8%) och Marocko (101 tusen eller 3,0%). Cirka hälften (50,1%) av alla 
första uppehållstillstånd som utfärdades i EU-28 2016 utfärdades till medborgare i dessa sex länder.  

Mellan 2015 och 2016 skedde en snabb ökning av antalet uppehållstillstånd i EU-28 som utfärdades 
till tredjelandsmedborgare i Filippinerna och Syrien; i båda fallen var ökningen mer än trefaldig. I 
absoluta termer ökade antalet syrianer som beviljades uppehållstillstånd med 235 tusen mellan 
2015 och 2016, medan antalet tillstånd som utfärdades till Ukrainas tredjelandsmedborgare ökade 
med 89 tusen, och ett ökande antal ytterligare tillstånd också utfärdas till tredjelandsmedborgare i 
Filippinerna (67 tusen fler) och Indien (638 tusen fler) (Eurostat, 2018).  

Det var svårt att nå någon annan demografisk karaktär för migranter och flyktingar på EU-nivå, så 
som utbildningsnivå eller yrke. Ändå finns det omfattande uppgifter om deras 
anställningsaktiviteter. Under 2017 var sysselsättningsgraden inom EU-28 för utländskt födda 
migranter 67,1% jämfört med 73,0% för den inrikesfödda befolkningen. Trots att den föll i fyra år i 
rad förblev arbetslösheten inom EU-28 för migranter födda utanför EU mycket högre än för den 
inrikesfödda befolkningen 2017 (se diagram 7 för utvecklingen i arbetslösheten i EU).  

Bild 7 Arbetslöshet i Europa enligt födelseland och medborgarskap7 

 
Källa: Eurostat, 2018 

När det gäller egenföretagande/entreprenörskap, var ”medborgare mer benägna att vara 
egenföretagare än migranter, särskilt migranter som var icke-EU-medborgare. I EU var nästan 20% 
av migranter födda utanför EU tillfälligt anställda, jämfört med 13% för inrikesfödda anställda. Mer 
än en fjärdedel av EU:s arbetskraft födda utanför EU arbetade deltid, jämfört med 18% för den 
inrikesfödda arbetskraften” (Eurostat, 2018). Bild 7 visar utvecklingen i egenföretagande enligt år. 
Tredjelandsmedborgare har haft den lägsta andelen egenföretagande under det senaste decenniet 



 

S.M.E. Europeiska analysrapporten/augusti 2018 

 

	 14	

jämfört med EU-födda och inrikesfödda personer med en ökande trend fram till 2016. Efter 2016 
observeras ett kraftigt fall i självföretagare bland både tredjelandsmedborgare och EU-födda 
medborgare.  

Bild 8 Utveckling av andelen självständiga personer i total sysselsättning för befolkningen i åldern 

20-64, EU-288 

 
Källa: Eurostat, 2018 

I absoluta termer var cirka 30,4 miljoner personer i arbetsålder egenföretagare i EU-28 år 2017. Cirka 
26,9 miljoner av dessa var inrikesfödda, medan 3,5 miljoner invandrare (med en högre andel födda 
utanför EU). Italien hade 4,7 miljoner personer i arbetsålder och motsvarade 15,4% av alla var 
egenföretagare, i EU-28.  

Bild 9 Procentandel av egenföretagare i total sysselsättning per land9 

 
Källa:  Spasova, Bouget, Ghailani & Vanhercke, 2017.  

Andelen egenföretagare, som var inrikesfödda i arbetsför ålder var 14,2%, medan migranters 
motsvarade en lägre siffra, 12,7% för migranters födda i en annan EU-medlemsstat och 12,4% för 
migranters födda utanför EU. Bland EU:s medlemsländer registrerades den högsta andelen 
migrantegenföretagare födda utanför EU i Slovakien (36,5%), Tjeckien (34,5%), Ungern (20,3%) och 
Malta (19,5%) med lägsta antal i Sverige (8,1%), Estland och Österrike (båda 8,0%) och Cypern (7,9%) 
(Eurostat, 2018). 
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Vid en jämförelse mellan andelen egenföretagande bland inrikesfödda och migrantpopulationerna 
fanns det ett blandat mönster i EU:s medlemsstater 2017. Det största klyftan observerades i 
Grekland, där graden av egenföretagande som registrerades för infödd befolkning var 18,8 % högre 
än för migranter födda utanför EU, och i Italien var den 9,6 %. Bild 10 visualiserar också skillnaderna 
mellan tredjelandsmedborgare och inrikesfödda vad gäller egenföretagande.  

Bild 10 Andel egenföretagares totala sysselsättning för befolkningen 20-64 år, efter födelseland, 

201710 

 
Källa: sammanställd av författaren från Eurostat, 2018 

Som ovan visar har antalet tredjelandsmedborgare ökat stadigt i EU och deras andel på 
arbetsmarknaden har också ökat. EU och enskilda land har anpassat sin politiska och rättsliga ram. 
Medan EU fokuserar mer på en omfattande ram för att rikta in sig på frågor som rör migration och 
integration, finns det en stor obalans när det gäller att följa EU-förordningarna på nationell och 
regional nivå. Integrationspolitiska index indikerar tydligt att det finns betydande skillnaderna mellan 
land i vissa frågor, som utbildning och tillgång till arbetsmarknad. Det är viktigt att notera att 
dominerande politisk ideologi i regeringarna i projektländerna definierar integrationen och 
flyktingpolitiken. Högerkonservativa regeringar har arbetat med att göra reglerna strängare för asyl- 
och uppehållstillstånd. Vissa flyktingar åtnjuter mer integrerade och öppna miljöer, medan andra 
måste ta itu med frågor som arbetslöshet eller diskriminering.  Enligt statistik är en annan viktig 
fråga att de står inför arbetslöshet, deltidsanställning och tillfällig anställning i betydligt högre grad 
än inrikesfödda och till och med EU-födda. När det gäller egenföretagare är andelen 
tredjelandsmedborgare ganska låg och skillnaden mellan inrikesfödda är ganska hög i vissa länder, 
till exempel Grekland och Italien och i vissa andra länder är andelen egenföretagare mycket hög i 
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allmänhet. Därför måste dessa politiska och socioekonomiska variabler beaktas vid utarbetandet av 
utbildningen för migrantföretagare.  

 

2.2. Nationellt utbildningsbehov för migranter i projektländerna 

Frågor om kvalifikationsnivå, överkvalifikation och erkännande och validering av förkunskaper är 
avgörande för att förstå och tillgodose migranternas utbildningsbehov. En betydande andel av 
tredjelandsmedborgarna saknar grundläggande färdigheter. I hela Europeiska unionen 2013 var en 
stor andel av tredjelandsmedborgare lågt utbildade (47%) (jämfört med en av fyra inrikesfödda. 
Endast en av fem hade en högre utbildning, (jämfört med mer än en av fyra värdlandsmedborgare 
och EU-medborgare. (OECD, 2015, sid. 318). Enligt PIAAC-studie som mäter vuxnas läskunnighet, 
förmåga att räkna och tekniska färdigheter har tredjelandsmedborgare i Europa betydligt lägre 
resultat än inrikesfödda (se bild 11). I vissa länder, som Belgien och Italien, kunde de inte nå första 
grundnivån.  

Bild 11 Genomsnittlig läskunnighet efter födelseort bland 16-64-åringar, 201211 

 
Källa: OECD, 2015, s. 339 

Å andra sidan, har tredjelandsmedborgare med högre utbildningsprogram större problem med att 
hitta ett jobb, än sina EU-kamrater. Den genomsnittliga graden av överkvalifikation bland 
tredjelandsarbetare uppgår till 44 %, jämfört med 20 % bland värdlandsmedborgarna. Det är så högt 
som 80 % i Italien och Grekland. (OECD, 2015, sid. 318). Bild 12 visar situationen ganska bra i EU-
länder, även beroende på kön. Andelen kvinnor som arbetar trots överkvalificering är mycket högre 
än männen.  

Bland våra projektländer är överkvalificering ett framstående problem, särskilt i Italien och Grekland, 
både för män och kvinnor. I Österrike är skillnaden mellan migrerande män och kvinnor i 
överkvalificerade yrkesroller ganska stor. Detta kräver särskild uppmärksamhet.  
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Bild 12 Överskvalificeringsgraden för medborgarskap och kön, 2012-1312 

 
Källa: OECD, 2015, s. 317 

Frågan om överkvalifikation är mycket nära relaterad till erkännande och validering av förkunskaper 
(formell, icke-formell, informell) och bristen på ett korrekt erkännande och validering av tidigare 
kvalifikationer är en av orsakerna till högkvalificerade migranternas arbete i jobb som gör matchar 
inte deras färdigheter. CEDEFOP Inventory (2016) indikerar att det finns specifika 
arrangemang/projekt som involverar validering riktad till migranter och/eller flyktingar i över en 
tredjedel av alla länder som omfattas av 2016-inventeringen. Införandet av tidiga 
färdighetsprofilering för tredjelandsmedborgare kommer sannolikt att leda till en ökning bland 
denna grupp och validering av tredjelandsmedborgare (CEDEFOP, 2016, sid. 41). Bild 13 visar antalet 
ansökningar enligt resultatet av ansökan i Europa. Norge är det ledande landet och fungerar som ett 
av de bästa exemplen på erkännande av tidigare utbildningar.  

S.M.E. nationella rapporter nämner inte dessa frågor utom Sverige, och Österrike. I båda länderna 
finns det vissa åtgärder som vidtas för att förbättra erkännandet av kvalifikationer. Österrikes 
”Kompetenskontroll” utförd av Public Employment Service (AMS) är ett bra exempel, där skapas en 
profilering från början som kan ge en bas för och underlätta valideringsprocessen (se 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18263&langId=en). 
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Bild 13 Utlandsfödda arbetare med utländsk högskoleutbildning som har ansökt om erkännande 

genom resultatet av erkännandeförfarandet, 200813 

 
Källa: OECD, 2017, s. 10 

Andra projektländer, Rumänien, Grekland och Italien har fortfarande kvar att lära vad gäller 
erkännande av tidigare utbildningar.  

En annan fråga som framkom i de nationella rapporterna är tillgången till utbildning. I 
projektländerna har migranter och flyktingar tillgång till utbildning i varierande grad. De flesta länder 
har utvecklat åtgärder och integrationsprogram för migrerande barn. MIPEX utbildningsindex visar 
att Sverige är mycket bättre när det gäller integration av flyktingar och migrerande barn/vuxna i 
skolsystemet jämfört med andra länder (se bild 14). Mycket förbättring krävs i Rumänien, liksom 
Italien och Grekland.  

Bild 14 Integration av migranter till utbildningssystemet, 201414 

 
Källa: sammanställd av författaren från MIPEX-data, 2018.  
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Ett annat viktigt område som behöver uppmärksamhet är språkinlärningen. I alla projektländerna 
utom Rumänien är det en obligatorisk del av integrationsplanen och/eller till och med asylprocessen 
att lära sig värdlandets språk. Österrike, Italien, Rumänien, och Sverige, har ”integrationsplaner” som 
syftar till att tillgodose migranternas behov och hantera utmaningar och problem som uppstår under 
integrationsfasen (i Rumänien är det inte obligatoriskt). Det finns olika modeller och program för 
språkundervisning, men att lära sig värdlandets språk ses som ett viktigt verktyg för integration av 
migranterna. I de flesta fall tillhandahålls kurser av icke-statliga organisationer. Således spenderas en 
betydande del av finansieringen för integration på språkundervisningen (se SMF Sveriges rapport).  

Förutom språkkurser finns det i Österrike, Italien och Sverige många möjligheter till program, 
erbjudanden och projekt för migranter och flyktingar. I Österrike finns det till exempel 200 projekt 
bara inom integrationsområdet arbete och ockupation bland integrationsprojekten (se 
https://www.bmeia.gv.at/integration/datenbank-integrationsprojekte/). Länder har alltså investerat 
mycket i utbildningsbehovet för tredjelandsmedborgare, särskilt inom vissa områden. I Rumänien, å 
andra sidan, riktar sig tillgängliga kurser, som rumänska språkkurser, kultur- och historiekurser etc. 
bara till migranter i allmänhet och bedrivs inte på ett sådant sätt att de specifikt tillgodoser behoven 
av högkvalificerade migranterna (SME Rumäniens rapport, s. 19). 

Entreprenörskap verkar dock inte som ett betydande utbildningsområde för migranter och 
flyktingar. Det finns några projekt, initiativ och program för migranterna, men det anses inte utgöra 
del av migranternas viktiga inlärningsbehov. Därför bör man ha som ett mål att öka medvetenheten 
om entreprenörskapets potential i projektländerna. 

 

2.3. Aktörer som tillhandahåller utbildningar till migranter och flyktingar 

Projektländerna har ett mycket dynamiskt landskap med avseende på aktörer som är involverade i 
utbildningsbehovet hos migranter och flyktingar. S.M.E:s nationella rapporter angav fem 
huvudgrupper av aktörer: offentliga tjänster och byråer, icke-statliga organisationer och privata 
organisationer/affärsorgan, religiösa organisationer, internationella organisationer och 
universitet/forskningscentra. Tabell 2 visar en lista över de aktörer som identifierades i de nationella 
rapporterna. Det är viktigt att notera att denna lista inte är uttömmande och huvudsakligen 
fokuserar på de organisationer som är mer framträdande inom sektorerna utbildning och 
arbetsmarknad. Varje land har hundratals organisationer som tillgodoser migranters/flyktingars 
behov på olika sätt. Lista över bästa praxis, utbildningsprogram och projekt som presenteras nedan i 
denna rapport kan ge dig en bättre bild av de aktiva intressenterna för integration och utbildning av 
migranter/flyktingar i projektländerna. 

