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Sammanfattningen kommer att användas av ESF-rådet i olika sammanhang. Lägg därför stor vikt vid att få en så
rättvisande sammanfattning som möjligt.

Workplace Luleå 2.0 syfte var att underlätta för utrikesfödda att komma i anställning och för
arbetsgivare att rekrytera arbetssökande ur den målgruppen. Bakgrunden till projektidén var
utmaningen med kompetensförsörjningsfrågan där många arbetsgivare signalerade
svårigheter att rekrytera samtidigt som utrikesfödda anställdes i mindre utsträckning än
inrikes födda.
Det övergripande projektmålet var att utveckla metoder vars effekter skulle leda till att
utrikesfödda kvinnor och män skulle få anställning samtidigt som arbetsgivare fick stöd att
hitta former för breddad rekrytering.
Projektet identifierade tre delmål:
1. Utveckla minst en metod inom matchning som ska underlätta för deltagare att få
anställning och arbetsgivare att anställa dem.
2. Utveckla minst en metod inom handledning som ska underlätta för arbetsgivarna att
ta emot deltagare på praktik och anställning.
3. Utveckla minst en metod som ökar deltagarnas kompetens och
anställningsmöjligheter.
Projektmodellen utgick ifrån att individen lär sig om arbete i arbete. Det övergripande
arbetssättet började därför med att identifiera arbetsgivare och arbetsplatser. Vid kontakter
där det fanns ett konkret behov och intresse påbörjades matchningsprocessen, det innebar att
hitta och matcha fram lämpliga individer ur målgruppen till arbetsgivaren. Vid ett
ömsesidigt intresse startade individens och arbetsgivarens deltagande i projektet alltid med
en månads praktik och efter det togs beslut om det skulle gå vidare till en
tidsbegränsadanställning på fyra månader eller ej.
Praktiken var på 80% och 20% (varje tisdag) var individen och deltagaren på projektets
utbildningsdag, samma upplägg gällde vid anställning. Projektet följde både deltagaren och
arbetsgivaren som längst under fyra månader i anställning därefter togs ett beslut om fortsatt
anställning eller ej. När deltagaren var i praktik och anställning så erbjöd projektet en
handledningsprocess som i grunden gick ut på att erbjuda snabb och tät uppföljning.
Utbildningsdagen som var obligatorisk för deltagaren varje tisdag hade som syfte att höja
kompetens och anställningsmöjligheter, både på kort och lång sikt.
Resultat i projektet:
-60t individer ur målgruppen deltog totalt i projektet.
-75% av deltagarna erbjöds anställning efter praktik.
-77% av de deltagande kvinnorna erbjöds anställning efter praktik.
-77% av deltagarna gick till anställning eller studier efter sin tid i projektet. Av dessa var 23%
kvinnor.
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Fyra framgångsfaktorer överlag:
1. Projektmodellen. Unikt samarbete och stöd genom att Arbetsförmedling och
arbetsmarknadsförvaltning arbetar tätt tillsammans, samtidigt som projektet kan följa både
deltagare och arbetsgivare under lägre tid, även under anställning.
2. Noggrant matchningsarbete. Grunden i en god matchning på arbetsmarknaden är att
förstå och känna de båda parterna, arbetssökande och arbetsgivare. Projektet har lagt ner
mycket tid på att förstå och kartlägga arbetsgivarens behov för att få fram en tydlig profil
och jobbannons som går att matcha och göra urval utifrån.
3. Snabb och tät uppföljning. Handlar om uppföljning både med deltagare och arbetsgivare.
Projektet har haft som prioritet att svara och återkoppla snabbt i dialogen med arbetsgivare
och på så sätt har förtroende byggts upp samt att problem och utmaningar ofta kunnat lösas.
4. Utbildningsdagen. Ett sätt att kvalitetssäkra deltagarnas kunskaper och förmågor i
arbetslivet. Syftet har varit att använda gruppen för att utveckla individen öka möjligheterna
för anställning på kort och lång sikt.
Projektet har kontinuerligt spridit information via ett månadsbrev som mailats ut till
arbetsgivare och andra intressenter som kommit i kontakt med projektet, det är alltifrån
styrgrupp till kommunalråd och företagsledare. Förutom mail har projektets hemsida varit
en kanal för att nå ut med information och projektet skapade även en Facebook grupp kallad
Workplace Luleå för att bättre nå ut till målgruppen utrikesfödda. Syftet med gruppen var
att målgruppen skulle kunna följa hur det går för projektet men också se vilka jobb och
matchningar som var aktuella.
Utvärderaren har bidragit till projektarbetet genom att ta fram digitala enkäter och
utvärderingar som möjliggjort för projektet att enkelt be om deltagare och arbetsgivares
feedback för att kunna utvärdera projektets utvärderingsmål och indikatorer samt
kontinuerligt förbättra arbetssätt och metoder.
Metodhandboken som Workplace Luleå har tagit fram blir utgångspunkten för framtida
implementeringar och en möjlighet för organisationer och intressenter att hitta inspiration
och få en inblick i projektets arbete.
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Redogör för projektets syfte och övergripande projektmål, delmål och avsedda förväntade resultat. Har syfte, mål
och målgrupp förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall? Hur många kvinnor och män har deltagit i
projektet?

Workplace Luleå 2.0 syfte var att underlätta för utrikesfödda att komma i anställning och för
arbetsgivare att rekrytera arbetssökande ur den målgruppen. Bakgrunden till projektidén var
utmaningen med kompetensförsörjningsfrågan där många arbetsgivare signalerade
svårigheter att rekrytera samtidigt som utrikesfödda anställdes i mindre utsträckning än
inrikes födda.
Huvudutmaningar som identifierades för projektet
-Brist på nätverk hos målgruppen
-Brist på svensk arbetslivserfarenhet hos målgruppen
-Bristande språkkunskaper hos målgruppen
-Tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden är lång för utrikesfödda, särskilt hos kvinnor,
samtidigt som behovet av arbetskraft i regionen är stort.
-Svårigheter för arbetsgivare att avsätta utökade handledningsresurser vid anställning av
utrikesfödda med liten arbetslivserfarenhet/bristande språkkunskaper
-Svårigheter för arbetsgivare att bedöma utländsk utbildning, erfarenhet och kunskap
-Diskriminering
Bakgrunden till projektidén var därför att genom att olika insatser överbrygga gapet mellan
arbetskraftsbehovet och arbetskraftsutbudet med särskilt fokus på målgruppen utrikesfödda.
Det övergripande projektmålet var att utveckla metoder vars effekter skulle leda till att
utrikesfödda kvinnor och män skulle få anställning samtidigt som arbetsgivare fick stöd att
hitta former för breddad rekrytering.
Projektet identifierade tre delmål
1. Utveckla minst en metod inom matchning som ska underlätta för deltagare att få
anställning och arbetsgivare att anställa dem.
2. Utveckla minst en metod inom handledning som ska underlätta för arbetsgivarna att
ta emot deltagare på praktik och anställning.
3. Utveckla minst en metod som ökar deltagarnas kompetens och
anställningsmöjligheter.
Det förväntade resultatet och indikatorerna
-Få in minst 2 personer ur målgruppen varje månad i projektet, totalt 54st personer.
-Utveckla minst en metod inom matchning.
-Utveckla minst en metod inom handledning.
-Utveckla minst en metod som ökar deltagarnas kompetens och anställningsmöjligheter.
-70% av deltagarna skall erbjudas anställning genom projektet.
-70% av de deltagande kvinnorna skall erbjudas anställning genom projektet så att
sysselsättningsgraden motsvarar den bland svenska kvinnor.
-60% av projektets deltagare skall ha anställning eller studera då de avslutar sin tid i
projektet varav hälften skall vara kvinnor.
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-100 % av deltagarna skall uppleva att de har en ökad förståelse för vad det innebär att ha en
anställning på svensk arbetsmarknad.
-90% av deltagarna skall uppleva att projektet underlättat för dem att söka och få arbete i
framtiden.
-90% av deltagarna skall uppleva att de har förbättrat sin yrkessvenska inom valt
yrke/bransch.
-De arbetsgivare som deltar i projektet ska uppleva att de kan bredda sitt
rekryteringsunderlag att i större omfattning inbegripa utrikesfödda samt personer av
underpresenterat kön.
-Samtliga deltagande arbetsgivare skall uppleva ett lärande som gynnar framtida möjligheter
att anställa utrikesfödda kvinnor och män och därmed öka mångfalden på arbetsplatsen.
-Samtliga arbetsgivare skall uppleva att de bidragit till att uppmuntra personer av
underrepresenterat kön att söka sig till yrket/branschen.
-100 % av de medverkande arbetsgivarna skall uppleva att samverkan med projektet
underlättat att ta emot deltagarna på praktik och anställning.
Syfte, mål och målgrupp har inte förändrats under projekttiden.
13st kvinnor har deltagit i projektet.
47st män har deltagit i projektet.