Angående Italien nämner rapporten endast regionala och lokala myndigheternas som hanterar alla 
frågor som rör integration. Å andra sidan är SPRAR-systemet baserat på nätverket av lokala 
institutioner som implementerar mottagningsprojekt för tvångsflyktingar med de tillgängliga 
resurserna. På lokal nivå genomför lokala offentliga institutioner i samarbete med 
frivilligorganisationer (icke-statliga organisationer) "integrerad mottagning", åtgärder som går utöver 
den enkla distributionen av mat och bostäder, och tillhandahåller kompletterande tjänster såsom 
juridisk och social vägledning och stöd, och utvecklingen av enskilda program för att främja 
socioekonomisk inkludering och integration (SPRAR Webbplats, 2018).  
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Tabell 2 Aktörer/tillhandahållare av utbildning till migranter i projektländer2 

 Österrike Italien Grekland                                                                       Rumänien Sverige  

Religiösa 

organisationer 

-Caritas,         
Diakonie 

 
CARITAS 
 

 -Ecumenical 
Association of 
Churches in Romania – 
AIDRom 

- Svenska kyrkan 

Internationell

a organ 

 

  -UNFPA,  
-IOM,  
-US Bureau of 
Population 

-IOM, 
-Schottener Social 
Services Foundation, 
-Craiova Global Help 
Association,  
-National Association 
of Exporters and 
Importers 

- Anna Lindh 
Foundation 
- MV 
International 
Network 

NGOS/Private 

Companies 

 

-WIFI, 
-WKO, 
-Vienna 
Business 
Agency,  
-Verein 
Multikulture
ll  

Alla 
organisationer 
som driver 
SPRAR-projekt 
organiserar 
italienska 
språkkurser 
inom sina 
projekt 
 

- Solidarity Now, 
- Academy of 
Entrepreneurship, 
- Kepa-Anem, 
- Soffa, 
- Metadrasi 
- Praksis, 
- Arsis 

- ARCA - det rumänska 
forumet för flyktingar 
och migranter 
- CNRR - Rumänska 

nationella rådet för 
flyktingar: 
- GTR – Asociatia 

Generatie Tanara:  
- JRS Romania:  

- Mobilizing 
Epertise 
- Tamam NGO  
- FAAL association 

Forskningscen

tra/universite

t 

 

 Universitet för 
utlänningar, 
som 
University of 
Perugia, 
University of 
Siena, 
University 
“Dante 
Alighieri” i 
Reggio 
Calabria, 

- Hellenic Open 
University 

- West University of 
Timisoara, 
Internationellt centrum 
för tvärvetenskaplig 
forskning om 
mänskliga rättigheter 
- Forsknings- och 
informationscenter för 
immigrationsintegratio
n -Centrul Român de 
Cercetare a Migrației 
(Rumänsk 
migrationsforskningsce
nter) 
- Rumänskt centrum 
för jämförande 
migrationsstudier 
- University of 
Bucharest, 
- "Babeș-Bolyai" -
universitetet 
- Alexandru Ioan Cuza 
University 

- Lunds 
Universitet 
- ABF Helsingborg 

Offentliga 

tjänster 

Arbetsförme
dlingar 
-OIF 
-Ministry of 
Education 
and -

-CPIA  
 
-CPI 
 
-Ministry of 
Interior affairs 

-
Utbildningsdepart
ementet  
-
Migrationsdepart
ementet 

- General Inspectorate 
for Immigration, 
Ministry of Internal 
Affairs 

- National 
Education Agency 
- Hjelmsjovik 
Refugee Center 
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Ministry of 
Inner Affairs 
 

genom FAMI 
projekten 
 

3. Identifiering av program 

Denna del behandlar identifiering av befintliga program och undervisningsmetoder på nationell, 
regional och lokal nivå och en sammanfattning av de olika läroplanmetoderna som används. Våra 
nationella rapporter listar flera exempel på bästa praxis i Österrike, Grekland, Italien, Sverige och 
Rumänien i frågor som samhällsstöd, språkinlärning, mentorskap i entreprenörskap, vägledning i 
entreprenörskap, konstanvändning och tillgång till högre utbildning. 

3.1. Exempel på bästa praxis i partnerländerna 

3.1.1. Exempel på bästa praxis i Italien 

Exempel på bästa praxis från Italien handlar om språkinlärning och ett samhällsstöd för integration. 
"Riace Village" har varit ganska framgångsrik och publicerades till och med som det bästa exemplet 
av den amerikanska tidningen Fortune. Att involvera hela samhället i sådana projekt är verkligen 
viktigt för social integration. Således är "Riace Village" ganska framgångsrikt i dessa termer, särskilt 
baserat på solidariteten och framstegen som skapats i byn. 

 

Namn på programmet/utbildningen/projektet: ”RECORD” inom FAMI-programmet 

Land Italien 
Organisation/institution University Ca 'Foscari i Venedig - Institutionen för språk och kultur 
Målgrupp: Invandrare med vanligt tillstånd 

Ålder: över 18 år 
Kön: kvinnor och män 
Ingen specifik kulturell bakgrund 

Programmål Hjälper till att ta fram problemen kring rasdiskriminering 
Informera migranter om de befintliga verktygen för att bekämpa 
rasism och diskriminering 

Innehållsområden: Kampen mot diskriminering genom olika åtgärder; en av dessa är 
språkinlärning. Att känna till språket är avgörande för inkludering 
både socialt och yrkesmässigt i en ny kulturell kontext. Om du inte 
känner till språket kommer du inte att kunna komma in i mer 
kvalificerade arbeten, yrkesutbildningar eller högskolor. 

Instrument: Användning av fokusgrupper, internet, Facebook 
Område: Främst urbana områden, men andra områden är inte uteslutna 
Sammanfattning av 

åtgärder: 

En utbildning baserad på 12 enheter för A1-nivån och 13 enheter för 
A2-nivån för CERF (gemensam europeisk referensram för språk) 
Varje enhet hänvisas till ett sammanhang där diskriminering sker 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Projektet pågår för närvarande 

Möjlighet att överföra: 

 

Det finns möjlighet att delta i testningen av de italienska enheter som 
utvecklats inom RECORD-projektet genom att välja ett dessa 
alternativ: 
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- Observationsorgan mot diskriminering, telefon: 041 2919380 
- E-post: antidiscriminazione@venetolavoro.it 

 

Namn på programmet/utbildningen/projektet: Riace Village 

Land Italien 
Organisation/institution Riace kommun tillsammans med ett nätverk av icke-statliga 

organisationer och lokala aktiva medborgare.  
Inte bara offentliga institutioner, utan också byråer, och 
ackrediterade humanitära arbetare: också cirka 80 frivilliga, i alla 
åldrar och med olika övertygelser, med några framstående organ 
som Rädda barnen. 

Målgrupp: Från 1996, med ankomsten av några första flyktingar, har 
lokalbefolkningen påbörjat en massiv välkomstinsats. Byar, ideella 
organisationer och befolkningen arbetar för förstahjälpstjänsterna 
och från 1998 för II ° -nivån för välkomstpolitik, vilket är idealiskt för 
social och integration av migranter, särskilt asylsökande.  
Sedan 1998 kom cirka 300 flyktingar från Irak och Afghanistan.  
2009 ankom ytterligare 180 migranter, från Palestina. 

Programmål Välkomstpolitiken började 1998 med "Riace Village", född från idén 
av borgmästaren Domenico Lucano (för några månader sedan 
betraktad som en av världens viktigaste män för den tillämpade 
integrationspolitiken av den amerikanska tidningen Fortune).  
Numera har fler städer anslutit sig till skyddssystemet för flyktingar 
och asylsökande (SPRAR), sammansatt av nätverket av lokala 
institutioner och byar som arbetar för tillämpningen av 
integrationsprojekt, med stöd av några nationella medel avsedda för 
dessa policier.  
Byn Riace från 2001 har aktiverat olika projekt för multikulturella 
åtgärder och integrationsinitiativ, koncentrerat på utbildning för 
vuxna migranter, och deras integration i arbetslivet. Vissa projekt har 
bedrivits med internationella partnerskap och finansierats av 
Grundtvig och Interreg-programmen. 

Innehållsområden: För att återuppliva gamla jobb: Idag har lokal finansiering stimulerat 
öppningen av hantverksverkstäder där migranter kan tjäna lön 
genom att lära sig yrken som annars dött ut lokalt, från glasblåsare 
till keramiker. 

Instrument: Det användes ESF och andra EU-medel för att förverkliga de olika 
typerna av utbildningar och aktiviteter som utvecklats av Riace-
byprojektet. 

Område: I hela området Locride (i regionen Kalabrien i södra Italien) 
Sammanfattning av 

åtgärder: 

Åtgärder för utbildning dedikerade till återhämtning av antika 
hantverk 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Kombinera välkomnande metoder/hållbar utveckling 
• återhämtning av forntida hantverk: deltagande i nätverket 
Solidarity Municipalities; 
• stöd från ekonomiska aktörer inom (t.ex. Longo May kooperativet); 
• hållbara turismkretsar; 
• Banketiksfinansiering: omstrukturering av fallet som ska ges till 
flyktingar och solidaritetsturister; 
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• Insatser för återställning av miljön (Recosol-arbetsfält) alternativ till 
byggspekulationer; 
• Territoriet stiger till en ledande roll som skiljer sig från dikotomin 
«centrum/periferi». Bilden i media av det lilla landet som 
återbefolkas. "Riace the Welcome Village"; 
• återhämtning av känslan av att tillhöra platserna 
• Skapandet av socio-utbildningstjänster för flyktingbarn och 
inrikesfödda i Riace 
• Utveckling av hantverksverkstäder (vävning och broderi): nya 
arbetområden och socialisering för ensamstående mödrar och 
kvinnor i Riace som har producerat former av återhämtning från 
stress 
• Åtgärder:sökandet efter hemmet, ackompanjemanget till det 
territoriella välfärdssystemet; Träning; jobbsökning inom ett år efter 
inträdet i stödmottagarens projekt. Mottagarna måste samarbeta 
med de enheter som föreslås för dem. Sociala aktörer blir ansvariga 
för deltagande i sociala stödåtgärder.  
• Ledsagande åtgärder för lokala socio-utbildningstjänsterna 
(inrättande av sociala institutionella nätverk med tillhörande länkar); 
dekonstruera institutionell rasism 

Möjlighet att överföra: 

 

De bästa metoderna kan förverkligas också i andra sammanhang. Det 
är naturligtvis viktigt att skapa lokala nätverk bland offentliga 
förvaltningar, icke-statliga organisationer, föreningar, medborgare 

 

 

3.1.2. Exempel på bästa praxis i Rumänien 

NICER-projektet är ett enastående exempel på användning av konst för att skapa solidaritet och en 
plattform för att utbyta kulturer och slåss mot fördomarna. Det inkluderar olika former av konst som 
film, musik, teater, målning och drama.  

Namn på programmet/utbildningen/projektet: Timisoara Refugee Art Festival, del av ”NICER-
projektet” 
Land Rumänien 
Organisation/institution Ledande organisation: AIDROM Timisoara 

Vid organisering av Timisoara Refugee Art Festival hade AIDRom 
Timisoara flera nationella och lokala partners för att organisera 
evenemanget, såsom: 

1. UNHCR Rumänien 
2. Western University från Timisoara 
3. Ambasada Timisoara (ett socialt företag) 
4. Solidart Timisoara 
5. Basca - Art Community Center Timisoara 
6. Skolan Circus Timisoara 
7. Länspolisen Timis 
8. Akutinspektionen Timis 

Målgrupp: -Migranter 
- En bred offentlighet (civilt samhället) 
- Barn och ungdomar från Timisoara och omgivningarna 
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Programmål Syftet med NICeR-projektet är att utarbeta en ny strategi för 
integrationsinitiativ för flyktingar på lokal nivå. Främja en större 
respekt gentemot flyktingar, från unga individerna och genom deras 
kulturella och lokala integration 
Projektverksamhet: 

Metod 

-Utveckla en innovativ strategi baserad på integration och allians 
mellan flyktingar och lokalbefolkningen genom en interkulturell dialog 
och musikaliska komedier. 
-Definition av en läroplan för interkulturell utbildning för att främja 
relationer och kommunikation mellan flyktingar och 
lokalbefolkningen. 
Interkulturella workshops 

Slutförande och testning av interkulturella verkstäder som ägnas åt 
musikaler som omgrupperar unga flyktingar och lokalbefolkningen i 
pilotstäderna för att underlätta deras aktiva integration, stimulera 
unga flyktingars deltagande i samhällslivet både kulturellt och socialt, 
för att kämpa mot rasistiska mentaliteter och uppdelning, göra 
flyktingens bild mer känd, hans erfarenheter och bidra till en bättre 
hantering av mångfalden i stadsdistriktet. 
Analys och rekommendationer 

Att uppmuntra lokal integration av flyktingar utgör själva hjärtat i 
projektet. 
Identifiering av god praxis (lokal/regional) som insisterar på 
integrationsinitiativ av flyktingar. Särskilt slåss mot de fyra stora 
hinder som identifierats av UNHCR (otillräcklig kunskap om de lokala 
språken och kulturella skillnader, bristande förståelse i 
värdssamhället för flyktingarnas specifika situation, diskriminerande 
attityder och brist på öppenhet inför för utlänningar och psykologisk 
effekt av en lång period av inaktivitet under asylsökande. 
Sammanställning av god praxis 

Utarbetande av en pedagogisk lärobok för att göra det möjligt för 
lärare (i partnerstäderna men främst på europeisk nivå) att ta itu 
med flyktingfrågan i klassrummet och förbättra elevernas kunskaper i 
syfte att förbättra integrationen. 

Innehållsområden: Timisoara Refugee Art Festival bestod av följande: 
1. Konstinstallation 
2. Kortfilmpresentation av ungdomar 
3. Målningsutställning 
4. Forum Teater 
5. Musikföreställning 
6. Festival 

Instrument: 1. Konstinstallation 

De unga skapade en 30 meter stor staketstunnel med taggtråd 
för att återskapa flyktingarnas resa till Europa. Ett tält sattes in i 
tunneln med staket, så att människor kan se de dåliga villkoren 
för migranterna som bott en tid i tält. En båt fanns också i 
tunneln, som skulle passeras med flytväst. De unga flyktingarna 
och unga icke-flyktingarna var guiderna för människorna som 
gick in i tunneln för att nå Performance Rummet. Innan resan 
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började fick deltagarna tryckta pass, med sitt namn, för att 
symbolisera behovet av identitet för att resa i de olika 
partnerländerna. 
 

2. Vem är jag?  - Kortfilm gjord av unga flyktingar och icke-
flyktingar 

De unga flyktingarna och icke-flyktingarna skrev, regisserade, 
filmade och redigerade en dokumentär kortfilm som visades 
före teaterföreställningen. Filmen skildrade deras inre konflikter 
som tonåringar under sin asylprocess att interagera med de 
andra medan de försökte hitta sin egen plats i världen. Den 10 
minuter långa videodokumentären är en poetisk meditation 
över identitet, med mycket personliga monologer, illustrerade 
av uppriktiga imaginära scener. Filmen skapade atmosfären för 
teaterstycket som visade videon.  

3. Målningsutställning 

De unga flyktingarna och icke-flyktingarna deltog i en extra 
utställning för målning, regisserad av Reghina Damian, en rysk 
migrant i Timisoara som själv är en konstnär. Under tre 
månader möttes ungdomarna och målade tre målningar. Den 
största är 2 meter hög och 1,5 meter lång och omges av 2 
mindre målningar på 1 meter höga och 0,5 meter långa. 
Konceptet med målningarna handlar om familjen, vanliga 
människor, som attackeras eller felbehandlas av myndigheter. 
Vissa människor reagerar på attackerna, andra bryr sig inte. 
Flyktingkrisen i Europa har samma särdrag. Målningarna ställdes 
ut på baksidan av scenen i forumteatern, och var en del av 
stycket genom dess berättelse.  

4. Forum Teater "Identisk vs identitet" 

Showen utforskade motståndet mellan IDENTISK och 
IDENTITET:skillnaden mellan att betraktas som identisk med 
någon annan och identisk med sig själv, att vara ett objekt, del 
av en grupp som stereotyper och diskriminering kan projiceras 
på eller ett subjekt, individ, person med en unik identitet. 
Föreställningen består av en konstinstallation, en kortfilm, ett 
forumteaterspel och levande musik. Föreställningslokalen fanns 
i en gammal och oanvänd kommunistfabrik från Timisoara, som 
återskapade boendeplatserna som många flyktingar hittade 
skydd i på sina resor. Ljus- och ljudsystem användes för att 
skapa den konstnärliga föreställningen. Stycket modererades av 
Victor Dragos, konstledaren för Timisoara NICER Project.  
Två scener presenterades under Forum Teaterföreställningen 
enligt följande: 
Den första scenen beskriver en attack av en tjej som bär en 
hijab i bussen av två andra rumänska flickor och deras arabiska 
vänner som skyller på den hijabbärande flickan som förstör 
bilden av muslimer i Europa genom att ha på hijab. En 
bussresande försöker försvara flickan med hijab men lyckas inte. 
Ingripanden har föreslagit olika strategier för att lösa konflikten, 
från manifestationen av solidaritet direkt av en åskådare som 
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har satt en hijab på sitt eget huvud, en inställning av Gandhi-
typ, omvändning av roller och aggression mot aggressorn, och 
ett tal om nationellt och internationella rättsligt skydd mot 
diskriminering. 
Den andra scenen var en experimentell scen där det fanns en 
konflikt om könsstereotyper och kvinnors och mäns 
representation i konst: kvinnan är svag, ödmjuk, sårbar och 
mannen är stark och disponerad för fysiskt våld. Genom några 
insatser från allmänheten har kvinnliga och manliga roller vänts 
för att lyfta fram de fördomar vi alla har. 
I slutet upptäcktes mycket solidaritet och en önskan om 
engagemang och handling från åskådarna, eftersom en av dem 
till och med drog slutsatsen: "Där det finns många växer 
makten!" 

5. Musikföreställning 

Musikföreställningen bestod av 6 låtar som ursprungligen var 
skrivna och framförda av unga flyktingar och icke-flyktingar, 
under titlarna: 
1. Bliss 
2. Only if I ... 
3. Va citesc atat de bine 
4. Oriental Waves (för gitarr och darbuka) 
5. A Place Called Home  
6. Stronger  
2 unga flyktingar spelade på instrument: elgitarr och slagverk 
och 2 unga icke-flyktingar uppträdde på piano och basgitarr. 
Publiken älskade den olika stilarna liksom berättelserna om 
låtarna.  
 

6. Festival 

6 kvinnliga flyktingar som bodde i Timisoara, ursprungligen från 
Syrien., Afghanistan, Nigeria, Palestina och Irak, lagade 
traditionell arabisk och afrikansk mat som var räckte för att 
servera mer än 150 personer, efter konstföreställningen. De 
som deltog den kulinariska resan fick upptäcka skillnader i smak 
och likheter i matlagning. Flyktingarna serverade maten till 
deltagarna tillsammans med AIDRom-personal. Alla kostnader 
för matlagning av mat (cirka 300 euro) täcktes av AIDRom 
Timisoara. Många från publiken blev förvånade över maten och 
bad om fler evenemang där arabisk och afrikansk mat ska 
serveras. 

Område: Urbant, Timisoara, Rumänien 
Sammanfattning av 

åtgärder: 

Den främsta orsaken till att man valde verksamheten som modell 
för bästa praxis var att det var ett pilotprojekt i Rumänien som 
hade en mycket god social inverkan.  
Det unika sättet som arrangörerna involverade lokalsamhället 
och migranterna på genom att genomföra samarbetsaktiviteter 
som skapar glädje var av en sådan art att de har lett till en mycket 
stor inverkan när det gäller kulturell medvetenhet och aktivt 
medborgarskap.  
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Rekreationen av vägen och de svårigheter som migranterna 
möter under övergångsperioden och på deras resor till Rumänien 
har hjälpt det lokala samhället att förstå, genom experimentellt 
lärande, de utmaningar som migranterna möter och traumat de 
har hanterat. Detta hade en mycket hög känslomässig inverkan 
på deltagarna och de som såg scenerna på TV: n eller via sociala 
medier. 
Ungdomarna var extremt mottagliga och deltog aktivt i alla 
aktiviteter. 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Timisoara Refugee Art Festival, den sista föreställningen under NICER-
projektet, var presentationen av den konstnärliga produktionen av 
fyra månaders utställning som sammanförde 32 ungdomar (16 unga 
flyktingar från Irak, Syrien. och Afghanistan och 16 unga icke-flyktingar 
från Rumänien, Moldavien, Tyskland, och Palestina) i åldrarna 13 - 29 
från Timisoara. 150 personer deltog i den sista föreställningen.   
Evenemanget hade också flera lokala och internationella tv-
sändningar, före och efter evenemanget som beskrivs av den första 
konstfestivalen med och om flyktingar i Rumänien: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=sm3Y19-nuc8&t=74s 
2. http://stiri.tvr.ro/embed.php?video_id=144009 
3. http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/festival-inedit-in-

romania-pentru-refugiati-spectatorii-au-fost-nevoiti-sa-vina-
cu-barca-sa-ajunga-la-eveniment.html 

4. http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-95237-tinerii-refugiati-
metode-inovative-de-integrare 

5. https://cristianchinabirta.ro/2017/05/20/auzit-despre-
timisoara-refugee-festival/ 
 

Möjlighet att överföra: 

 

Organisationer som arbetar med migranter, i samarbete med 
ungdomsorganisationer och relevanta lokala myndigheter och 
företrädare för det civila samhället, i samarbete med migranter skulle 
kunna replikera sådana evenemang som troligen kommer att ha stor 
inverkan i lokalsamhället Genom konst och icke-formell, 
ungdomsspecifik verksamhet skulle den aktiva kommunikationen 
mellan migranter, och värdsamhället kunna styras. Utbytet av 
kulturspecifika element (musik, filmer, mat och livsupplevelser) kan 
också fungera som en integrationskatalysator. 
Kontakt: http://nicerproject.eu/ro/timisoara-refugee-art-festival/ 

 

3.1.3. Exempel på bästa praxis i Sverige 

Svenska exempel fokuserar mer på entreprenörskap, och inträde på arbetsmarknaden. ALMI-
mentorprogram har potentialen att ge ett bra exempel på hur man genomför ett mentorprogram 
mellan lokala företagare och migrantföretagare. Det andra exemplet, startstödcenter är också 
avgörande för företagare, särskilt för migranter. 

Namn på programmet/utbildningen/projektet: ALMI mentorprogram 

Land Sverige  
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Organisation/institution Svenska ALMI företagspartner är en statlig organisation som hjälper 
företag att utvecklas och växa, och uppmuntrar också nya typer av 
innovativa idéer för att hjälpa till att förnya det svenska affärslivet. 
2006 startade de ett mentorprogram för invandrare som har startat 
företag. 

Målgrupp: Kraven för att deltar i detta program är att ägaren måste ha utländsk 
yrkesbakgrunden och entreprenörerna, eller med andra ord 
”mentees”, måste ha varit i branschen i 2-7 år. 
Dessutom måste företaget drivas som huvudsakligt yrke, och 
menteen ska vara redo att utveckla verksamheten ytterligare. 

Programmål Företagare med utländsk yrkesbakgrunden får en mentor med lång 
erfarenhet av det svenska affärslivet för att hjälpa dem att utveckla 
sina företag och för att få tillgång till relevanta svenska 
affärskontakter och kretsar. En annan aspekt är att den svenska 
regeringen hoppas att mentorprogrammet kommer att hjälpa till 
med integrationen. 

Innehållsområden: -Almi erbjuder också mentorn och menteen en anteckningsbok som 
innehåller en handlingsplan för företag, som består av olika 
strategiska och taktiska åtgärder. Den visar de vanliga 
affärsverksamheterna, såsom mål, situationsanalys, affärsintelligens 
och önskvärda resultat, etc.  
-Menteerna förväntas vara den främsta drivkraften i förhållandet och 
förväntas därför komma beredda med frågor till mötet med 
mentorn.  
-Mentorn förväntas bara ge passiv feedback. 

Instrument: - Enligt Almis filosofi är det viktigt att aldrig servera färdiga lösningar 
utan snarare att hjälpa menteerna att se sina egna behov och att 
arbeta med dem (Almi, Årsredovisning, 2008, sid. 28). Mentorns roll 
är alltså bara att stödja menteens egen förmåga att både identifiera 
problemen och hitta rätt lösningar. Denna uppfattning och 
tillvägagångssätt liknar det som framkommit som viktigt i 
migrationsforskningscenter om mentorskap. Det anses allmänt att 
mentorns roll är att ställa rätt frågor snarare än att ge rätt svar (Oritz-
Walters, R. 2009). 

Område: -På alla nationella nivåer. 
Sammanfattning av 

åtgärder: 

 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Resultaten från de djupgående fokusgruppsintervjuerna i denna 
studie visar att det är just effektiviteten och användbarheten av 
mentorprogrammet som ifrågasätts av några av de menteerna. Detta 
betyder inte att ett mentorprogram saknar värde, men att värdet av 
ett mentorprogram - liknande värdet av alla typer av utbildning - ofta 
framgår mycket senare. Förhållandet mellan en mentor och en 
mentee liknar förhållandet mellan en lärare och en student, och den 
direkta fördelen med högre utbildning är inte alltid uppenbar. 
Utbildning erkänns som bra och användbar, även om det är svårt att 
fastställa exakt hur. Du bör ha detta i åtanke och titta på Almis olika 
aktiviteter, inklusive mentorprogrammet på samma sätt: att mötet 
självt - kontakten mellan en svenskfödd mentor och en utländskfödd 
entreprenör - sannolikt kommer att vara värdefull på många olika 
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och kanske oväntade sätt, eftersom det ger en ny upplevelse som 
säkert innebär lärande för båda parter. 

Möjlighet att överföra: 

 

Det största och mest uppenbara värdet av mentorprogrammet är att 
dessa entreprenörer får någon att prata med om sin verksamhet, 
någon som ger dem nya perspektiv på företaget och dess problem. 
Detta beskrivs av mentees som något mycket värdefullt. Om det här 
är något som i sin tur också leder till tillväxt i dessa företag vet vi 
(fortfarande) inte. 
Kanske kommer närvaron av tillgängliga mentorer att öka önskan att 
starta ett företag i Sverige. För mig verkar detta troligt. Jag är säker 
på att det hjälper att inte tvingas bära alla problem och risker som 
egenföretagandet betyder ensam. Almis mentorprogram har enligt 
min mening alla förutsättningar för att bli en verklig framgång. 

 

Namn på programmet/utbildningen/projektet: NyföretagarCentrum 

Land Sverige  
Organisation/institution NyföretagarCentrum, grundat 1985, är inriktat på uppstart av nya 

livskraftiga företag och försöker stödja seriöst entreprenörskap i hela 
Sverige genom att ge professionella uppstartsråd till människor som 
funderar på att starta ett företag 

Målgrupp: Vuxna som är villiga att starta sitt eget företag. 
Programmål Att hjälpa människor att bli framgångsrika egenföretagare, med att 

skapa ytterligare jobb och skatteintäkter. Det fungerar på lokal nivå 
genom cirka 90 företagskontor som täcker 200 av Sveriges 290 
kommuner. Det fungerar som ett paraply för alla företag i Sverige. 

Innehållsområden: Sammanfattningsvis NyföretagarCentrum: 
 

-Stimulerar och underlättar uppstart och tillväxt av nya livskraftiga 
företag; 
-Arbete genom dedikerade proffs; 
-Ger hjälp till självhjälp; 
-Bygger och underhåller ett nätverk för överföring av bästa praxis; 
-Stärker lokalsamhället; 
-Bidrar starkt till förnyelsen av svensk privat verksamhet. 

Instrument: Att starta ett företag i Sverige är en ganska okomplicerad process. 
Men du måste förstå att det finns lagar och förordningar som gäller, 
och att du som entreprenör är ansvarig för att förstå och hantera ditt 
företag i enlighet med reglerna. På NyföretagarCentrum ger vi dig 
svar och guidar dig genom processenen. Men det är du, företagaren, 
som måste göra jobbet. 

Område: Över hela Sverige 
Sammanfattning av 

åtgärder: 

 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Hittills har NyföretagarCentrum - via sina rådgivare - varit involverat i 
att starta 180 000 nya företag, de senaste åren i genomsnitt 10 000 
nystartade företag per år. Vanligtvis skapas över 34 000 jobb under 
de följande tre åren. 2012 träffade NyföretagarCentrum-rådgivarna 
22 500 personer och hjälpte 9 400 nystartade företag. Företag 
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startade och skapade jobb genererar 4 300 Mkr (661 MUSD) i 
skatteintäkter varje år (direkt och indirekt). 
 
NyföretagarCentrum arbetar med 12 anställda centralt, baserat i 
Stockholm, och 200 rådgivare, anställda på konsultbasis, i de 90 
företagskontoren. 

Möjlighet att överföra: Förklarade i tidigare svar. 
 