Beskriv projektets faktiska resultat i förhållande till den ursprungliga planeringen. Redogör kvantitativt och
kvalitativt för t.ex. nya kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt. Hur har
projektverksamheten arbetat för att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor och män?

Resultat utifrån projektets utvärderingsmål och indikatorer
-60st individer ur målgruppen deltog totalt i projektet. Målet var 54st.
-75% av deltagarna erbjöds anställning efter praktik. Målet var 70%.
-77% av de deltagande kvinnorna erbjöds anställning efter praktik. Målet var 70%.
-77% av deltagarna gick till anställning eller studier efter sin tid i projektet. Av dessa var 23%
kvinnor. Målet var 60% till anställning eller studier samt 50% ska vara kvinnor.
-91% av deltagarna upplevde att de har en ökad förståelse för vad det innebär att ha en
anställning på svensk arbetsmarknad.
-96% av deltagarna upplevde att projektet underlättat för dem att söka och få arbete i
framtiden.
-100% av deltagarna upplevde att de har förbättrat sin yrkessvenska inom valt yrke/bransch.
-100% av de medverkande arbetsgivarna upplevde att samverkan med projektet underlättat
att ta emot deltagarna på praktik och anställning.
-100% av arbetsgivarna som deltog i projektet upplevde att de kunde bredda sitt
rekryteringsunderlag att i större omfattning inbegripa utrikesfödda samt personer av
underpresenterat kön.
-85% av deltagande arbetsgivare upplevde ett lärande som gynnar framtida möjligheter att
anställa utrikesfödda kvinnor och män och därmed öka mångfalden på arbetsplatsen.
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-100% av deltagande arbetsgivare upplevde att de bidragit till att uppmuntra personer av
underrepresenterat kön att söka sig till yrket/branschen.
Analys av projekts resultat
Projektets mål och indikatorer var högt uppsatta från start eftersom ambitionen var hög
inom projektorganisationen. Projektgruppen är nöjd med resultatet, både det kvantitativa
utfallet samt deltagarnas och arbetsgivarnas utlåtande i utvärderingarna. I de indikatorer där
utfallet inte varit 100% har det ofta funnits förklaringar som t.ex. att arbetsgivarna som
svarat nej på frågan om de upplevde ett lärande som gynnar framtida möjligheter att anställa
utrikesfödda, beskrev i utvärderingen att de redan hade en mångkulturell arbetsplats.
Sammantaget har resultatet lett till att deltagare ökat sin kompetens och sina
anställningsmöjligheter, arbetsgivare har fått hjälp att bredda sin rekrytering och öka
mångfalden samt att projektorganisationen utvecklat och hittat nya metoder som kan
förbättra framtida arbete.
Analys av projektets arbete utifrån projektets huvudutmaningar
Tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden är lång för utrikesfödda, särskilt kvinnor:
Projektmodellens upplägg med kort praktik ger möjlighet till snabba vägar att få en
anställning. Alla aktiviteter i projektet syftar till att skapa långsiktiga anställningar för
deltagarna och speciellt arbetet med matchning och täta uppföljningar har varit ett stöd för
detta. Utifrån projektets resultat har merparten av deltagarna genomfört fyra månaders
anställning och sedan fått fortsatta med anställning efter projekttidens slut vilket gett goda
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Dock är det en utmaning att hitta och
matcha ut fler utrikesfödda kvinnor och fler insatser och metoder behöver utvecklas.
Svårigheter för arbetsgivare att avsätta utökade handledningsresurser vid anställning av
utrikesfödda med liten arbetslivserfarenhet och bristande språkkunskaper:
Projektet har arbetat med snabba och täta uppföljningar utifrån deltagarens och
arbetsgivarens behov. Strategin har varit att bli en katalysator för att deltagare och
arbetsplatsen ska kunna utveckla sin relation och hitta fram till ett fungerande samarbete.
Dessutom har utbildningsdagen försett deltagaren med kunskap och avlastat arbetsplatsen
med frågor och funderingar. Examensarbetet Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete (A.
Andersson, 2019) stärker resultatet genom att intervjuade arbetsgivare nämner att projektet
och dess personal varit engagerade, stöttande och kommunikativa genom hela processen.
Svårigheter för arbetsgivare att bedöma utländsk utbildning erfarenhet och kunskap:
Projektet har fokuserat på vara noggrann i matchningsarbetet och hjälpa arbetsgivare i urval
m.m. för att få fram passande kandidater. Intyg och mall för yrkesbedömning har varit en
annan aktivitet för att hjälpa både deltagare och arbetsgivare att bedöma aktuell erfarenhet
och kunskap. Examensarbetet Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete (A. Andersson, 2019)
visar på att arbetsgivarna framförallt varit nöjda med den hjälp de fått under
rekryteringsprocessen.
Brist på nätverk hos målgruppen:
Projektets modell och arbete utgör en struktur som kompenserar för utrikesföddas generella
avsaknad av gynnsamma nätverk. Genom en kombination av aktivt och otraditionellt
sökande efter lämpliga kandidater, marknadsföring i relevanta kanaler och samverkan med
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arbetsgivare, har projektet lyckats länka ihop arbetsgivare och utrikesfödda arbetssökande
som annars med stor sannolikhet inte skulle korsa varandras vägar. Många deltagare
upplever att det fått praktik och anställningar via projektet som de inte kunnat ordna själva
samt att de upplevt att de fått fler nya kontakter till sitt nätverk utifrån sin praktik och
anställning.
Brist på svensk arbetslivserfarenhet:
Projektets modell ger deltagarna svensk arbetslivserfarenhet genom praktik och anställning
samtidigt som utbildningsdagen med inslag av arbetsmarknadskunskap ger nya
erfarenheter och kunskaper som gör att deltagarna ökar sina chanser för anställning på kort
och lång sikt. Projektet har genom sitt matchningsarbete kunnat stötta deltagare in på den
svenska arbetsmarknaden och att få en ny erfarenhet och referens att lägga till i sin
jobbansökan.
Brist på språkkunskaper:
Projektets utbildningsdag har språkutveckling som ett stort temaområde och syftet är att
göra deltagaren mer medveten om sin språkliga inlärningsprocess för att kunna utvecklas i
språket. Metoder som Språkcafé och Svenska idiom har använts på utbildningsdagen och
arbetsgivare har genom handledarutbildning, språkutvecklingsfolder och uppföljningar
uppmuntrats till att främja deltagarens språkutveckling.
Diskriminering:
När det gäller diskriminering syftar projektet till att motverka den aspekten genom att
specifikt rikta sig till målgruppen som riskerar att missgynnas i en rekryteringsprocess.
Projektet har arbetat med diskrimineringsfrågor gentemot arbetsgivare i matchningsarbetet
och vid handledarutbildningen för att medvetengöra hur det kan påverka både dem och
deltagare. Projektet har också använt sig av webbutbildning ”Bättre bemötande” (2019) för
att belysa dessa frågor. Till deltagarna har frågan om diskriminering varit en ständig aktuellt
ämne på utbildningsdagen och som exemplifierats utifrån diskussioner, filmer och övningar.
Diskriminering och attitydförändring är ett ständigt pågående arbete och projektet har sett
att lyckade matchningar påverkar värderingarna på arbetsmarknaden och arbetsplatsen
vilket öppnar dörrarna för fler individer medan misslyckade matchningar kan leda till att
stänga dörrar och ibland befästa fördomar m.m. Det visar på hur viktig matchningen och
uppföljningen är för att nå goda resultat på sikt.
Deltagande på lika villkor
Det har lagts stort fokus på att systematisera arbetssätten och processerna i projektet för att
inte göra skillnad på kön m.m. På utbildningsdagen i projektet har det handlat om att ge
samma bemötande och utrymme till både kvinnor och män och där har utbildningsledarna
haft ett stort ansvar. Materialet och aktiviteterna som utbildningsdagen baserats på har i
grunden varit riktade till båda könen. Det har också varit en styrka att ha jämn
könsfördelning inom projektgruppen samt att den bestått av både utrikes och inrikes födda
för att få med så många olika perspektiv som möjligt i beslutsprocesserna.
Projektet har också arbetat för att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor och män
genom att projektgruppen gått webbutbildningen ”Bättre bemötande” (2019) som projektet
Integration och tillväxt i Norrbotten tagit fram. Projektgruppen har även satt mycket fokus
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på att göra information som folders och affischer tillgängliga för målgruppen och har där
tagit lärdom från Myndigheten för delaktighet och deras checklista för tillgänglig
information.
Insatser till arbetsgivare har fokuserat på att diskutera otraditionella yrkesval och
möjligheten för underrepresenterat kön att söka sig till arbetsplatsen. Det har också skett
kompetensutveckling till arbetsgivarna inom de tre horisontella principerna på projektets
handledarutbildning med syftet att få till bättre villkor och mottagande kring deltagarna.
Även arbetsgivarna har erbjudits webbutbildningen ”Bättre bemötande” (2019) som en
möjlighet för dem att kompetensutvecklas inom frågor som bemötande, jämställdhet och
kulturkunskap.
Projektet har haft utmaningar att hitta och matcha kvinnor ur målgruppen mot aktuella
arbetsgivare och särskilda insatser för att nå fler utrikesfödda kvinnor har gjorts. En av
insatserna var rekryteringsträffar riktat till just utrikesfödda kvinnor och ”omvända
matchningar” där projektet letat en lämplig arbetsgivare utifrån den arbetssökande kvinnans
intresse och erfarenhet.

Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som
användes. Vad var det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya
metoder eller material som tagits fram i projektet.

Projektmodellen utgår ifrån att man lär sig om arbete i arbete. Det handlar om att knyta
kontakter och utveckla kunskaper och färdigheter i verkliga arbetssituationer. Det
övergripande arbetssättet började därför med att hitta och identifiera arbetsgivare och
arbetsplatser, vilket projektet kallade ackvirera arbete. Vid kontakter där det fanns ett
konkret behov och intresse påbörjades matchningsprocessen där individer ur målgruppen
matchas fram genom förslag från Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsförvaltningen och
projektets egna kontakter. Aktuella individer fick därefter träffa arbetsgivaren för att se om
ett ömsesidigt intresse uppstod. Vid ömsesidigt intresse startade individens och
arbetsgivarens deltagande i projektet alltid med en månads praktik och efter det togs beslut
om det skulle gå vidare till en tidsbegränsadanställning på 4 månader eller ej. Praktiken är
på 80% och 20% (varje tisdag) är deltagaren på projektets utbildningsdag, samma upplägg
gällde vid anställning. Projektet följde både deltagaren och arbetsgivaren som längst under
fyra månader i anställning, därefter togs ett beslut om fortsatt anställning eller ej. När
deltagaren var i praktik och anställning, totalt som längst fem månader, så erbjöd projektet
en handledningsprocess som i grunden gick ut på att erbjuda snabb och tät uppföljning.
Deltagarna kom till utbildningsdagen varje tisdag och syftet med den dagen var att öka
deras kompetens och anställningsmöjligheter, både på kort och lång sikt.
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Projektmodellen bild