Namn på programmet/utbildningen/projektet: Digitalt verktyg “Jobskills.se” (digital hjälp) 

Land Sverige  
Organisation/institution Arbetsförmedlingen 
Målgrupp: Asylsökande (innan ett beslut fattas) 
Programmål Syftar till att identifiera asylsökandes färdigheter (innan ett beslut 

fattas) på första språket (tillgängligt på arabiska, engelska, persiska, 
somaliska, tigrinska), som sedan översätts direkt till svenska 

Innehållsområden: Verktyget fungerar som en öppen internetplattform med 
registrerade användare som skapar en profil baserad på information 
om utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetenser, karriärintressen 
och språkfärdigheter. Relaterade tjänster är flerspråkiga videor som 
beskriver den svenska arbetsmarknaden, hur man skriver ett CV eller 
hur man förbereder sig för en jobbintervju. Inom en snar framtid 
kommer verktyget att lanseras för arbetsgivare. som också kan skapa 
ett konto och söka efter personer med nödvändig kompetens eller 
kvalifikationer. 

Instrument: Digitalt verktyg 
Område: Verktyget används ofta. 
Sammanfattning av 

åtgärder: 

 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Sedan det lanserades i april 2017 har 15 500 konton registrerats till 
slutet av september. Cirka 50% av de registrerade användarna är 
asylsökande, och målet är att ha 25 000 registrerade användare i 
slutet av 2017 med en andel av kvinnorna på 33%.  
Integrationensplan för 2 år: när asylsökande har fått ett 
uppehållstillstånd kommer de att ha en möte vid den offentliga 
arbetsförmedlingen som är ansvarig för att hitta en kommun för 
permanent bosättning och för att utveckla en individuella 
integrationsplan. I denna plan förutses normalt 
integrationsaktiviteter på 40 timmar per vecka under två år. I 
centrum för integrationsplanen ligger en språkkurs (”svenska för 
invandrare”), som arrangeras av respektive kommun och åtföljs av 
medborgerliga integrationskurser, praktikplatser eller jobbutbildning. 

Möjlighet att överföra: 

 

Denna förrevision av flyktingarnas färdigheter är en avgörande punkt 
för dem att börja arbeta med jobb som passar deras kvalifikationer 
och kompetenser.   
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3.1.4. Exempel på bästa praxis i Österrike 

ARISE-projektet är ett mycket bra exempel. på att ge kvinnliga migranter, stöd för att starta egna 
företag. Det viktigt att de riktar sig till kvinnorna, eftersom andelen migrerande kvinnliga 
entreprenörerna är mycket låg i EU.  

 

Namn på programmet/utbildningen/projektet: ARISE (= aptit för företag): 

Land Österrike (projektkoordination Italien) 
Organisation/institution Österrikisk partner “Verein Multikulturell” 

Association Multicultural är en ideell förening med interkulturell 
inriktning och finns sedan 1993. Huvudmålet är att främja 
interkulturell dialog. 

Målgrupp: Migrantkvinnor i sex europeiska länder: Österrike, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, Italien och Sverige. 

Programmål Syftet med ARISE-projektet är att främja migrerande kvinnors sociala 
och entreprenörskapacitet genom utveckling och utnyttjande av 
matrelaterad kunskap och färdigheter som ger möjligheter 
inkomstgenererande aktiviteter.  
Projektet kommer att främja utvecklingen och implementeringen av 
ekonomiskt hållbara livsmedelsrelaterade innovativa affärsidéer för 
att främja ömsesidigt lärande mellan migrerande kvinnors kultur och 
den i välkomnande samhällen. De särskilda målen är följande:   
- att stärka migranter, och migranter, särskilt kvinnor som drabbas av 
lägre integrationsgrader än manliga migranter, och står inför 
ytterligare diskriminering och utmaningar i deras tillgång utbildning 
och arbetsmarknad.  
- att stimulera entreprenörskap bland migrerande kvinnor.  

Innehållsområden: - Entreprenörskompetenser inom gastronomi 
- utbildning för socialarbetare, utbildare och interkulturella medlare 
 

Instrument: - Olika workshops och utbildningsaktiviteter i hela Europa.: 
https://www.arise-network.eu/category/english/ 

- ARISE utbildningsaktiviteter och exempel på god praxis i hela 
Europa.: (https://www.arise-network.eu/home/activities/) 

Exempel: ARISE Workshops för kvinnliga migrerande entreprenörerna 
i Innsbruck/Österrike: https://www.arise-network.eu/arise-
gruendungsworkshop-innsbruck/ 
Med genomförandet av projektet ARISE stöder Verein Multikulturell 
och dess partners utveckling av affärsidéer hos kvinnor med 
migrationsyrkesbakgrunden som vill bli egenföretagare. Utbildade 
utbildare kommer att stärka migrerande kvinnors ekonomiska 
färdigheter genom att förse dem med entreprenörskraft och mjuka 
färdigheter i workshops anpassade efter målgruppen. Därför främjar 
ARISE utveckling och implementeringen av ekonomiskt hållbara och 
innovativa affärsidéer och stöder ömsesidigt lärande på alla nivåer. I 
lokalerna för Verein Multikulturell (Innsbruck) kommer deltagarna att 
genomföra totalt 20 workshops (inom 10 veckor), uppdelade i tre 
moduler (”Mjuk kompetens”, ”Business Skills”, Learning by do ”). 
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Innehållet i modulerna sträcker sig från utveckling av personliga och 
sociala färdigheter till undervisning i grundläggande företagskunskap 
till slutförande av affärsidéerna. Dessutom kommer deltagarna att 
besöka framgångsrika migrantentreprenörerna Österrike, och kan 
dra nytta av tidigare arbetslivserfarenheter. 

• Information för migrerande kvinnor (https://www.arise-
network.eu/home/information-for-migrant-women/) 

• Information och resurser för proffs (https://www.arise-
network.eu/home//information-for-migrant-women-and-
resources-for-professionals/) 

• Information och resurser för multiplikatorer: 
https://www.arise-
network.eu/files/uploads/2018/02/Final_Joint-Report-
ARISE.pdf 

 
Inställningar: ARISE äger rum sex europeiska partnerländerna: Österrike, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Italien och Sverige. 
- det ger lokalt stöd 

Sammanfattning av 

åtgärder: 

ARISE erbjuder workshops för migrerande kvinnor som är 
intresserade av att bli migrantentreprenörerna i sex europeiska 
partnerländerna. Det är ett EU-projekt som medfinansieras av AMIF-
programmet. Det inkluderar följande aktiviteter: 

• Forskning om migrerande kvinnors sociala och ekonomiska 
inlärningsbehov 

• Analys av företagsklimat och förutsättningar 
• Internationell utbildningskurs för socialarbetare, utbildare 

och interkulturella medlare 
• Implementering av 20 lokala workshops för 15 migrerande 

kvinnor i varje land 
• Lokala företagshändelser leds av migrerande kvinnor 
• Utveckling och produktion av en ARISE Toolkit 
• Slutlig internationell konferens 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Projektet pågår för närvarande.  
Ett exempel på ett kvinnligt migrerantföretag är följande: 
2. ARISE-företagsexempel.: Gülgün Kosmetik (https://www.arise-
network.eu/arise-enterprise-example-guelguen-kosmetik/) 
Gülgün Kosmetik är en liten och enkel skönhetssalong som grundades 
2004 med en anställd som erbjuder en fullständig lista över 
behandlingar. I början av 2000-talet åkte Gülgün - ägaren som redan 
hade bott i Tyrolel i ett par år - tillbaka till Turkiet för att genomföra 
sin yrkesutbildning för att bli en professionell kosmetolog. Tillbaka i 
Österrike, misslyckades hon med att hitta att hitta ett arbete inom 
denna sektor och beslutade sig därför att starta ett företag på egen 
hand som har varit framgångsrikt sedan dess. 
Detta företag är ett mycket bra exempel som visar att trots 
begränsade tyska språkfärdigheter är det möjligt att övervinna alla 
hinder och öppna ett framgångsrikt företag även med begränsade 
ekonomiska resurser. Förutom det gemensamma statliga stödet och 
subventionerna (såsom bostadsförmån, familjebidrag osv.) utnyttjade 
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Gülgün Peker inte något annat officiellt ekonomiskt stöd för att starta 
sin verksamhet. 
 

Möjlighet att överföra: 

 

Det ger ett bra exempel för hur kvinnliga migrantentreprenörer kan 
stöttas och verktyg kan anpassas till olika områden.  
 

 

 

3.1.5. Exempel på bästa praxis i Grekland 

Den grekiska nationella rapporten presenterar två intressanta ARISE-företagsexempel på bästa 
praxis; den ena är för tvåspråkiga människor som vill bidra till att hjälpa flyktingar med tolkning. Det 
syftar till att utbilda tolkar på flyktingarnas språk. Det andra exemplet fokuserar på tillgång till högre 
utbildning för flyktingar.  

Namn på utbildning/projekt: SolidarityNow (Bli en #framtida tolk nu!) 

Land Grekland                                                                       
Organisation/institution SolidarityNow 
Målgrupp: SolidarityNow består av ett nätverk av människor och organisationer 

vars mål är att hjälpa och stödja de som drabbas mest av de 
ekonomiska och humanitära kriserna i Grekland. Genom att erbjuda 
tolkningstjänster till både lokala grekiska och migrerande 
befolkningen försöker vi återställa visionen om ett starkt Europa 
baserat på solidaritet och öppna värden. 

Programmål Syftet med programmet är att på bästa möjliga sätt förbereda 
deltagarna för tillhandahållande av tolkningstjänster inom olika 
områden som asylförfaranden, hälso- och sjukvård, domstol och 
rättsliga miljöer samt på andra områden där liknande behov uppstår. 

Innehållsområden: -Inledning till konceptet och teknikerna för interkulturell medling 
-Inledning till konceptet och teknikerna för översättning 
-Inledning till konceptet och teknikerna för tolkning 
-Stödkurs i grekiska  
-Tolkning i hälsofrågor 
-Tolkning av domstol/juridik 
-Tolkning i asylförfaranden 

Instrument: Kursens mål är följande:   
Introduktion till begrepp och tekniker för interkulturell medling 
Introduktion till konceptet och teknikerna för översättning 
Introduktion till konceptet och teknikerna för tolkning 
Kurs i grekiska. 
Tolkning i hälsofrågor 
Juridisk/domstolstolkning 
Tolkning i asylförfaranden 

Område: Aten: Athens Solidarity Center 
Thessaloniki: Thessaloniki solidaritetscenter 

Sammanfattning av 

åtgärder: 

SolidarityNow utformar och implementerar i allmänhet program som 
ger hjälp och stöd till dem som drabbats mest av den ekonomiska 
nedgången och den humanitära krisen. Dessutom finns samarbeten 
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med internationella humanitära organ (t.ex. UNHCR, UNICEF, CARE 
International) för att genomföra program på ett sätt som främjar 
effektivitet och gör att vi kan nå den bredaste gruppen av 
stödmottagare, inklusive sårbara befolkningar. Dessa program 
fokuserar på: 
-svar på den pågående flyktingkrisen 
- Ge tillgång grundläggande hälsotjänster och livsmedelsbistånd 
-försvara mänskliga rättigheter och friheter 
-stödja integration av minoriteter och utsatta grupper 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

SolidarityNow har genom sina program lyckats med att (a) se till att 
människor har tillgång till skydd och grundläggande varor och 
tjänster, (b) tillhandahålla psykosocialt stöd genom att ta itu med 
psykiska hälsofrågor, (c)  tillhandahålla utbildningsstöd, språkkurser 
och ge tillgång till yrkesutbildning, inklusive certifiering, (d) 
möjliggöra förståelse för det administrativa sammanhanget och 
kopplingar mellan sociala grupper och icke-statliga organisationer 
och (e) tillhandahålla dedikerat och uttömmande anställningsstöd, 
som inkluderar tjänster som CV-uppbyggnad, förberedelse för 
jobbintervju, matchning av arbetsannonser med mottagarnas 
färdigheter och kopplingar till arbetsmarknaden och sociala partners. 

Möjlighet att överföra: 

 

Framtidsinriktat och långsiktigt projekt som kan tillämpas i alla EU-
länder. 

 

Namn på utbildning/projekt: S.U.C.R.E. 

Land: Grekland                                                                       
Organisation/institution: Konsortium av fyra partners, samordnare: Aristoteles universitet i 

Thessaloniki 
Målgrupp: flyktingar/migranter, studenter och forskare 
Programmål: I ett nötskal: SUCRE fokuserar på universitetens svar på akademiska 

behov hos flyktingar/migrantstudenter och forskare och på bildandet 
av Manuals of Field Testing, genom utveckling av utbildningsmoduler 
riktade till den frivilliga sektorn som arbetar i fält med den specifika 
befolkningen. 
SUCRE fokuserar på de processer (språkligt stöd, kunskapsnivå osv.) 
som krävs för korrekt integration av flyktingar/migranter (studenter 
och forskare) i högre utbildning samt på deras akademiska stöd efter 
deras godkännande/inträde i ett universitet. Förutom detta fokuserar 
programmet på psykosocial integration/stöd för flyktingar/migranter 
och deras tillgång till korrekt information i juridiska och medicinska 
frågor. SUCRE syftar till att skapa utbildningsmaterial som ska 
användas korrekt av utbildare för ovan nämnda ändamål. 

Innehållsområden: Intellektuell produktion 1: Kvalificerings- och tillämpningsförfaranden 
för högre utbildning för flyktingansökare: 
Intellektuell produktion 2: Institutionellt stöd för flyktingstudenter i 
högre utbildning: 
Intellektuell produktion 3: Institutionellt stöd för flyktingforskare i 
högre utbildning: 
Intellektuell produktion 4: Psykosocialt stöd genom 
gemenskapsengagemang och mobilisering: 
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Intellektuell produktion 5: Stödja flyktingar i hälsofrågor och kring 
juridik: 

Instrument: -Intellektuell produktion 1: Högskoleutbildningens kvalificerings- och 
tillämpningsförfaranden för flyktingansökande: 
IO1 analyserar antagningskriterierna och processerna för 
flyktingar/migranter som för närvarande inrättats av europeiska 
högre institutioner och undersöker förberedande program som kan 
fungera som mellanhandslösningar för flyktingars integration i 
universitetsprogrammen. Den huvudsakliga intressegruppen är 
flykting-/migrantsökande som vill bli antagna till en institution för 
högre utbildning eller söker stöd från en sådan institution.  
-Intellektuell produktion 2: Institutionellt stöd för flyktingstudenter i 
högre utbildning: IO2 handlar om flykting-/migrantstudenter som har 
antagits till ett universitetsprogram. Denna studentgrupp står inför 
utmaningar när det gäller att navigera i den europeiska 
universitetsstrukturen, till exempel språk, ekonomiska hinder, 
kulturella skillnader och den europeiska universitetsstrukturen. 
Denna produktion tittar på universitetsstrukturen och 
studentstödssystemen för att identifiera och förbättra behoven hos 
denna speciella studentpopulation. 
-Intellektuell produktion 3: Institutionellt stöd för flyktingforskare i 
högre utbildning: IO3 handlar om flykting-/migrantforskare vid 
universitet. Forskare möter alltid ytterligare utmaningar jämfört med 
studenter. Således tittar denna produktion på universitetsstrukturen 
och stödsystemen för forskare för att identifiera och förbättra 
behoven hos flyktingforskare som redan har börjat med en 
akademisk karriär eller som redan har bedrivit akademisk forskning 
och undervisning.  
-Intellektuell produktion 4: Psykosocialt stöd genom 
gemenskapsengagemang och mobilisering: IO4 syftar till utvecklingen 
av en utbildningsmodul för utbildare beträffande psykosocialt stöd 
till flyktingar. Modulen kommer att utvecklas genom deltagande 
metodik som kommer att omfatta rekrytering och involvering av 
viktiga sociala aktörer som flyktingrepresentanter, och frivilliga 
aktörer samt universitetsmedlemmar. Målen uppnås genom 
aktiviteter som samhällets engagemang och mobilisering, utbildning 
av metodik för utbildarprogram, integration och sociala 
sammanhållningsförfaranden etc.  
Intellektuell produktion 5: stödja flyktingar i hälsofrågor och kring 
juridik: 
-IO5 omfattar skapandet av en digital modul online om hälsa och 
juridiska frågor rörande flyktingar/migranter som syftar till att ge 
utbildning till utbildare av personer som är involverade i hälsovården 
och juridiskt stöd i länderna. Dessutom kommer god praxis och 
rekommendationer att föreslås vad gäller hälsa och lagligt stöd för 
flyktingar/migranter i värdländerna. 

Område: SUCRE. Programmet beviljas av Hellenic National Agency (IKY) via 
den Europeiska kommissionen.  Koordinator för programmet är 
Aristoteles universitet i Thessaloniki och konsortiet består av 
universitetet i Köln (Universität zu Köln), VU Amsterdam (Vrije 
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Universeteit Amsterdam) liksom det grekiska rådet för flyktingar.  
Programmet är ett tvåårigt KA2 Erasmus + strategiskt partnerskap 
inom området för högre utbildning. 

Sammanfattning av 

åtgärder: 

 

Resultat 

uppnått/påverkan på 

olika nivåer: 

 

Möjlighet att överföra: 

 

 

 

 

4. Intervjuer med migranter och organisationer 

4.1. Datainsamling 

Projektet använde en kvalitativ metodik för att undersöka behoven hos migranter och 
organisationer som tjänar i området när det gäller integration till arbetsmarknad och 
entreprenörskap. Data samlades in i fem länder, Österrike, Grekland, Italien, Rumänien och Sverige 
genom fokusgruppsintervjuer. Två grupper ingick i behovsbedömningsfasen: högutbildade 
migranter/flyktingar och byråer/icke-statliga organisationer/offentliga tjänster som arbetar inom 
området integration och entreprenörskap. En fokusgrupp med tio invandrare och en fokusgrupp 
med företrädare för 5 organisationer planerades och separata intervjuscheman utvecklades för varje 
fokusgrupp. På grund av logistikproblem och tidsproblem var det i vissa länder emellertid inte 
möjligt att samla alla på en gång för en fokusgrupp, till exempel var Italien tvungna att göra enskilda 
intervjuer också med flyktingarna. Tabell 3 visar antalet intervjuer med deltagarna. Sammantaget 
genomfördes 28 ansikte-till-ansikte-intervjuer i fem länder. I Sverige samlades migrantdata in via 
onlineundersökning. Intervjuer genomfördes endast med organisationerna. 

 

Tabell 3 Antal intervjessessioner genomförda under datainsamling3 

 Österrik
e 

Italie
n 

Grekla
nd                                                                       

Rumänie
n 

Sverige  

Migranter 2 10 1 2 (Onlineundersök
ning) 

Organisatione
r 

5 5 1 1 1 

 

Datainsamlingen rapporterades i genomsnitt vara i ungefär en timme. Rapporter nämner att 
intervjuerna var mycket fokuserade och informationsrika. Inga problem rapporterades i samband 
med intervjuprocessen. Vissa intervjuer spelades in med ljud medan andra inte beroende på 
deltagarnas samtycke och sedan transkriberades och analyserades intervjun av projektpartnerna. 
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Resultaten av uppgifterna presenteras i detalj i ländernas rapporter. Denna rapport presenterar en 
syntes av resultaten från de nationella rapporterna.  

 

4.2. Exempel 

Exempel kommer att beskrivas i två delar för migranter och för organisationer.  

4.2.1. Kännetecken hos migranter 

Projektet kontaktade upp 65 migranter/flyktingar från fem europeiska länder i sin 
behovsbedömningsfas. Bild 15 visar antalet migranter som deltog i intervjuerna. Medelåldern för 
deltagarna är 30,4, den yngsta deltagaren var 19 och den äldsta deltagaren var 54.  

Bild 15 Antal migrantdeltagare från varje land15 

 

Deltagarnas utbildningsnivå är ganska hög. Nästan hälften av migrantdeltagarna är 
universitetsexaminerade (29), medan 11 av dem har en MA-examen och 2 av dem avslutade sin 
doktorsexamen. Bild 16 visar deltagarnas utbildningsnivå enligt länderna. Detta är ganska gynnsamt 
för projektet eftersom det fokuserar på mer skickliga migranter. 

Bild 16 Utbildningsnivå per land16 
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Deltagarnas hemländer är ganska olika. Det var deltagare från 21 länder från Asien, Balkan, Afrika 
och Mellanöstern. Ändå är majoriteten av deltagarna turkiska (15 personer), följt av Irak (9 
personer). Denna mångfald stärker analysen eftersom det är viktigt att förstå behoven och 
utmaningarna för människor med mycket olika bakgrunder när man utvecklar utbildningen.  

 

Bild 17 Migrantdeltagarnas hemländer17 

 

Migranterna tillfrågades också om deras anställningsstatus. Resultat presenteras i bild 17. 
Majoriteten av deltagarna (37) var anställda vid intervjuerna, medan 26 av dem var arbetslösa. Och 
det österrikiska urvalet inkluderar 1 migrantdeltagare som var i föräldraledighet. Det var bara en 
egenföretagare, som ville lära sig mer om entreprenörskap.  

 

Bild 18 Deltagarnas anställningsstatus18 
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Deltagarna ombads också att identifiera deras juridiska status i sitt värdland (se bild 19). Majoriteten 
deltagarna har ett arbetstillstånd. Rot-Weiss-Rot-kort från Österrike ges till högkvalificerad 
professionell arbetsstyrka för att kunna arbeta i Österrike. Således räknas det också som ett 
arbetstillstånd. En stor grupp deltagare (15 personer) har visum, medan 12 av dem är asylsökande 
vid intervjuerna. Ytterligare 6 deltagare hade asyl redan medan bara fyra deltagare hade 
medborgarskap i sitt värdland.  

Bild 19 Deltagarnas juridiska status19 

 

Ett annat kännetecken som migranter bad om var deras bosättningsår i projektetlandet. Bild 20 visar 
att de flesta av deltagarna är ganska nya i värdländerna och att de är bosatta i landet under 5 år eller 
mindre. Detta är information som också är värdefullt för att förstå migranternas nuvarande 
situation. Men vi såg också långtidsboenden, särskilt i Sverige.  

 

 

Bild 20 års uppehåll i värdlandet20 
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4.2.2.Kännetecken för organisationerna 

När det gäller organisationerna deltog 25 olika organisationer från fem länder i projektet (Observera: 
det finns inga uppgifter om egenskaperna hos de fyra olika organisationerna som nämndes vara 
involverade i studien). Det finns offentliga tjänster som Österrikes arbetsförmedling eller 
affärsbyråer, små och stora icke-statliga organisationer som alla riktar sig till migranter, flyktingar 
och/eller personer med missgynnad bakgrund eller i riskzonen. Det finns emellertid ett brett 
kompetensområde bland deltagarorganisationerna. En kort beskrivning av de deltagande 
organisationerna finns i tabell 4. 
 
Tabell 4 Deltagande organisationer41 

Organisationer Expertområde Struktur och omfattning av organisationsaktiviteter Målgrupper 

Wirtschaftsagent

ur Wien (Vienna 

Business Agency) 

Migrantföretag - Finansiering 
- Rådgivning 
- Utveckling av fastigheter 

Grundare 
(företag), 
Företagare,  

Kultur & Gut Interkulturell 
kommunikation, 
integration, 
migration 

Start-up, ger interkulturella upplevelser till migranter, flyktingar och socialt missgynnade 
människor 

Migranter, 
arbetslösa, 
socialt 
missgynnade 

Diakonie 

Flüchtlingsdienst 

Integrering av 
flyktingar 

Grundläggande stöd, bostäder, råd Flyktingar 

Caritas St. Pölten Asyl & integration 
+ rådgivning av 
män: 
- Regional hjälp 
från volontärer. 
- workshops med 
Migranter, 
Traumahantering 
Primärvård 

Inom området asyl och integration: 
För personer som har rätt till asyl: alla hälsovårdstolkningstolkningssocio-
utbildningsförstahjälpstjänsterna av Caritas 
Asylsökande: 

- Primärvård 
- Integrationsuppgifter och workshops 
- Juridisk rådgivning 

..........................................................................................................................

.............. 
- Returhjälp 

- Volontärer 
- Flyktingar 

med annan 
juridisk 
status  

- Människor 
med 
trauma 

 

AMS Vienna 

(Public 

Employment 

service) 

Anställningstjänst
er 

Arbetsförmedlingar Arbetslösa 
migranter 
 

Itworks 

Personalservice 

GmbH 

Vägledande 
arbetslöshet 

Start, ger stöd, rådgivning och vägledning till arbetslösa, särskilt med riskgrupper som 
äldre, Migranter, män och kvinnor. 

Arbetslösa 
människor 
 

                                                             
1Det finns inga uppgifter från (Grekland angående egenskapernana hos de organisationer som deltog i 
Fokusgruppintervjuer. 
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Cross Sector 

Solutions 

Människohandel 
och migration 

Förebyggande av brottslighet Specialister och 
utsatta personer 

JRS Romania Socialarbetare Juridisk och social hjälp för flyktingar och asylsökande (7) flyktingar och 
asylsökande, 

AIDROM 

Romania 

socialarbetare Asylsökande 
Flykting- och asylsektor 
Inklusionsprogram 

Flyktingar 
Asylsökande 
Unionsmedborga
re 

BP 

airport/Timisoar

a 

Traffikingen offer Gränspolisen 
Sektor Timisoara Airport 

Juridiska och 
olagliga 
Migranter, 

Open Skane Samhällsvetenska
p 

Samhällsvetenskap Flyktingar, 
invandrare 
 

Tamam  Samhällsvetenska
p 

Samhällsvetenskap Flyktingar, 
invandrare 
 

Hello Youth Sport Samhällsvetenskap Flyktingar, 
invandrare 
 

Mobilizing 

Expertise 

Entreprenörskap Expertis- och konsulttjänster Ungdomar och 
vuxna i nöd, Ngo, 
privata företag, 
sociala företag 

PROMIDEA 

Cooperativa 

Sociale 

Planering av 
sociala projekt, 
hantering av 
sociala projekt 

Socialt kooperativt agerar inom området social integration av marginaliserade 
människor, främst invandrare 

Invandrare 
Människor som 
riskerar social 
utslagning 
 

ATLANTE 

Cooperativa 

Sociale 

Hantering av 
projekt inom 
invandringsområd
et 
kulturell medling 

Socialt kooperativ agerar inom området social integration av asylsökande och flyktingar Asylsökande och 
flyktingar 
 

MIDIA Soc. 

cooperativa 

Hantering av 
aktiviteter som 
rör 
arbetsinkludering 
av missgynnade 
personer 

Kooperativ som erbjuder utbildning, arbetsvägledning, rådgivning till ungdomar, vuxna 
och företag 
 
 

Arbetslösa, 
migranter, 
företag 
 

Associazione 

Popoli Amici 

 

Projekt inom 
invandringsområd
et 

Ideell förening som arbetar för social integration av Migranter, och Migranter, Invandrare, 
människor som 
riskerar social 
utslagning 

Associazione 

PROCIV ARCI 

SPRAR-centra Ideell förening som arbetar inom: 
(DE–III) 
Social och arbete med inkludering av asylsökande och flyktingar 

Asylsökande och 
flyktingar 
 

 

4.3. Resultat 

Denna del av rapporten presenterar en sammanfattning av de nationella rapporterna från de fem 
partnerländerna. Resultaten diskuteras under två huvudrubriker: migranter och organisationer. 
Frågor som framkom i situationanalysen diskuteras. 

4.3.1. Problem från migranternas perspektiv 

Följande teman framkom i intervjuerna (se bild 21): 
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Bild 21 Teman som framkom i intervjuerna med migranterna21 

 

Vardagsliv i värdlandet: Migranters upplevelser varierar ganska mycket beroende på deras land. 
Medan migranter från Österrike och Rumänien är mer nöjda med sitt liv, möter migranter från 
Sverige och Grekland olika utmaningar som ”respekt för deras religion”. I relation till detta framkom 
tre teman som utmaningar för det dagliga livet i värdlandet: 

(a) språk som en barriär för att deltar i livet:språket kom upp som ett mycket starkt ämne för 
migranterna och nästan alla kommenterade bristen på nödvändiga språkkunskaper. Det var till 
exempel den största frågan i det österrikiska sammanhanget. De uppgav att det är ett stort problem 
att inte kunna tyska i Österrike. De känner sig ibland behandlade på ett negativt sätt när de inte 
pratar ordentligt tyska under shopping eller dagliga uppgifter. Språkfrågan kom också upp i 
arbetslivet som ett stort problem. 

(b) brist på kontakt med lokalbefolkningen (kan också relateras till språkfrågor) speciellt för 
flyktingar och asylsökande klagar över brist på kontakt med lokalbefolkningen. Men högutbildade 
migranter kommenterade också detta. Resultaten visar att de flesta migranter/flyktingar bor i sina 
egna samhällen med minimikontakt till lokalbefolkningen och detta skapar flera problem för 
integrationen. Italienska deltagare kopplade denna fråga till brist på information om viktiga 
händelser och krav som de ska uppfylla. 