Matchningsprocessen: Startar med att identifiera vilka arbetsgivare projektet ska kontakta,
det handlar om att kartlägga branscher, titta på prognoser och omvärldsbevaka för göra en
bruttolista på arbetsgivare att ta kontakt med. Nästa steg är att ta kontakt, detta kan ske via
telefon, mail eller spontanbesök. Det viktiga i första kontakten är presentera projektet, visa
på vilket unikt upplägg det är och vilket värde det kan skapa för arbetsgivaren. Om det finns
ett intresse och behov hos arbetsgivaren är det dags att göra en arbetsplatsanalys.
Arbetsplatsanalysen ger projektet en tydligare bild av arbetsplatsen och vad för slags
arbetskraft de söker. Sedan handlar det om att matcha fram aktuella individer från
målgruppen och då skapar projektet en jobbannons utifrån arbetsplatsanalysen och sprider
jobbmöjligheten internt på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå
kommun för att få förslag på lämpliga individer. Projektet använder dessutom andra
informationskanaler för att komma i kontakt med individer ur målgruppen, t.ex.
Facebookgruppen Workplace Luleå. När det kommit in förslag på individer gör projektet en
urvalsprocess utifrån ansökningshandlingar, referenser och arbetsplatsanalysen. Aktuella
individer presenteras för arbetsgivaren och anställningsintervjuer bokas in så fort som
möjligt. Projektpersonal finns sedan med på plats under anställningsintervjuerna för att
säkerställa att kommunikationen fungerar och för att kunna fånga upp funderingar kring
praktik, projektet osv. När arbetsgivaren gjort sitt val meddelar projektet alla individer om
utfallet och blir någon individ utvald anordnas praktikbeslut.
Matchningsprocessen bild
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Handledningsprocessen: Påbörjas när en individ är klar för praktik och ska ingå som
deltagare i projektet. Redan innan praktikstart informeras individen om tider,
kontaktuppgifter och andra förutsättningar för att vara så bra förberedd som möjligt.
Detsamma gäller med arbetsgivaren som får projektets folder ”Tips till arbetsplatsen och
handledare” och som får definiera för projektet vilka mål som ska vara uppfyllda för att det
ska bli aktuellt med anställning. Den första tiden och introduktionen på en ny arbetsplats är
viktig och därför gör projektet tidigt en uppföljning både med deltagaren, arbetsgivaren och
handledaren utifrån projektets framtagna uppföljningsformulär. Eftersom praktiken alltid är
en månad så är det viktigt med täta uppföljningar och det blir snabbt också dags att ta beslut
om båda parter vill gå vidare till en anställning eller inte. Om det blir anställning fortsätter
projektet följa upp med alla parter, som längst i fyra månader innan det tas beslut om fortsatt
anställning eller inte. Projektet erbjuder förutom uppföljningar en handledarutbildning som
är till för både arbetsgivare och handledare med syftet att förbättra och effektivisera
introduktion och handledning av individer på deras arbetsplats.
Handledningsprocessen bild

Utbildningsdagen: Projektets utbildningsdag är en utbildningsinsats där projektpersonalen
samlar deltagarna en gång i veckan för kompetensutvecklandeinsatser i grupp som utgår
från individernas behov och projektets problemanalys och huvudutmaningar, som t.ex.
svenska språkkunskaper, nätverk och diskriminering. Syftet med dagen är att öka
deltagarnas anställningsmöjligheter på kort och lång sikt genom kompetensutvecklande
insatser. Metoden för utbildningen grundar sig på att arbetet utförs av en pedagog och en
handläggare från Arbetsförmedlingen som planerar och håller i utbildningsdagen.
Utbildningsledarna använder gruppens samlade erfarenhet och kunskap för att utveckla
deltagarna genom att alla får komma till tals och reflektera över sin situation på
arbetsplatsen och vad dem och projektet kan göra för att öka deras möjligheter för
anställning på kort och lång sikt. Utbildningens innehåll är uppdelad i tre huvudområden –
språkutveckling, social kompetens och arbetsmarknadskunskap. Utbildningsdagen börjar
med en gemensam fika och efter det används metoden ”Rundor” för att alla ska få berätta
om sin vecka på arbetsplatsen och t.ex. lyfta fram framsteg, saker de funderar över osv.
Sedan genomförs aktiviteter utifrån de tre huvudområdena och de kan gestalta sig genom
föreläsningar, diskussioner, övningar, studiebesök m.m. Utbildningsdagen blir sammanfattat
ett verktyg för att kunna kvalitetssäkra deltagarnas kunskaper och förmågor i arbetslivet.
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Utbildningsdagens innehåll bild