(c) diskriminering/respektlöshet: Vissa deltagare från nästan alla länder nämnde att de möter 
diskriminering under det dagliga livet. Vissa deltagare från Grekland förklarade öppet 
diskrimineringen. Dessutom betonade svenska deltagare frågan om ”respekt” särskilt när det gäller 
respekt för deras religion.  

Erfarenhet av arbetslivet i värdlandet: Nästan hälften av migranterna var anställda vid intervjun och 
de hade viss arbetslivserfarenhet, på den lokala arbetsmarknaden. Frågor som är: 

• Vardagslivet i värdlandet
• Erfarenhet av arbetslivet i värdlandet
• Institutionellt stöd
• Utbildning och fortsatt utbildning
• Uppfattningar om entreprenörskap
• Förslag om integration av migranter på arbetsmarknaden

Migrantperspektiv
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(a) svårighet att få arbetstillståndet: Detta kom upp som ett mycket starkt ämne, särskilt i de 
österrikiska och rumänska fokusgrupperna med hög kompetens och utbildningsnivå. På grund av 
strikta lagstiftningar blir det svårare och svårare att få arbetstillståndet i båda länderna.   

(b) svårigheter att hitta att hitta arbete som flykting speciellt i Italien, Grekland och Sverige uppgav 
deltagarna, även om de försökte genom de officiella vägarna, genom institutionerna och 
privatpersoner. De är ganska avskräckta över att hitta ett jobb. 

(c) överkvalificeras: Detta framkom som ett problem främst i österrikiska urvalet. Nästan hälften av 
dem nämnde att de kände att de är överkvalificerade för många anställningar som de ansökte om, 
och det är ännu svårare för dem som har högre utbildningsnivåer, till exempel MA eller PHD.  

(d) Andra frågor: diskriminering, olika arbetskulturer, nätverkets betydelse och hårdare byråkratiska 
regler var bland de andra frågorna som framkom i fokusgruppsdiskussionerna.  

Institutionellt stöd: Endast ett mycket litet antal av våra deltagare nämnde att de fick stöd för att 
hitta en utbildning i det område som de vill arbeta i alla utav värdländerna. I Österrike identifierades 
bara tre institutioner, AMS-Arbetsförmedlingsbyrån, Wirtschaftsagentur WienBusiness Agency och 
WAFF Wien Employment Promotion Fund. De flesta av deltagarna som sökte AMS uppgav negativ 
arbetslivserfarenhet, av attityden hos de rådgivare som arbetade där. De enades om att det fanns 
dålihy eller inget stöd från arbetslöshetskontoret. I Italien och Rumänien uppgav deltagarna att de 
söker och får stöd främst från icke-statliga organisationer, men inte från offentliga tjänster.  

Utbildning och fortbildning: De flesta av deltagarna deltog inte i någon form av utbildning i 
värdlandet utom språkkurser. Ändå visade de intresse för kurser och utbildningar inom olika 
områden, både yrkesmässigt och kulturellt. En viktig fråga som diskuterades under intervjuerna var 
erkännandet av deras tidigare utbildningar. Ingen av deltagarna hade genomgått igenkännings- eller 
valideringsprocessen i sina värdländer. Endast en deltagare från Italien slutförde sin validering av 
examina eftersom han/hon hade alla dokument. Så detta är ett betydande problem, i förhållande till 
migranternas utbildningsbehov.  

Uppfattningar om entreprenörskap: mer än hälften av alla deltagare uppgav att de planerade eller 
funderade på att starta egna företag, Några av de dem var till och med i planeringsfasen för sitt eget 
företag (se Rumäniens nationella rapport). Några av dem, som de kinesiska, deltagarna från 
Grekland, hade redan sin egen verksamhet. Men det finns olika lagstiftningar och byråkratiska krav i 
varje land, så vissa deltagare tycker det är mycket lätt att starta ett företag (Rumänien, Grekland), 
andra ansåg det som mycket svårt (Österrike). Huvudmotivationen för entreprenörskap kan 
identifieras som svårigheten att få ett jobb inom sina egna områden. Det är dock viktigt att notera 
att migranterna inte är helt medvetna om det sociala, kulturella och ekonomiska kapital de behöver. 

Bland de färdigheter och kompetenser som de vill lära sig om entreprenörskompetens kan listas: 
nationella system och nationella föreskrifter (lagkrav och byråkratiska processer), ledning, ledarskap, 
redovisning, lokal marknad, kommunikation och mänskliga relationer, mjuka färdigheter, 
affärsplanutveckling, ekonomisk förvaltning, e-handel och online-marknadsföring, sociala 
mediahantering och personalresurser.  

De flesta av deltagarna indikerade att de föredrar ansikte mot ansikte utbildning om 
entreprenörskunskap.  
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Förslag om integration av migranter på arbetsmarknaden: Bland deltagarnas förslag om bättre 
integration på arbetsmarknaden var: bättre organiserad integration (orientering) klasser och 
språkklasser för migranter, tillhandahållande av fler möjligheter för nätverk och kontakt med 
lokalbefolkningen, tillhandahållande av bättre information om systemet i värdländerna, särskilt när 
det gäller arbete, utbildning och hälsa, och bättre stöd och rådgivningsenheter för migranterna. Det 
är viktigt att nämna att lära sig språket nämndes som nyckelfaktorn för integration i både arbetslivet 
och det sociala livet. Så språkkurser måste vara en prioritering.  

4.3.2. Problem från organisationernas perspektiv 

Följande frågor kom upp som resultatet av meta-analys av intervjuerna.  

Integration av migranter på arbetsmarknaden: Det framgår av uppgifterna att integrationen av 
migranter på arbetsmarknaden är ganska svår i alla partnerländer. Flera olika orsaker listades av våra 
deltagare: (a) språkkunskaper. Detta kom upp i alla intervjuer som ett huvudproblem, (b) en annan 
viktig fråga är erkännandet av tidigare utbildningar. I Österrike är det starkt betoning på betyg och 
certifikat. Således är validering av migranters tidigare utbildningar svår i Österrike. En avgörande 
fråga även i Italien. Detta är ett betydande problem särskilt för högutbildade migranter. De har 
problem med att erkänna sina tidigare erfarenheter, och särskilt icke-formella utbildningar. Mycket 
skickliga migranter, har svårare att hitta att hitta ett jobb eller arbetar i lågt kvalificerade jobb. Så 
arbetslösheten är mycket högre för de högutbildade migranterna (jämfört med skickliga migranter, 
(c) anställningsmöjligheter i de områden de bor: även för Italien och Sverige är begränsade 
anställningsmöjligheter ett problem för migranters integration på arbetsmarknaden. Tvärtom mot 
andra partnerländer nämndes i Rumänien att högkvalificerade migranter har större chans att få 
anställning. Sysselsättningen är också ganska långsam, en deltagare påpekade att 
sysselsättningsgraden efter 5 år med uppehållstillstånd är 60-70 %, särskilt för högutbildade 
migranter.  

Barriärer i integration: Alla deltagare listade språkkunskaper som huvudbarriären för underlättandet 
av integrationen. Den senaste frågan som nämns är bristen på information om 
arbetsmarknadssystemet och arbetskulturen i värdländerna. En annan viktig barriär är erkännandet 
av tidigare utbildningar. Utan korrekt validering och erkännande av tidigare utbildningar har särskilt 
högutbildade migranter större problem med att hitta jobb som matchar deras färdigheter och 
erfarenheter och de arbetar oftast i lågutbildade jobb som överkvalificerade arbetare. I samband 
med detta anges brist på nödvändiga kvalifikationer också som ett hinder för arbetsmarknaden. 
Nästa hinder som deltagarna nämner är den snäva budgeten och minskningen av det ekonomiska 
stödet för integrationen. Detta orsakar brist på tillräckligt stöd för migranter/flyktingar.  En annan 
barriär som deltagarna nämner är den negativ bilden av migranter/flyktingar i media samt 
stereotyper, missuppfattningar och kulturella hinder. Långt asylförfarande listas som ett annat 
hinder för integration. Under väntetiden kan den asylsökande inte arbeta. Så ibland måste de vänta 
upptill 2 år. Den senaste frågan som nämns är bristen på information om arbetsmarknadssystemet 
och arbetskulturen i värdländerna. Se bild 21 för en lista över hinder. 
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Bild 22 Barriärer i integration för migranter på arbetsmarknaden22 

 

Stödjande aktiviteter för integration: Det första stödsystemet som anges mest är bättre strukturer 
och system för språkinlärning i varje land. Nästan alla deltagare var överens om att språkkurser är 
avgörande eftersom att kunna tala språket är den viktigaste aspekten av framgångsrik integration. 
Bättre språkkurser är viktiga eftersom det är nödvändigt att dessa grupper ska lära känna varandra 
för att eliminera fördomar. En av de österrikiska deltagarna uppgav att ”folk pratar om migranterna 
men de pratar inte med dem”. Ett annat viktigt förslag som nämns är ett bra system för erkännande 
och validering av tidigare utbildningar. Detta är mycket viktigt för att arbeta i ett jobb som matchar 
migranters färdigheter och kvalifikationer.  Ett annat förslag som kom från Italien är ökat 
engagemang av arbetsförmedlingen i integrationspolitiken och konsekvenserna. Som ett exempel på 
bästa praxis kan österrikiska offentliga anställningstjänster utses. Ett stramare nätverk bland alla 
intressenter och aktörer i frågan är mycket viktigt för att samarbeta för en helhetslösning av 
problemet. Det sista viktiga förslaget är ökningen av finansieringen och fler ekonomiska incitament 
för dem som arbetar i området. Utöver dessa problem kan andra stödsystem listas som individuell 
rådgivning, mångfaldsutbildningar, inlärningscentra, bättre stödsystem, t.ex. prisvärda bostäder och 
bättre utbildningsmöjligheter.  

Entreprenörskapets roll i integration: Alla deltagare var överens om att entreprenörskapsutbildning 
kan vara till hjälp för integrationen på arbetsmarknaden, men de betonade också att det inte är 
enkelt och ganska komplicerat att starta eget företag. Dessutom är finansiellt kapital det största 
huvudproblem, så offentlig finansiering låg bland förslagen på bordet. Så länge de ger utbildning och 
rådgivning för migrantföretagare, är det lika viktigt att de har rätt typ av kompetens och färdigheter. 
Deltagarna uppgav att språkkurser och pengar är de största hinder för entreprenörskap. Andra 
hinder är svåra och komplexa regler för att starta ett företag, brist på kompetens och kompetenser 
som är viktiga för entreprenörskap och brist på socialt och institutionellt stöd.  

Förbättra färdigheter och kompetenser:  den viktigaste frågan som nämnts var först och främst ett 
nationellt centrum för erkännande och validering för att ge stöd till migranter/flyktingar. Då borde 
alla typer av utbildningar inklusive språkkurser och specifika kompetenser som entreprenörskap, 
konst och redovisning samt fler yrkesutbildningar vara tillgängliga för att ge migranter 
utbildningsmöjligheter att utveckla sig inom de områden de behöver utveckla. Deltagarna 
identifierade att allt om landets system i olika aspekter av livet bör presenteras för dem, såsom 
skatter, utbildning, arbete och arbetslöshet.  

När det gäller entreprenörskap bör de innehålla färdigheter, men också mjuka färdigheter, t.ex. 
personlig lednings- och kommunikationsförmåga och lagarbete.    

Hinder - bristande språketkunskaper

-brist på kvalifikationer

-igenkänning av tidigare utbildningar

- överkvalifikation

-fördommar/stereotyper

-begränsad tillgång till utbildning och kurser

-lång väntetid för asylprocessen
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5. Rekommendationer för policy och praxis 

”Samhället som helhet måste förstå att migration är ett berikande fenomen och inte ett handikapp” 
(Expertdeltagare från Rumänien, Sibiu). Detta är ett mycket viktigt uttalande som behöver synliggör 
varje område relaterat till migranter. En förändring av uppfattningen krävs på alla nivåer i 
partnerländerna, inklusive: policy och daglig praxis. Denna rapport identifierade tydligt vissa frågor 
och utmanade som behöver uppmärksamhet ur invandrarnas och experternas perspektiv för att nå 
bättre integration och social integration. Vår rekommendation att hantera dessa problem och 
utmaningar är: 

- Långsiktig, stabil och omfattande nationell politik och funktionella strategier, för att stödja 
migranterna på deras sätt att hitta sitt hem och vara en del av samhället. 

- förhindra budgetnedskärningar inom integrationspolitiska områden. 

- att skapa ett tätt nätverk bland migranter och integrationsaktörer för att skapa multidimensionella 
lösningar på multidimensionella logistikproblem. 

- bättre organiserade språkkurser med incitament för att underlätta processen; 

- skapa enklare, centrala och omfattande system för erkännande och validering av tidigare 
utbildningar och kvalifikationer för migranter, och flyktingar. 

- tillhandahålla utbildningar till migranterna för att påskynda deras inträde på arbetsmarknaden. Deras 
befintliga färdigheter och kompetenser bör tas i bruk för att förhindra överkvalificerat arbete. 

-forma ett omfattande ramverk för entreprenörskap eftersom det kan vara ett bra alternativ för bättre 
integration på arbetsmarknaden. Dessa utbildningar bör vara bland de utbildningar som erbjuds 
migranter, inte bara för partnerländerna utan på europeisk nivå.  

 

6. Sammanfattning 

Denna rapport är en syntes av de nationella rapporterna från de fem deltagande länderna i 
projektet, Österrike, Grekland, Italien, Rumänien, och Grekland. Det gav en heltäckande bild, inte 
bara i partnerländerna utan också i Europa, och den klargjorde klart de viktigaste frågorna i samband 
med integrationen på arbetsmarknaden i Europa. Fokusgruppintervjuer med invandrare och viktiga 
intressenter gav värdefull insikt om policyrekommendationer samt för planering av 
utbildningsplanen som projektet syftar till att utveckla för migranterna. Med fokusgruppintervjuer 
kan två sidor av frågorna diskuteras från fem olika nationella sammanhang. Länderna skiljer sig 
ganska mycket vad gäller deras rättsliga och politiska system, men logistikproblemen som 
migranterna står inför är ganska lika. Således kan en gemensam europeisk ram med lokala nyanser 
ge mycket stöd för att ta itu med de utmaningar som vi har ställts inför.  
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BILAGA A 

Lista över utbildningsprogram i alla partnerländerna 

 

 

Lista utbildningsprogram i Italien 

Namn Leverantör och typ 
av leverantör 

Målgrupper Innehållsområden Instrument Kort beskrivning 

RECOD University Ca 'Foscari i 
Venedig 

Invandrare med regelbundet 
tillstånd 

Det huvudsakliga målet är kontrasten 
mellan diskriminering genom språk, 
avgörande både för social och 
arbetsinkorporering i en ny kulturell 
kontext 

Användning av papper, fokusgrupper, internet, 
Facebook 

En utbildning baserad på 12 enheter för A1-nivån och 13 
enheter för A2-nivån för CERF (gemensam europeisk 
referensram för språk) 

Varje enhet hänvisas till ett sammanhang där diskriminering 
sker 

Formazione 4 
Immigrazione 

Inrikesministeriet Offentlig anställd i 
kommunerna i följande 
regioner: Trentino Alto Adige, 
Ligurien, Basilicata, Kalabrien, 
Puglia 

Målet är att förnya de administrativa 
förfarandena för mottagande av 
migranterna 

Kombination av ansikte mot ansikte och 
distansutbildning 

En utbildning baserad på moduler om 
invandringsförfaranden och organisationsmodeller för 
invandring 

IPOCAD Programma Integra Migranterna, 
migrantföreningar 

Huvudmålet är att främja migranters 
deltagande i det offentliga sociala livet 
och att öka medvetenheten om 
lokalsamhället om 
migrationslogistikproblemenen 

Närutbildning Förverkligande av språkkurser; jobbcoaching och rådgivning 
till migrantföreningar; främjande av nya 
migrantorganisationer 

 

Lista utbildningsprogramsprogram Österrike. 
Namn Leverantör och 

typ av 
leverantör 

Målgrupper Innehållsområden Instrument Kort beskrivning 

ARISE (= aptit för 
företag): 

Österrike 
(projektkoordin
ation Italien) 

Migrantkvinnor i 6 
europeiska 
partnerländerna: 

- Entreprenörskompetenser inom 
gastronomi 

- Olika workshops och 
utbildningsaktiviteter i hela 
Europa, 

Syftet med ARISE-projektet är att främja 
migrerande kvinnors sociala och 
entreprenörskapacitet genom utveckling 
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Österrike, Frankrike, 
Tyskland, Grekland, 
Italien och Sverige 

- utbildning för socialarbetare, 
utbildare och interkulturella 
medlare 

- ARISE utbildningsaktiviteter 
och exempel på god praxis i 
hela Europa, 

och utnyttjande av matrelaterad kunskap 
och färdigheter som ger möjligheter till 
inkomstgenererande aktiviteter.  
Projektet kommer att främja utvecklingen 
och implementeringen av ekonomiskt 
hållbara livsmedelsrelaterade innovativa 
affärsidéer för att främja ömsesidigt 
lärande mellan migrerande kvinnors kultur 
och den i välkomnande samhällen. De 
särskilda målen är följande:   
-för att stärka migranter och flyktingar, 
särskilt kvinnor som drabbas av lägre 
integrationsgrader än manliga migranter 
och står inför ytterligare diskriminering 
och utmaningar i deras tillgång utbildning 
och arbetsmarknad.  
- att stimulera entreprenörskap bland 
migrerande kvinnor. 

UGP (= 
Unternehmensgründ
ungsprogramm): = 
Program för uppstart 
av företag 

AMS 
(Arbeitsmarktservice 
Österreich) = Offentlig 
arbetsförmedling 
Österrike, 

- Arbetslösheten måste i början 
av förberedelsefasen 
- Avsikt att bli egenföretagare, 
- En konkret projektidé finns; 
- En lämplig för företagets 
grundläggande professionella 
lämplighet ges 

4 faser: 
- Förklaringsfas: Förklaring av 
genomförbarheten av affärsidén och granskning 
av personliga krav 
- Förberedelsefas: Anmälan till startprogrammet 
- medföljande konsultation och kvalificering 
- Implementeringsfas: egenföretagande 
- Uppföljningsfas: Företagskontroll av det 
nybildade företaget av en managementkonsult 

klarläggandeperiod 
Förberedelsefasen 
Genomförandefas 
Uppföljning 

Den blivande unga företagaren kan söka nystartad 
rådgivning från ett konsultföretag som samarbetar med 
AMS. Dessutom finns det möjlighet att förvärva erforderliga 
kvalifikationer. Kostnaderna för managementkonsultationen 
och den ytterligare kvalifikationen bärs av AMS. 
Under vissa förhållanden garanteras dessutom ekonomisk 
säkerhet under hela deltagandet i programmet. 
Varaktigheten för uppstartsprogrammet för företag är i 
allmänhet 6 månader och avtalas från fall till fall mellan 
potentiella unga företagare och AMS. 

MEnt 
(migrantföretagarent
reprenörskap som 
stöds av mentorer): 

Österrike, 
(projektkoordinator) 

migranter som syftar till att 
starta ett företag 

Design, implementering, test och utvärdering av 
två cykler med lätt inkubation för 
entreprenörsprojekt som föreslagits av 
migranter, med stöd av handledare 

- uppmana företagare; 
- kort utbildningsprogramsprogram, 
- lätt inkubation 
- Matchning med mentorer; 
- Pitching sessioner 

MEnt är ett innovativt och dynamiskt inkubations- och 
mentorprogram som ger flyktingar möjlighet att få stöd i de 
första stegen för att starta entreprenörsprojekt. 
Projektet avser att underlätta och främja ekonomisk och 
social integrationen, som stöder dem i utvecklingen av nya 
affärsinitiativ, via lätta inkubations- och mentorprogram. 
Förhållandet med mentorer är kärnan i projektet, vilket 
möjliggör förbättring av nya affärsidéer genom samspelet 
med experternas inom det givna näringslivet och nationellt 
sammanhang. 
MEnt-projektet genomförs med stöd från många lokala 
organisationer och mentorer som samarbetar med 
projektets sex partner och bidrar till initiativets övergripande 
mål. 
MEnt är ett projekt som finansieras av Asylum, Migration 
and integrationen Fund av EU. 
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Uppstartmodul 
(tidigare MINGO-
projekt 

Wirtschaftsagentur 
Wien 
Wien Business Agency: 
Migrant Enterprises 
Wien 

Nyetablerade företag 
- Företagets grundare och unga 
företagare, 
- Enmansföretag och 
mikroföretag i den tidiga 
grundfasen 

- Starta akademin; 
Kontor. 
- Coachningssessioner för planer för 
uppstart/finansiering/utvidgning; 
- migrerande företag 
- Kvinnors företagstjänst 

- individuella samråd. 
Workshop:ar 
Kontor. 
Nätverk 

Wien) Business Agency stöder nystartade företag, grundare, 
unga företagare, enmansföretag, mikroföretag, nya 
egenföretagare, och företag med migrationsbakgrund på väg 
till självständighet. 
Tjänster erbjuds av Wien Business Agency: 
- Gratis och omfattande affärsstöd 
- Kostnadseffektiva och flexibla kontor 
- Gratis utbildningsutbildningsmöjligheter. 
- Konsultationer erbjuds på 15 språk 
Huvudfokus: 
- Kostnadsfri grundläggning, finansiering och 
expansionscoaching 
- Kostnadsfri tvåspråkiga workshops 
- Information om finansiering från Wien Business Agency 
- Kontaktpunkt för flexibla och specialhyrda kontor 
- Information om tjänster som tillhandahålls av Wien 
- Hjälp och råd när du arbetar med myndigheter och 
avdelningar 

Information för 
nyligen invandrare 

WAFF (Wien) 
Employment 
Promotion 
Fund) 
 

Nyligen invandrade - "Starta Wiens första information 
om "arbete och anställning" på 
modersmålet; 
- "Perspektiv": erkännande och 
samråd med vidareutbildning; 
Kampanjer 
 
WAFF kompletterar den federala 
arbetsmarknadspolitiken i nära 
samordning med (Wien) Public 
Employment Service och 
arbetsmarknadens parter. 
Arbetsmarknadspolitiken i 
Österrike, är den federala 
ministeren för arbets-, social-, 
hälso- och konsumentskydd. 
Public Employment Service 
Austria genomför den federala 
arbetsmarknadspolitiken. 
 

Samråd 
Workshop:ar 
Evenemang 

WAFF grundades 1995 för att representera anställdas 
intressen och står för: 
- Bättre professionella utsikter för Wienanställda 
- Minska diskriminering på arbetsmarknaden och förebygga 
hotet om uteslutning från sysselsättningen 
- Främja lika möjligheter mellan män och kvinnor på 
arbetsmarknaden 
- Förbättra vädjan av de med affärslokal 
De har satt sig följande mål: 
- förbättra jobbutvecklingsmöjligheterna för wieneranställda 
- minska befintliga nackdelar på arbetsmarknaden 
- förebygga förestående uteslutning från 
anställningssystemet 
- säkerställa god yrkesutbildning och framgångsrikt inträde i 
yrket av ungdomar 
- göra affärsläget i Wien mer attraktivt 
- främja lika möjligheter för kvinnor och män på 
arbetsmarknaden 
- Förbättra möjligheterna för de med migrationsbakgrund på 
arbetsmarknaden 
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Lista utbildningsprogram i Rumänien 

Namn Leverantör och 
typ av 
leverantör 

Målgrupper Innehållsområden Instrument Kort beskrivning 

INTERAKT PLUS Nationellt program i 
olika städer i Rumänien 

Mottagare av subsidiärt skydd * 
(BPI), 
Flyktingar, (RRT), 
Utlänningar från länderna 
utanför EU med lagligt uppehåll i 
Rumänien, 
Lokala institutioner, icke-statliga 
organisationer som arbetar med 
migranter, 
Utlänningarnas gemenskaper; 
Media 

Projektets allmänna mål är den 
socioekonomiska och kulturella integrationen av 
migranterna i Rumänien. 
Aktiviteterna varierar i var och en av de fem 
regionerna i Rumänien. 

Genom en integrerad strategi för att 
tillgodose informationen och tjänster som 
migranterna behöver (t.ex. anställning, 
hälsovård, utbildning, kultur, bostäder och 
sociala tjänster, aktivt deltagandet); 
Genom att stärka det aktiva samarbetet och 
engagemanget av myndigheter, privat sektor 
och andra enheter med attribut inom 
området migrantintegration 

Målsättningarna med projektet är: 
1. Informera mottagarna om lagliga krav i Rumänien och om 
vistelse i Rumäniens förordningar 
2. Informera mottagarna om rättigheter och ansvar för 
medborgarna som bor i Rumänien 
3. Informera mottagarna om arbetsmarknadens i Rumänien 
och underlätta deras tillgång till den rumänska 
arbetsmarknadens 
4. Informera stödmottagarna om systemet för socialt stöd 
och socialförsäkring i Rumänien och underlätta deras tillgång 
dessa 
5. Informera mottagarna om utbildningssystemet i 
Rumänien och underlätta deras tillgång detta 
6. Informera mottagarna om detaljer och villkoren för 
integrationsprogrammet för mottagare av någon form av 
internationella konsumentskydd.  
7. Ekonomiskt och materiellt stödja stödmottagarna för en 
smidig process. 

Timisoara Refugee 
Art Festival, del av 
”NICER-projektet” 

Ledande 
organisation: 
AIDROM 
Timisoara 

Migranter; offentligt 
(civilt samhälle); barn 
och ungdomar från 
Timisoara och 
omgivningarna 

- Konstkonstinstallation, 
- Kortfilmpresentation av 
ungdomar 
- Målningsutställning 
- Forumteater 
- Musikföreställning 
- Matfestival 

Konstinstallation; 
Kortfilm "Vem är jag?"; 
Målningsutställning 
Forumteatern ”Identisk vs 
identitet”; 
Musikföreställning; 
Festival 

Den främsta orsaken till att man valde verksamheten som 
modell för bästa praxis var att det var ett pilotprojekt i 
Rumänien som hade en mycket god social inverkan.  
Det unika sättet som arrangörerna involverade 
lokalsamhället och migranterna i att genomföra 
samarbetsaktiviteter som skapar kul var av en sådan art att 
de har lett till en mycket stor inverkan när det gäller kulturell 
medvetenhet och aktivt medborgarskap.  
Rekreationen av vägen och svårigheter som migranterna 
möter under övergångsperioden och på deras resor till 
Rumänien har hjälpt det lokala samhället att förstå, genom 
experimentellt lärande, de utmaningar som migranterna 
möter och traumat de har hanterat. Detta hade en mycket 
hög känslomässig inverkan på deltagarna och de som såg 
scenerna på TV: n eller via sociala medier. 
Ungdomarna var extremt mottagliga och deltog aktivt i alla 
aktiviteter. 

Multikulturell dag i 
Brasov 

Migrant Integration 
Center Brasov 

Migranter, civilsamhället Konstutställning; Scenföreställningar; 
Fotoutställningar 

Modern konst 
- Icke-formell konstnärlig verksamhet 

Syfte med Brasov är att skapa dialog mellan utländska 
samhällen från Brasov och det lokala samhället (i allmänhet, 
rumänska samhället) med kulturutställningar om 
främmande partnerländerna och showföreställningar: 
traditionella danser, traditionella sånger, 
countrypresentationer, teaterstycken etc. 
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Evenemanget arrangeras av Migrant Integration Center 
Brasov som tillhandahåller inkluderingstjänster för 
migranter; sedan 2010 i samarbete med IOM - International 
Organization for migration. NGO tillhandahåller 
integrationstjänster för flyktingar och 
tredjelandsmedborgare från Brasov genom rumänsk klass, 
social och juridisk rådgivning, ekonomisk nödhjälp, kultur- 
och fritidsaktiviteter. 

 

Lista utbildningsprogram i Sverige 

Namn Leverantör och 
typ av 
leverantör 

Målgrupper Innehållsområden Instrument Kort beskrivning 

Almi mentorprogram Svenska ALMI Business 
Partner är en statlig 
organisation 

Migrantföretagare som har 
företag som är 2-7 år 

Almi erbjuder också mentorn och mentee en 
anteckningsbok som innehåller en 
handlingsplan för företag, som består av olika 
strategiska och taktiska åtgärder. Den visar de 
vanliga affärsverksamheterna, såsom mål och 
mål, situationanalys, affärsintelligens och 
önskvärda resultat, etc. Mentee förväntas vara 
den främsta drivkraften i förhållandet och 
förväntas därför komma beredda med frågor. 