Fyra framgångsfaktorer överlag:
1. Projektmodellen. Unikt samarbete och stöd genom att Arbetsförmedling och
arbetsmarknadsförvaltning arbetar nära tillsammans samtidigt som projektet har möjlighet
att följa både deltagare och arbetsgivare under lägre tid, även under anställning.
2. Noggrant matchningsarbete. Grunden i en god matchning på arbetsmarknaden är att
förstå och känna de båda parterna väl, arbetssökande och arbetsgivare. Projektet har lagt ner
mycket tid på att förstå och kartlägga arbetsgivarens behov för att få fram en tydlig profil
och jobbannons som går att matcha och göra urval utifrån. Den mest utmanande delen har
varit att hitta och känna individer ur målgruppen. Här har nyckeln varit att använda flera
informationskanaler, både formella och informella, för att hitta rätt person och nå så många
lyckade matchningar som möjligt.
3. Snabb och tät uppföljning. Handlar om uppföljning både med deltagare och arbetsgivare.
Workplace Luleå 2.0 har sett samma mönster som ESF-projektet Jobbmatchen (2018), att
arbetsgivare efterfrågar anpassad kontakt utifrån deras behov och förutsättningar. Projektet
har haft som prioritet att svara och återkoppla snabbt i dialogen med arbetsgivare och på så
sätt har förtroende byggts upp samt att problem och utmaningar ofta kunnat lösas.
4. Utbildningsdagen. Ett sätt att kvalitetssäkra deltagarnas kunskaper och förmågor i
arbetslivet. Syftet har varit att använda gruppen för att utveckla individen och få deltagarna
att stanna upp och reflektera över sin situation på arbetsplatsen för att se vad de och
projektet kan göra för att öka möjligheterna för anställning på kort- och lång sikt.
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Gynnsamma förhållningssätt och strategier
1. I arbetet med arbetsgivare har det handlat om att visa vilket värde projektet kan tillföra
deras organisation samt skapa goda förhållanden och relationer med arbetsgivarna. Det
sistnämnda har inneburit att arbeta utifrån fyra faktorer inspirerat av Supported
Employment-metoden där man skapar goda relationer på arbetsmarknaden genom att:
-Söka win-win uppgörelser, där båda parter måste ha någon vinning
-Ha tydliga roller och förväntningar
-Vara pålitlig, du måste kunna leverera vad du lovar
-Kommunicera, lyssna, förstå och svara effektivt
2. I handledning och uppföljning ute på arbetsplatsen har projektmedarbetarens roll
inspirerats av Supported Employment-metoden och förhållningssättet har varit att bli en
katalysator och rätt sorts stöd för deltagaren och de på arbetsplatsen så att det får utveckla
sin relation och hitta fram till ett fungerande samarbete. Det innebär att projektmedarbetaren
måste vara lyhörd för att kunna ge rätt sorts stöd, som i slutändan ska innebära att man inte
behövs för att samarbetet ska fungera på arbetsplatsen.
3. I arbetet med deltagarna och speciellt på utbildningsdagen har det handlat om att skapa
goda relationer för att deltagarna ska känna sig trygga och våga öppna sig. Projektet har
utgått ifrån att varje deltagare har erfarenheter och kunskaper som kan vara en tillgång för
både projektet och de andra deltagarna. Gruppen har varit ett redskap för lärande och
deltagarna har lärt sig av varandra. Projektet har främst fokuserat på det som är gemensamt
istället för kulturella skillnader.
För att hitta och utveckla nya metoder och arbetssätt har projektet genomfört aktiviteter som
litteraturstudier, studiebesök, transnationellt utbyte och deltagit på konferenser. Sedan har
metoder utvecklats och anpassats för projektet och målgruppen under två år. Följande
metoder är de som gjort mest skillnad under projekttiden.
Metoder inom matchning
-Arbetsplatsanalys. Är ett frågeformulär utvecklat från Supported Employment metoden och
boken A Supported Employment Workbook (S. Leach, 2002). Formuläret hjälper projektet att
kartlägga arbetsplatsen för att skapa tydligare jobbannonser som ger ett bättre
matchningsunderlag och tydliga urvalskriterier.
-Affärsmöjligheter system. Är en metod från boken Säljorganisationer (A. Sahlgren, E. Skog
2016) som hjälper säljare att få en överblick för hur säljprocessen ser ut med respektive kund.
Används i projektet för att få kontroll och samsyn kring vart i processen projektet ligger i
samarbetet med olika arbetsgivare och vilka insatser som behöver genomföras.
-Jobbmässor & Mötesplatser. Enligt UNCHR rapport ”Engaging with employers in the hiring
of refugees” (2019) är jobbmässor och mötesplatser ett mycket bra sätt för utrikesfödda
arbetssökande att få kontakter och möjligheter att söka arbete. Projektet har varit på mässor
och mötesplatser samt anordnat en egen mässa för att knyta kontakter med både
målgruppen utrikesfödda och arbetsgivare. Det har även varit en bra metod för att länka
samman de båda målgrupperna, t.ex. en öppen rekryteringsmässa där arbetsgivare endast
träffar utrikesfödda arbetssökande.
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-Matchningsträffar. En metod som projektet själv utvecklat utifrån att det funnits
jobbannonser och matchningar men väldigt få individer i urval. Därför har projektet bjudit in
individer utifrån aktuella önskemål och krav, på dessa gruppträffar har projektet
presenterats samt vilka de aktuella matchningarna är. Sedan har de inbjudna individerna fått
berätta kort om sig själva och vad för typ av jobb de är intresserade utav och till sist enskilt
skriva vilka av de aktuella matchningarna de är intresserade utav och varför. Detta har gett
projektet ytterligare underlag för bättre matchning.
-Säljmetodik, The Challenger sale. En sälj metod som kommer från boken The Challenger
sale (M. Dixon, B. Adamson, 2011) som går ut på att visa vilket värde de man säljer kan
tillföra kunden. Det handlar i grunden om att lära ut, skräddarsy och ta kontroll i
säljprocessen och det använder projektet i kontakten med arbetsgivare för att få in
matchningsuppdrag och få till praktikplaceringar.
Metoder inom handledning
-Uppföljningsformulär. Frågeformulär för uppföljning av praktik och anställning med
arbetsgivare och handledare, är utvecklat från Supported Employment-metoden och boken
A Supported Employment Workbook (S. Leach, 2002). Formuläret är till för att kvalitetssäkra
handledningsprocessen och stämma av om deltagaren är på väg mot att bli anställningsbar
eller om andra insatser behövs.
-Handledarutbildning. Grundar sig på S. Tveitens bok Yrkesmässig handledning (2014) och
syftar till att kompetensutveckla och effektivisera arbetsgivarens och handledarens arbete
med handledning på arbetsplatsen. Det är också inslag av mångkulturella fördelar och
utmaningar på arbetsplatsen för att skapa förståelse och kunskap kring individer från andra
kulturer. Utbildningen ska bidra till att fler arbetsgivare vågar rekrytera från målgruppen
utrikesfödda och att intresset för handledarrollen ökar.
-Upplevelse anteckning. Denna metod kommer ursprungligen från boken Yrkesmässig
handledning (S. Tveiten, 2014) den ger möjlighet för deltagaren att synliggöra tankar och
lärande genom att de outtalade görs uttalat då individen skriver upplevelseanteckningar
utifrån sin tid på arbetsplatsen. Anteckningar vägleds av frågor kring vad som upplevs som
positivt och negativt samt språkmässiga funderingar kring ord och meningar som de stött
på. Anteckningarna ligger också till grund för metoden Rundor som används på projektets
utbildningsdag.
-Rundor. Denna metod är även den hämtad från boken Yrkesmässig handledning (S.
Tveiten, 2014) och används i grupphandledning på utbildningsdagen i projektet.
Utbildningsledarna ger deltagarna ordet i tur och ordning och de använder sina
upplevelseanteckningar som grund för att redogöra för sina framsteg, utmaningar m.m. som
uppstått på arbetsplatsen. Syftet är att få alla att delta, reflektera och lära sig av varandra.
-Intyg & yrkeskompetensbedömning. Syftet är att få referenser och validera kunskaper och
erfarenheter hos deltagaren. Projektet tog fram en mall för intyg och
yrkeskompetensbedömning som arbetsgivaren eller handledaren får fylla i och lämna till
deltagaren när denne ska sluta på arbetsplatsen. Bedömningen kan vara värdefull när
deltagaren ska söka nytt arbete i framtiden.
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Metoder för att öka deltagarnas kompetens och anställningsmöjligheter
-Utbildningsdagen. Att öka deltagarens anställningsmöjligheter på kort- och lång sikt har
framförallt utbildningsdagen i projektet varit en plattform för. Metoden grundar sig på att en
pedagog och en Arbetsförmedlare planerar och håller i utbildningsdagen där deltagarna
träffas en gång i veckan i grupp för att ta del av kompetensutvecklande insatser.
Utbildningsledarna använder gruppens samlade erfarenhet och kunskap för att utveckla
individen genom att alla får komma till tals och reflektera över sin situation på arbetsplatsen
och vad de kan göra för att öka deras möjligheter för anställning på kort och lång sikt.
Utbildningens innehåll är uppdelad i tre huvudområden – språkutveckling, social
kompetens och arbetsmarknadskunskap.
-Svenska idiom. Ingår under området språkutveckling där projektet har utgått från boken
Svenska idiom (H. Luthman, 2017) och plockat ut de mest använda idiom i det dagliga
språket som deltagarna har fått läsa. Sedan har idiomen förklarats och dramatiserats i grupp,
alltid kopplat till individens modersmål.
-ABC, Alla barn i centrum. Ingår under området social kompetens och är i grunden ett
föräldrastödsprogram där man träffas i grupp och diskuterar de förutbestämda teman som
rör relationer; Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. I Workplace Luleå får
deltagarna se filmer och diskutera utifrån materialet för att få mer kunskap kring hållbara
relationer
-Svenska koder. Ingår under området social kompetens och projektet har använt sig av
boken Den Svenska koden (M. Bengts, U. Bruno, S. Nilson-Puccio, 2001) och gått igenom
olika kapitel som exempelvis jantelagen och jämställdhet för att diskutera och lära sig mer
om det svenska samhället.
-Jobbannonsanalys. Ingår under området arbetsmarknadskunskap och är en metodik som
projektet har utvecklat där deltagarna går gå igenom olika avsnitt i en jobbannons för att
lättare kunna identifiera och förstå den viktigaste informationen. Därefter får deltagarna
söka fram en jobbannons som alla i gruppen får läsa och sedan analyseras annonsen för att
förstå krav, arbetsuppgifter, kvalifikationer m.m.
-Jobbkort. Ingår under området arbetsmarknadskunskap och är små kort som innehåller
fotografier på människor i olika yrken framtaget av Tremedia som producerar
utbildningsinformation som används främst av studie- och yrkesvägledare. Projektet har
jobbat med korten på många olika sätt, t.ex. beskriva olika yrken, beskriva egenskaper som
passar till yrken och krav och utbildning inom branscher samt könsfördelning på
arbetsmarknaden. Ett sätt att få större förståelse och intresse för fler yrken i arbetslivet.
-Karriärvägledning. Ingår under området arbetsmarknadskunskap och är
karriärvägledningsövningar hämtade från Arbetsförmedlingens interna arbetsmaterial
Karriärvägar (N. Amundson, G. Poehnell, 1999) som ska ge deltagare möjlighet att stärka sin
väg till studier eller arbete. Insatsen innehåller olika aktiviteter som gör att deltagarna utifrån
sina styrkor, kompetenser och intressen gör individuella val för framtiden.
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-Ditt varumärke i arbetslivet. Ingår under området arbetsmarknadskunskap och är en
workshop som grundar sig på boken Branding you (T. Foster, M. Oldenburg, 2017). Genom
information, diskussion och frågeformulär får individen lära känna sig själv bättre och sätta
ord på sitt eget personliga varumärke inom arbetslivet. I slutändan ska det leda till att
individen lättare kan sälja in sig själva och hitta passande arbetsuppgifter i arbetslivet.
För mer ingående information kring projektets metoder och tillvägagångssätt se Workplace
Luleås metodhandbok som finns på projektets hemsida www.lulea.se/wpl
Projektets modell och arbete utgör också en struktur som kompenserar för målgruppens
utrikesföddas generella avsaknad av gynnsamma nätverk. Genom en kombination av aktivt
och otraditionellt sökande efter lämpliga kandidater, marknadsföring i relevanta kanaler och
samverkan med arbetsgivare, har projektet lyckats länka ihop arbetsgivare och utrikesfödda
arbetssökande som annars med stor sannolikhet inte skulle korsa varandras vägar.

Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. I vilka sammanhang har ni spridit erfarenheter från
projektet? Vilka organisationer har ni riktat er till? Hur förs projektresultatet vidare?

Projektet har kontinuerligt spridit information om projektets arbete och framsteg genom ett
månadsbrev som mailats ut till arbetsgivare och andra intressenter som kommit i kontakt
med projektet. Det handlar om kontakter som alltifrån styrgrupp till kommunalråd och
företagsledare.
Förutom mail har projektets hemsida varit en kanal för att nå ut med information och
projektet skapade även en Facebookgrupp kallad Workplace Luleå för att bättre nå ut till
målgruppen utrikesfödda. Syftet med gruppen var att målgruppen skulle kunna följa hur det
går för projektet men också se vilka matchningar som var aktuella att söka till.
Projektet har också kontaktat och spridit information om Workplace Luleå i föreningar och
digitala plattformar som utrikesfödda skapat, t.ex. Facebooksidan ”Luleå på Arabiska”.
Förutom att sprida jobbmöjligheter via Facebookgruppen har projektet använt
arbetsmarknadsförvaltningens interna platsbank för att synliggöra matchningar samt
Arbetsförmedlingens interna system för att få handläggarna uppdaterade kring vilka
möjligheter som finns för målgruppen utrikesfödda i projektet.
Projektet har också satsat på att informera och föra dialog med personalgrupper inom
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen för att förankra projektet ordentligt i
respektive organisation.
Workplace Luleå 2.0 har medverkat på en Företagarfrukost i Vetenskapens hus i Luleå för att
nå ut till en bredare massa och projektet har även ordnat en informationslunch tillsammans
med BC Luleå för att informera deras sponsorer och samverkansaktörer om vad projektet
kan göra för dem.
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Andra konferenser och tillställningar som Workplace Luleå deltagit på och spridit
information genom har varit:
-”Ny i norden” som arrangerades i Malmö hösten 2018 med syftet att sprida goda exempel
på integrationsinsatser från hela norden.
-”Arbetsmarknad och mångfald” som arrangerades i Stockholm våren 2019 med syftet att
lyfta fram konkreta exempel på hur mångfald kan berika arbetsplatsen.
-”Se möjligheter -En konferens om integration och delaktighet i samhället” i Piteå våren
2019, den konferensen arrangerades av Länsstyrelsen och lyfte upp goda exempel från
Norrbotten och där projektet fick hålla en workshop kring handledarutbildning.
-SKL’s idékonferens hösten 2019 där projektet fick berätta om sitt arbete samt samarbetet
mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå inför Sveriges alla
arbetsmarknadsförvaltningar.
Studiebesök och informationsutbyten har skett med ett antal aktörer, här kommer ett
axplock:
-ESF-projektet ”Lärande rekrytering” i Piteå, projekten har hälsat på hos varandra och utbyt
erfarenheter och kunskaper kring främst handledning och språkutveckling.
-ESF-projektet ”Etableringslyftet” i Sollentuna.
-Filipstad kommun och ESF-projektet Värmlandsmodellen.
-Projekt Mirjam, ett projekt inom Arbetsförmedlingen i bl.a. Sörmland där målgruppen var
arbetssökande utrikesfödda kvinnor.
-Projektet Syskom i Skåne som arbetade med att stärka personalen att arbeta effektivare med
utrikesfödd arbetskraft.
Projektet anordnade även ett transnationellt utbyte med staden Dublin i Irland. Utifrån
kontakter med ESF-projektet EPIC och den Irländska Arbetsförmedlingen så bedömdes det
finnas goda chanser till givande utbyte och idéer. I början på april 2019 åkte representanter
från projekt- och styrgruppen till Dublin, Irland. Fokus för besöket var att byta erfarenheter
kring kompetensförsörjning för utrikesfödda arbetssökande. Under vistelsen genomförde
gruppen studiebesök hos ett flertal olika organisationer med olika roller inom
arbetsmarknadssektorn. Alltifrån den irländska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen,
Intreo, till privata aktörer som Jobcare och St Andrews Resource Center samt ideella
organisationer som Irish Refugee Council och Business in the Community. Genomgående så
hade de olika organisationerna ett stort fokus på att stärka sina arbetssökande i att kunna
marknadsföra sig själv och nätverka sig närmare ett arbete. De var också duktiga på att
knyta till sig arbetsgivare till sin organisation genom att de ingick i samma nätverk eller
hade avtal där arbetsgivaren lovade att ställa upp med vissa tjänster, som t.ex. att vara
gästföreläsare, genomföra simulerade arbetsintervjuer eller ställa upp med praktikplats. De
irländska organisationerna visade stort intresse för Workplace Luleås upplägg då de såg ett
vinnande koncept i praktik och anställning i kombination med språkträning och täta
uppföljningar.
Jobbmässor som den Arbetsförmedlingen anordnar varje år i Luleå energi arena och mindre
jobbmässor som Jobbchansen som anordnas varje månad har projektet deltagit i, det har
varit en utmärkt plattform för att nå ut till både arbetsgivare och framtida deltagare.
Projektet har använt plattformen för att sprida information om projektet och för att påverka
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arbetsgivare och framtida deltagare till att våga vara med i projektet och hitta en ”win-win”lösning för alla parter.
Projektet anordnade också en informations- och jobbmässa under Mitt Europadagen den 10
maj 2019 för att nå ut med projektets arbete och resultat till utrikesfödda, arbetsgivare och
andra intressenter. Det var ett välbesökt evenemang med över 200 besökare och flera möten
mellan arbetsgivare och individer som sedan ledde till praktikplaceringar och anställningar.
Workplace Luleå tänker sprida projektresultatet vidare genom att skicka ut en länk till en
kortfilm om projektet. Den kommer ge en bild av vad projektet åstadkommit och uppmuntra
intressenter och andra att fördjupa sin kunskap genom att läsa slutrapporten och
metodhandboken på projektets hemsida.
Slutrapporten och metodhandboken kommer finnas tillgängliga via projektets hemsida och
dess innehåll har förankrats med styrgrupp och avdelningschefer inom Arbetsförmedlingen
och arbetsmarknadsförvaltningen för att hitta möjligheter till implementering och inspiration
i den ordinarie verksamheten.
Metodhandbokens syfte är underlätta implementering och redovisa vilka metoder och
arbetssätt som var framgångsrika för projektet Workplace Luleå 2.0. Tanken är att läsaren
ska inspireras av metoder och arbetssätt, förstå hur de använts i projektet samt hur de skulle
kunna utvecklas ytterligare.