Enligt Almis filosofi är det viktigt att aldrig 
servera färdiga lösningar utan snarare att 
hjälpa menteen att se sina egna behov och 
att arbeta med dem. Mentorns roll är alltså 
bara att stödja menteen egen förmåga att 
både identifiera problemen och hitta rätt 
lösningar. Denna uppfattning och 
tillvägagångssätt liknar det som framkommit 
som viktigt i migrationsforskningscenter om 
mentorskap. Det anses allmänt att mentorns 
roll är att ställa rätt frågor snarare än att ge 
rätt svar (Oritz-Walters, R. 2009). 

Företagare med utländsk yrkesbakgrunden får en mentor 
med långa erfarenheter av det svenska affärslivet för att 
hjälpa dem att utveckla sina företag. och för att få tillgång till 
relevanta svenska affärskontakter och kretsar. En annan 
aspekt är att den svenska regeringen hoppas att 
mentorprogrammet kommer att hjälpa till med 
integrationen. 

Nyföretagarcentrum Swedish Jobs & Society 
(NyföretagarCentrum), 
grundat 1985, 
fokuserar på att starta 
nya livskraftiga företag 

Vuxen ålder som är villiga att 
starta eget företag 

Stimulerar och underlättar uppstart och tillväxt 
av nya livskraftiga företag; 

Fungerar genom dedikerade proffs; 

Ger hjälp till självhjälp; 

Bygger och underhåller ett nätverk för 
överföring av bästa praxis; 

Stärker lokalsamhället; 

Bidrar starkt till förnyelsen av svenskt privat 
företag. 

Att starta ett företag i Sverige är en ganska 
okomplicerad processen. Men du måste 
förstå att det finns lagar och förordningar 
som gäller, och att du som entreprenör är 
ansvarig för att förstå och hantera ditt 
företag i enlighet med reglerna. På 
NyföretagarCentrum ger vi dig svar och 
guidar dig genom 
Diskrimineringsasylprocessenen. Men det är 
du, företagaren som måste göra jobbet. 

De hjälper människor att bli framgångsrika egenföretagare, 
genom att skapa ytterligare jobb och skatteintäkter. Det 
fungerar på lokal nivå genom cirka 90 företagskontor som 
täcker 200 av Sveriges 290 kommuner. Det fungerar som ett 
paraply för alla företag i Sverige. 

YUMP FS grundades 1996 
som International 
Entrepreneur 
Association 
(Internationella 
Företagarföreningen i 
Sverige) för att ge stöd 

Människor som är villiga att 
arbeta med sitt eget företag. 
Fokuserat på invandrare och 
flyktingar i vuxen ålder 

IFS har, tillsammans med sina byråer, initierat 
flera projekt för att främja entreprenörskap. 
Young Urban Movement Project eller YUMP är 
till exempel ett selektivt utbildningsprogram för 
företagare för ungdomar som har rätt till icke-
statliga ekonomiskt stöd för högre studier. Med 
hjälp av partnerländerna och andra 

YUMP Academy fungerar som en 
kombination av utbildningsprogram, tävlingar 
och en kickstart för ditt företag. Akademin är 
huvudsakligen baserad på e-lärande men du 
kommer att ha fysiska möten med 
affärscoacher för att utveckla din idé. Du 
kommer också att få möjlighet att vidare dra 

IFS:s syfte är att stimulera och öka entreprenörskap bland 
migrantgrupper, öka kompetensen bland individuella 
Migrantföretagare, och arbeta för att förbättra klimatet när 
det gäller Migrantentreprenörskap.  

IFS har, tillsammans med sina byråer, initierat flera projekt 
för att främja entreprenörskap. Young Urban Movement 
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till människor med 
migrantbakgrund som 
vill starta och driva 
företag i Sverige. 

organisationer kan Yump erbjuda våra studenter 
ett unikt koncept som du inte hittar någon 
annanstans 

fördel av en rådgivande styrelse med ett brett 
kompetensutbud 

Project eller YUMP är till exempel ett selektivt 
utbildningsprogram för företagare för ungdomar som har 
rätt till icke-statligt ekonomiskt stöd för högre studier. Med 
hjälp av partnerländerna och andra organisationer kan Yump 
erbjuda våra studenter ett unikt koncept som du inte hittar 
någon annanstans 

Digitala verktyget 
“Jobskills.se” 

Arbetsförmedlingen Asylsökande (innan ett beslut 
fattas) 

Verktyget syftar till att identifiera asylsökandes 
färdigheter (innan ett beslut fattas) i deras 
första språk (tillgängligt på arabiska, engelska, 
persiska, somaliska, tigrinya), som sedan 
översätts direkt till svenska. Verktyget fungerar 
som en öppen internetplattform med 
registrerade användare som skapar en profil 
baserad på information om utbildning, 
arbetslivserfarenhet, kompetenser, 
karriärintressen och språkfärdigheter. 
Relaterade tjänster är flerspråkiga videor som 
beskriver den svenska arbetsmarknaden, hur 
man skriver ett CV eller hur man förbereder sig 
för en jobbintervju. Inom en snar framtid 
kommer verktyget att lanseras för arbetsgivare 
som också kan skapa ett konto och söka efter 
personer med nödvändig kompetens eller 
kompetens. 

Verktyget syftar till att identifiera 
asylsökandes färdigheter (innan ett beslut 
fattas) i deras frösta språk (tillgängligt på 
arabiska, engelska, persiska, somaliska, 
tigrinya), som sedan översätts direkt till 
svenska. Verktyget fungerar som en öppen 
internetplattform med registrerade 
användare som skapar en profil baserad på 
information om utbildning, 
arbetslivserfarenhet, kompetenser, 
karriärintressen och språkfärdigheter. 
Relaterade tjänster är flerspråkiga videor som 
beskriver den svenska arbetsmarknaden, hur 
man skriver ett CV eller hur man förbereder 
sig för en jobbintervju. Inom en snar framtid 
kommer verktyget att lanseras för 
arbetsgivare som också kan skapa ett konto 
och söka efter personer med nödvändig 
kompetens eller kompetens. 

Verktyget syftar till att identifiera asylsökandes färdigheter 
(innan ett beslut fattas) i deras första språk (tillgängligt på 
arabiska, engelska, persiska, somaliska, tigrinya), som sedan 
översätts direkt till svenska. Verktyget fungerar som en 
öppen internetplattform med registrerade användare som 
skapar en profil baserad på information om utbildning, 
arbetslivserfarenhet, kompetenser, karriärintressen och 
språkfärdigheter. Relaterade tjänster är flerspråkiga videor 
som beskriver den svenska arbetsmarknaden, hur man 
skriver ett CV eller hur man förbereder sig för en 
jobbintervju. Inom en snar framtid kommer verktyget att 
lanseras för arbetsgivare som också kan skapa ett konto och 
söka efter personer med nödvändig kompetens eller 
kompetens. 

 

Lista utbildningsprogram i Grekland 

Namn Leverantör och 
typ av 
leverantör 

Målgrupper Innehållsområden Instrument Kort beskrivning 

solidaritet nu (bli en 
#framtida tolk nu!) 

SolidarityNow (NGO) 
består av ett nätverk 
av människor och 
organisationer vars mål 
är att hjälpa och stödja 
de som drabbas mest 
av de ekonomiska och 
humanitära kriserna i 
Grekland.  

Lokal grekisk 
befolkning, Invandrare 

Inkluderade följande avsnitt: 

-Inledning till konceptet och teknikerna för 
interkulturell medling 

-Inledning till konceptet och teknikerna för 
översättning 

-Inledning till konceptet och teknikerna för 
tolkning 

-Stödkurs i grekiska  

-Tolkning i hälsoinställningar 

-Tolkning av domstol/juridik 

Översättning och tolkningstekniker 

 

SolidarityNow utformar och implementerar i allmänhet program 
som ger stöd till dem som drabbas mest av den ekonomiska 
nedgången och den humanitära krisen. Förutom samarbetar det 
med internationella humanitära byråer (t.ex. UNHCR, UNICEF, CARE 
International) för att genomföra program på ett sätt som främjar 
effektivitet och gör att vi kan nå det bredaste utbudet av mottagare, 
inklusive utsatta befolkningar.  

Dessa program fokuserar på: 

svar på den pågående flyktingkrisen 

tillhandahållande av tillgång till grundläggande hälsotjänster och 
livsmedelsstöd 
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Tolkning av asylförfaranden försvara mänskliga rättigheter och friheter 

stödja integrationen av minoriteter och utsatta grupper 

METADRASI Metradrasi, NGO Tolkar, 
ensamkommande 
flyktingar 

Tolkarutbildningsseminariet består av en tio 
dagars utbildning, som äger rum i 
organisationens lokaler, följt av skriftliga och 
muntliga tentor, med målet att uppnå 
METAdrasis kompetenscertifikat för 
tillhandahållande av tolkningshälsotjänster och 
efterföljande integration i organisationerna 
"Tolkregistret. 

Tolkens kompetensbevis är giltigt i ett år. Efter 
utgången utvärderas tolken på nytt med 
avseende på servicenivån i förhållande till den 
utbildning som han/hon har fått och 
förbättringsnivån när det gäller registrerade 
svagheter. 

METAdrasi har antagit ett system för 
övervakning och utvärdering av tolkar och har 
utarbetat en ”etisk kod” som är bindande för 
sina partners. 

Framgångsgraden per seminarium ligger mellan 
40-55 % och fram till slutet oktober 2017 mer än 
683 personer har fått certifikat för kunskaper i 
38 språk och dialekter: albanska, amhariska, 
arabiska, bengaliska, berber, Dari, engelska, 
farsi, franska (franska-kreolska), georgiska, 
hindi, Kurmanji (kurdiska), Lingala, Mandarin, 
Moldaviska, Pashto, portugisiska, Pothwari, 
Punjabi, Ryssland, Sinhala, Somali, Sorani 
(Kurdish), Spanska, Swahili, Tamil, Tigrinya, 
Turkiska, Ukranian och Urdu. 

Seminarier hittills fokuserar på specialisering av 
tolkar i asyl- och medicinska frågor. 
Utvidgningen av utbildning för tillhandahållande 
av tolkningstjänster vid kommuner, domstolar, 
fängelser, skolor och andra sektorer med 
allvarliga problem med språkkommunikation 
planeras.  

METAdrasi - Action for Migration and Development, är en grekisk 
icke-statlig organisation som grundades 2010 som fokuserar 
tolkningstjänster som inte omfattas av offentliga myndigheter, eller 
icke-statliga organisationer i Grekland och är den enda 
organisationen som behåller en permanent närvaro i frontlinjen på 
alla viktiga in- och utresor. METAdrasi verkar huvudsakligen inom 
följande två sektorer, tolkningstjänster och skydd för 
ensamkommande barn. 

 

De erbjuder specialutbildade tolkar på 33 språk och dialekter för att 
ge viktig kommunikation med flyktingar, juridiskt stöd och 
certifiering av tortyroffer. De eskorterar också ensamkommande 
och separerade barn (UASC) från gränshållningscentra till lämpliga 
bostadsfaciliteter i hela Grekland och driver Transit-boende för 
UASC. Deras arbete omfattar två innovativa aktiviteter som har 
genomförts för första gången i Grekland: Förmyndarskap och 
placering av barn i fosterfamiljer. 

HOU:s 
forskarutbildning 

Hellenic Open 
University 
(språkkommunikations
utbildning för flyktingar 
och migranter (LRM)) 

A) Grundutbildare i 
tillämpad lingvistik, 
lingvistik, utbildning 
och relevanta områden 

B) 
Grundexamensinnehav
are från institutionerna 
för humaniora eller 
samhällsvetenskap 

C) Andra relevanta för 
tillämpningsområdena 
och målen för 
avdelningarna för 
högskolor i Grekland 
eller akademiker från 
erkända utländska 
institutioner 

HOU:s forskarutbildning med titeln 
"Språkundervisning för flyktingar och 
migranter" är utformad för lärare och 
akademiker som vill fullfölja eller fördjupa sina 
kunskaper och färdigheter i att undervisa 
språkundervisningen på olika språk, samt 
utveckla nya resurser som de senare kan 
tillämpa på specifika sammanhang och nivåer. 
Modulerna kommer att ge forskarstuderande en 
stark grund i teoretisk litteratur samt lämplig 
klassrummetodik, kursdesign och en 
introduktion till de viktigaste 
forskningsverktygen. 

Kursen syftar till att ge specialiserad pedagogisk 
kunskap till lärare i båda nivåerna i obligatorisk 
utbildning (Primär och Sekundär) och till 
högskoleexaminerade som planerar att 
undervisa, liksom till lärare som arbetar med 
vuxenutbildning i flykting- eller 
migrantförhållanden. Den utbildar grekiska och 
internationella studenter att ställa och svara på 
nyckelfrågor inom tillämpade språkkurser i 
världens många olika sammanhang. 

 HOU:s forskarutbildning med titeln "Språkundervisning för flyktingar 
och migranter" är utformad för lärare och akademiker som vill 
fullfölja eller fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att undervisa 
språkundervisningen på olika språk, samt utveckla nya resurser som 
de senare kan tillämpa på specifika sammanhang och nivåer. 
Modulerna kommer att ge forskarstuderande en stark grund i 
teoretisk litteratur samt lämplig klassrummetodik, kursdesign och 
en introduktion till de viktigaste forskningsverktygen. 

 

Kursen syftar till att tillhandahålla specialiserad pedagogisk kunskap 
till lärare i båda nivåerna i obligatorisk utbildning (primär- och 
gymnasieutbildning) och till högskoleexamen som planerar att 
undervisa, liksom till lärare som arbetar med vuxenutbildning i 
flykting- eller migrantförhållanden. Den utbildar grekiska och 
internationella studenter att ställa och svara på nyckelfrågor inom 
tillämpad språkvetenskap och andraspråk förvärv i världens många, 
mångsidiga flerspråkiga sammanhang. 
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Projektpartners 

 
 

IFALL - integration För Alla (Sverige) 

 
 

 
 

EURO-NET (Italien) 

 
PREDICT CSD CONSULTING (Rumänien) 

 
 
 
 
 
 

Danube University Krems (Österrike,) 

 
Aristoteles universitet i Thessaloniki (Grekland:) 

 

 
 

CO.RI.S.S. (Italien) 

 
KONTAKTA OSS 
SME-projektwebbplats: www.theskills.eu 

 https://www.facebook.com/Skills-for-Migrants-Entrepreneurs-SME-466406560422253 
Kontakt: IFALL, Örkelljunga, (Sverige 
www.ifall.se 
info@ifall.se 
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