Hur har extern utvärderare konkret bidragit till projektarbetet? Hur har hur ni själva arbetat med uppföljning och
utvärdering i projektet? På vilket sätt har det varit ett stöd för projektverksamheten?

Utvärderaren har bidragit till projektarbetet genom att ta fram digitala enkäter och
utvärderingar som möjliggjort för projektet att enkelt be om deltagare och arbetsgivares
feedback för att kunna utvärdera projektets utvärderingsmål och indikatorer samt
kontinuerligt förbättra arbetssätt och metoder. De digitala enkäterna och själva resultatet av
individers praktik och arbete har varit en grund för kontinuerlig utvärdering och diskussion
inom projektgruppen.
För att följa upp och stämma av projektets mål, delmål och aktiviteter har projektgruppen
haft projektgruppsmöten en gång i veckan. Förutom det har utvecklingsmöten kring
projektens delmål genomförts en gång i veckan. Det nära samarbetet inom projektgruppen
har sin grund i att personalen utgår från samma arbetsplats och att det genomförs
kontinuerliga projekt- och utvecklingsmöten.
Styrgruppsmöten har också genomförts kontinuerligt i projektet för att stämma av och
förankra pågående aktiviteter i projektet.
Lägesrapporter har skickats in varje månad till ESF-rådet för att utvärdera och summera
projektets arbete.
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Workplace Luleå 2.0 fick också hjälp med utvärdering och kompletterande intervjuer av en
student från Psykologi programmet på Luleå tekniska universitet som gjorde en uppsats,
Utrikesfödda kvinnor rätt till arbete (2019), där hon intervjuade 11 arbetsgivare och fem
kvinnor ur målgruppen om projektet. I uppsatsen låg fokus på utrikesfödda kvinnors
möjlighet till arbete i Sverige och resultatet bekräftade och stämde överens med resultatet
från de digitala enkäterna.

Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer att användas i ordinarie verksamhet och i befintliga
strukturer. Om implementering uteblir - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att resultaten att tas om hand?

Projektgruppen har arbetat kontinuerligt för att sprida information om projektets arbete till
styrgrupp och andra intressenter i form av Månadsbrev m.m. Dessutom är kortfilmen
Workplace Luleå 2.0 till för att göra fler nyfikna och insatta i vilka resultat som
åstadkommits och hur det går att bygga vidare på detta i framtiden. Metodhandboken är
den konkreta informationen om vilka metoder som varit framgångsrika för projektet, hur
projektet använt dem och hur de skulle kunna användas och utvecklas i framtiden.
Metodhandboken blir utgångspunkten för framtida implementering och en möjlighet för
organisationer och intressenter att inspireras och testa arbetssätt utifrån deras behov och
intresse. Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun har som mål att
arbetsmarknadskonsulterna på förvaltningen ska läsa och komma med förslag på
implementering utifrån metodhandboken.
Språkutveckling och språkstödjare implementeras och utvecklas genom att en av
utbildningsledarna redan under projekttiden börjat arbeta parallellt på 50% i
ordinarieverksamhet på arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun.
Själva projektmodellen men det unika upplägget och utbudet av matchning, handledning
och utbildningsdag kommer fortsätta genom en satsning på utrikesfödda kvinnor inom
arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun. I den satsningen utökas utbildningsdagen till
fler timmar då det bedöms finnas ett behov av att förbereda och rusta den målgruppen inför
framtida arbetsplatser.
Metoden ”Affärsmöjlighetersystem” har redan implementerats i
arbetsmarknadsförvaltningens ordinarie verksamhet för att få en ännu bättre överblick av
arbetsgivarkontakter.
När det gäller Workplace Luleås Handledarutbildning och informationsmaterial till
arbetsgivare kring introduktion och praktik så kommer det materialet implementeras och
utvecklas vidare i arbetsmarknadsförvaltningen och Luleå kommuns nya projekt kring
handledning för goda relationer som finansieras av Region Norrbotten.
Projektet Lärande för kompetensförsörjning är en kompetensutvecklande insats som sker
gemensamt för personal på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen i Boden
och Luleå. I detta projekt kommer Workplace Luleås metoder som berör sälj och Supported
Employment att genomlysas och spridas vidare.
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Norrbottens kommuner anordnar konferensen ”Utmaningar i integrationskedjan” i
november 2019 och där ska Workplace Luleå redovisa sina framgångsfaktorer och
utmaningar.

Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför?

Det viktigaste är tid och resurser för att kunna göra skillnad tycker projektet och det är just i
mötet med den arbetssökande och arbetsgivaren som det viktigaste arbetet görs. Därför är
det viktigt att det finns tid och personal för att hinna träffa och följa upp alla aktörer på
arbetsmarknaden.
Det bästa matchningarna har uppstått där det skett en ”win-win”-situation, där både
arbetsgivaren och deltagaren känt att det bidrar och utvecklas på arbetsplatsen. Det kan t.ex.
handla om att arbetsgivaren och deltagaren upplever att deltagaren bidrar till arbetsplatsens
effektivitet och resultat samt att deltagaren bidrar med något nytt (perspektiv, kunskaper
etc) som utvecklar arbetet och verksamheten. Vilket enligt Diaz (1993) skulle räknas som en
framgångsrik och lyckad integration.
För att kunna göra bra matchningar där de uppstår ”win-win”-situationer behöver den som
matchar känna till de båda målgrupperna väl, de arbetssökande och arbetsgivarna. Det blev
en stor utmaning för projektet när Arbetsförmedlingen drog ned på personal under 2019 och
projektet inte fick individer förslagna i lika stor utsträckning till de aktuella matchningarna.
Det innebär att projektet själva fick leta kandidater och hitta nya vägar till att nå dem i
mycket större utsträckning än tidigare och det tog en hel del tid som annars hade kunnat
läggas på nya arbetsgivarkontakter eller uppföljningar.
Workplace Luleå tycker också det är viktigt att ha en facklig förankring och dialog vid
praktikplaceringar och anställningar, det gör att alla arbetsmarknadens parter kan vara med
och kvalitetssäkra viktiga beslut.
För att få till fler lyckade matchningar och kunna hjälpa fler arbetsgivare med sitt
rekryteringsbehov så tycker projektet i linje med Jobbmatchens slutrapport (2018) att
arbetsgivare måste avsätta tid och hitta kompromisser för att kunna ta in fler utrikesfödda.
Det finns för många arbetsgivare som inte tar sig tid att anpassa arbetsuppgifter och
arbetsplatsen vilket stänger dörren för många ur målgruppen, speciellt de som anses vara
språksvaga.
Just arbetet med attitydförändringar och diskriminering hos arbetsgivare är fortsatt en stor
utmaning och i Tema Likabehandlings ”Forskningsöversikt på området likabehandling i
arbetslivet” (2011) framgår det att det finns relativt lite forskning om praktisk förändring av
normer och strukturer i arbetslivet. Den forskning som finns fokuserar mer på att slå fast att
det förekommer diskriminering och segregering på arbetsmarknaden än på att studera hur
förändring kan komma till stånd. Det projektet har sett i attitydpåverkan hos arbetsgivare är
att lyckade matchningar påverkar värderingarna på arbetsmarknaden och arbetsplatsen
vilket öppnar dörrarna för fler individer medan misslyckade matchningar kan leda till att
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stänga dörrar och ibland befästa fördomar m.m. Det visar på hur viktig matchningen och
uppföljningen är för att nå goda resultat på sikt.
Utifrån att matchningen mellan målgrupp och arbetsgivare upplevs som en utmaning av alla
arbetsmarknadens parter så bedömer projektet att det är av stor vikt att kunna erbjuda stöd,
uppföljning och handledning för att fler arbetsgivare ska våga ta emot individer från
målgruppen. Det behövs avsättas tid och resurser för detta arbete för att nå långsiktiga
resultat och lyckas upprätthålla goda relationer med arbetsplatser och arbetsgivare.
Workplace Luleå 2.0 upplägget har utgått mycket från ”place-then-train”-tanken där
arbetssökande snabbt får stöd att komma ut på en arbetsplats. Tidigare evidensbaserade
studier som studerar "place-then-train" – baserade metoder har gett upphov till väldigt
positiva resultat på individer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Det har dock
varit en utmaning i projektet att det endast är en månad praktik innan beslut om anställning
ska tas. Som en arbetsgivare utrycker i examensarbetet Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete
(2019): ”Jag tycker att man skulle kunna få välja att ha lite längre praktik, kanske tolv veckor, innan
anställning. Det är ju så också när det är språksvårigheter, att man behöver extra tid just då, som
arbetsgivare och lära känna för det går inte lika fort med kommunikationen”. Projektet kan därför i
framtiden se fördelar med att ha ett mer flexibelt upplägg kring praktiklängden eftersom
vissa individer behöver längre tid än en månad för att anses som anställningsbara av
arbetsgivaren.
Det hade behövts mer resurser för studie- och yrkesvägledning för att visa deltagaren på fler
möjligheter inom studier och att få hjälp med validering av examensbevis m.m. Dock räcker
inte tiden till att på en utbildningsdag både hinna med språkutveckling,
arbetsmarknadskunskap och individuell karriärvägledning. Deltagare har dock fått
kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare för att själv kunna boka tider.
Det har varit en utmaning för projektpersonalen att fördela arbetstiden mellan det operativa
och det strategiska. Det operativa har handlat mycket om att kontakta arbetsgivare, matcha,
göra uppföljningar och kvalitetssäkra att utbudet på utbildningsdagen. Det strategiska
arbetet med att omvärldsbevaka och hitta goda exempel och metoder inom varje delmål har
också tagit sin tid då det handlat om främst litteraturstudier och studiebesök. Det har varit
en ständig balansgång mellan det operativa och strategiska aktiviteterna för att driva
projektet framåt och mer personella resurser hade behövts för att hinna kartlägga och testa
fler framgångsrika metoder.
En fortsatt stor utmaning är hur arbetsgivare och andra ska bedöma målgruppen
utrikesföddas erfarenheter och kvalifikationer som kommer från ett annat land. Arbetsgivare
har i projektet fått en bättre bild av deltagaren efter genomförd praktik och anställning vilket
kan ge referenser och intyg som öppnar upp nya möjligheter hos nästa arbetsgivare. Det är
dock en stor utmaning för de flesta utrikesfödda att få möjlighet till de första svenska
arbetslivserfarenheterna. Validering är såklart ett sätt att tydliggöra sina kunskaper och
kvalifikationer men projektet ser också SEQF skalan (Sveriges referensram för
kvalifikationer) som en möjlighet att få en fingervisning om vad för typ av erfarenhet och
kunskap individen besitter. En rimlig bedömning på skalan utifrån individens olika
erfarenheter skulle kunna göra att fler arbetsgivare vill och vågar testa individer på praktik
20

och anställa. Individen måste dock få hjälp att göra en rimlig bedömning av sina erfarenheter
utifrån skalan.
När det gäller målgruppen utrikesfödda kvinnor i Luleå anser projektet att det behövs
ytterligare satsningar på att få dem närmare arbete. Projektet tycker att det i första hand inte
handlar om matchningsinsatser utan språk- och kompetensutvecklande insatser för att
kvinnorna ska vara bättre förberedda och känna att de kan ta en praktik och anställning ute
på den öppna arbetsmarknaden. Denna bild bekräftas i examensarbetet Utrikesfödda
kvinnors rätt till arbete (2019) där arbetsgivarna pekar på att de största hindren för
utrikesfödda kvinnor att få arbete är bristande språkkunskaper och brist på kompetens.
En erfarenhet och rekommendation från projektet är att använda kontakter och kanaler som
utrikesfödda använder och har förtroende för, detta är viktigt för att snabbare lyckas etablera
kontakt och skapa förtroende.
Workplace Luleå hade budgeterat pengar för att kunna köpa in utbildningar till deltagare
utifrån deras och arbetsgivarens behov. De har dock varit svårt att identifiera relevanta
utbildningar och hitta branscher och arbetsgivare som har förslag på utbildningar som kan
leda till arbete. De pengar som använts i utbildningssyfte har främst varit för att utbilda sig
till taxichaufför.
En stor styrka i Workplace Luleå har varit det nära och goda samarbetet mellan
Arbetsförmedlingens personal och arbetsmarknadsförvaltningens personal inom projektet.
Det har varit ett mervärde för arbetsgivare och deltagare att projektet kunnat svara på
många olika frågor och täcka upp ett brett område av kunskap och erfarenheter. Det täta
samarbetet i projektgruppen har dessutom bidragit till kompetensutveckling och större
förståelse för varandras uppdrag samt förståelsen för vilket starkt team det blir när dessa två
offentliga aktörer samarbetar tätt. Förhoppningsvis kan samarbetet fortsätta att utvecklas då
det gynnar alla parter på arbetsmarknaden.
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