WHAT DO WE WORK ON?

CONTACT

Workplace Integration is an interactive process

For further information please

INTEGRATION
GENOM
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that requires efforts from all parties involved: the migrant
workers, the employers and their personnel and in some
areas of work even the employers’ customers or clients.
For this reason, MaWIC develops different outcomes to
facilitate workplace integration within the three-year project period!

our project website: www.project-ma
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Lisa Marie Lorenz
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Integration genom arbete är en av hörnstenarna i en framgångsrik integration till en ny
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livsmiljö. Inom ramen för projektet MaWIC (Migration and Workplace
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utvecklade vi en uppsättning informationskort som stödjer företag
för att underlätta integrationen av invandrade anställda till en ny arbetsmiljö. Korten informerar om praktiska aspekter som ska beaktas av organisationen i samband med introduktionen av den nyanställda.
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omConcepts
coachens roll,
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tiska aspekter av integration. Den sista fasen av integrationsprocessen
är utvärderingen.
Lärdomar under den genomförda integrationsprocessen kan användas för att förbättra i
liknande situationer i framtiden.
För varje ämne innehåller korten bakgrundsinformation, exempel på bästa praxis och en
checklista med de viktigaste aspekterna. Företag som är intresserade av att anställa och
integrera invandrade anställda är välkomna att använda korten som riktlinjer för att stödja
processen.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
This licence includes the entire text. All photographs and graphics are explicitly excluded from this licence.
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Det första, även om det kan tyckas uppenbart, är att
avgöra om det finns en vilja från företaget. Det ramverk som företaget skapat för att ta emot invandrare
är nyckeln till framgången med integrationsprocessen.
Det måste finnas människor inom företaget som kan
leda idén att anställa invandrare och försvara det för
dem som kan vara skeptiska eller kritiska. Vidare är
det viktigt att tillräcklig tid är tillgänglig för tillsyn och
övervakning för att säkerställa tillfredsställande resultat för alla berörda.

The European Commission support for the production of
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which
may be made of the information
contained therein.
tydliga: att rekrytera
högkvalificerade
arbetstagare?

Att fylla lågutbildade positioner? För socialt ansvar?
Det är till stor hjälp att organisera en presentation av
projektet till personalen, vilket indikerar begreppet,
kostnader, tidsramar och fördelar med programmet.
All personal ska informeras och förberedas före invandrarnas ankomst. Företagets interna engagemang är avgörande för framgången för uppdraget.
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employment and
tax number, doctor,

The nuts and boits of starting out

Bakgrundsinformation
Fastställ programmets varaktighet
Det är viktigt att etablera företagsstrategin för integration av invandrare. Framgången med processen kräver uppdrag av specifika resurser (personal utbildade
för uppgiften) samt en plan som möjliggör detaljerad
övervakning av processen.

Studie av kostnaderna för processen
Företaget måste tilldela en person som ansvarar för förvaltningen och övervakningen av arbetsplatsintegrationsprogrammet. Det är också viktigt att göra en tidigare studie av lönekostnaderna och arbetsbelastningen
som ledningen av integrationsprocessen medför.

https://www.project-mawic.eu

Ytterligare utbildning/coaching för invandrare och nationella medarbetare
Företaget bör utvärdera fördelarna med att tillhandahålla särskild utbildning/coaching för invandrare och
nationella medarbetare för att förbereda dem för att
arbeta i en kulturellt varierad miljö.

Presentation av anställnings program till
all personal
Anställnings program bör börja med en presentation
till hela personalen. All persona bör bli medveten om
företagets avsikter och mål, vilket ger dem möjlighet
att välkomna projektet och delta på bästa möjliga sätt.
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IUC Dalarna visar goda exempel på integration på arbetsplatsen genom
EU-projektet Smart Integration, som syftar till hållbar inkludering.
På driva-eget.se kan man få tips på hur man kan förbättra integration på

or contact
your national project partner:
arbetsplatsen.
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com
Dra ditt strå till stacken för

integrationen, hjälp andra, och vinn

Från en enkel kopp kaffe, till praktik och jobb – vi reder ut
Carola konkurrensfördelar!
Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de
hur du kommer igång och vad du kan få för bidrag. Integration och etablering
av nyanlända är ett ansvar som angår alla och som behövs på alla nivåer i

Partners
samhället, det säger Lina Nordstrand och Malin Eirefelt som skrivit boken Lilla

integrationshandboken för företag.

Aspekter att beakta
Engagemang
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publication does not constitute an endorsement of the
Är företagetthis
fullt
ut engagerat i projektet?
contents which reflects the views only of the authors, and

MaWIC - Facilitating Migration and
Workplace Integration with Qualified
Personnel and Concepts

the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Vilka mål ska uppnås?

www.project-mawic.eu
Vilka arbetsområden, positioner eller profiler kommer att vara involverade?
Är företaget fullt medveten om konsekvenserna av att genomföra ett program för att anställa
invandrare?
Förvaltning
Vilka personalresurser kommer att tilldelas för att leda projektet?
Hur mycket tid kommer att krävas för att genomföra och övervaka projektet?
Har företaget etablerat en budget, tidsram och övervakningsplan för att genomföra projektet?
Har företaget planerat hur den tilldelade budgeten kommer att investeras?

PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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2.
RÄTTSLIGA REGLER:
VILKA KAN ARBETA?
Det finns många olika profiler av invandrare, arbetstillstånd (med olika varaktigheter) och förändring av
lagar som skapar skillnader i status, rättigheter och
skyldigheter. Människor kan vara invandrare, flyktingar, asylsökande eller illegala migranter.
Det är således mycket viktigt att vara fullt medveten
om den rättsliga regler som gäller för varje typ av invandrare. Det månatliga avdraget på arbetstagarens
lön kan också variera beroende på den aktuella invandrarstatusen. Det rekommenderas att konsultera
statliga och icke-statliga organ som arbetar inom invandringsområdet som kan ge information och råd om
gällande juridiska ramverk. Detta är ett mycket komplext och ständigt föränderligt rättsområde och det är
viktigt att upprätta samarbetsrelationer med enheter
som permanent informeras och uppdateras om de lagar och anställningskriterier som gäller för invandrare.

MaWIC - Facilitating Migration and
Bakgrundsinformation
Workplace Integration with Qualified
Personnel and Concepts

Bli informerad

www.project-mawic.eu

Det första är att identifiera nationella och lokala
myndigheter som arbetar med invandring. Dessutom är det viktigt att identifiera externa företag
som icke-statliga organisationer och invandrarstödsföreningar i regionen och samarbeta med
dem för att få råd och information, eftersom de
är de som är mest informerade i denna fråga.
Det rekommenderas också att vara medveten om
de rättsliga normer som reglerar integrationspolitiken i värdlandet.

Kontakt
När du når ut till en förening eller en icke-statlig
expert på integration, ta reda på specifika områden av intresse för dig: känna till gällande lagstiftning, typer av invandring, arbetstillstånd och
deras varaktighet, arbetsrättigheter och skatte
skyldigheter för invandrare, typer av kontrakt
och profilen för invandrararbetare du behöver
för ditt företag.

Var flexibel
Att hitta rätt person för en viss position kan ta tid.
Kontakta arbetsförmedlingar, bemanningsföretag, arbetsportaler etc.

https://www.project-mawic.eu
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arbeta i Sverige behöver

du ha ett arbetstillstånd. Om du är
asylsökande kan du istället ha ett AT-UND. Det är ett bevis på att du inte
behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Informationsverige.se har
samlat information kring vad som gäller om man ska arbeta i Sverige under
asylperioden.
or contact
your national project partner:
Lisa Marie Lorenz
Här finns även
lisa.lorenz@dekra.com

information om hur man kan gå tillväga när man fått

Carola uppehållstillstånd.
Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Samt information om hur du går till väga för att söka arbete, starta eget företag
eller hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.
Partners
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Känner du till de olika arbetsrätt och skattskyldigheter?

www.project-mawic.eu
Vet du hur lång tid det tar att få ett arbetstillstånd?
Vet du hur man ansöker om arbetstillstånd och när man ska förnya det?
Har du en modell av avtal baserat på juridiska krav och bästa praxis inom migrationsområdet?
Känner du till dina framtida anställdas rättigheter och skyldigheter?
Kontakt
Har du identifierat offentliga och privata organisationer som du kan kontakta
och få information om integration?
Har du identifierat andra företags bästa praxis om integrationen av migranter på arbetsplatsen?
Har du kontaktat de lokala integrationsmyndigheterna i ditt område?
Har du kontaktat några föreningar som specialiserat sig på integration för råd och samråd
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Behaviour

VAL AV KANDIDAT

Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

När man lär känna en kandidat är det viktigt att skapa
en känsla av ömsesidigt förtroende med empati och
Partners
flexibilitet. Alla människor har potential, och vi måste
vara medvetna om att många gånger kan personens
potential inte komma fram under intervjuprocessen.
Det beror på att många invandrare inte är bekanta
med de (oskrivna) normerna för beteende i en intervjuprocess och kanske inte svarar som förväntat. De är
också sannolikt mycket nervösa och det kan vara ännu
värre om de har språkbarriärer.
Det finns två viktiga frågor att tänka på: språk- och
arbetsförmåga. Språk kan inte i första hand vara avThe European Commission support for the production of
görande för att jobbet
ska fungera
och an
språkförmåthis publication
does not constitute
endorsement of the
which reflects the views only of the authors, and
gan förbättras övercontents
tiden.
Det
är
således
viktigt att
the Commission cannot be held responsible for any use
which
may be made
the information
therein.
vara flexibel i denna
fråga.
Närof det
gäller contained
arbetsförmåga är det här också nödvändigt att vara flexibel

Beliefs

Values and thought pattern

Illustration of Hall’s Cultural Iceberg Model
Based on Beyond Culture (1976) by Edward T. Hall

i utvärderingen av kompetenser. Ofta har inte migranter inte akademisk certifiering, eller är utbildningssystemet i deras länder kanske inte jämförbart med vårt,
eller de kan ha tvingats avbryta sina studier på grund
av personliga omständigheter. Att fastställa interna
metoder för att utvärdera arbetskompetens kommer
Migration
att göra det MaWIC
lättare att- Facilitating
identifiera och
behålla and
talangWorkplace
Integration
with
Qualified
er, vilket kan förbises om vi bara tillämpar
de strikt
formella kriterier som
tillämpasand
på Concepts
medborgare.
Personnel

www.project-mawic.eu

Bakgrundsinformation
Det kulturella isberget
Antropologen Edward Hall utvecklade isbergsanalogen av kultur (se illustration). “Isbergets topp” symboliserar det observerbara beteendet i en kultur som
kläder, tecken på kärlek, sätt osv. Djupt under “vattenlinjen” är kulturens kärnvärden. Kärnvärdena ändras inte snabbt eller enkelt. Detta bör beaktas under
intervjun. Vilka kärnvärden är viktiga för företaget?
Det finns frågor som måste behandlas direkt, såsom
acceptans av jämställdhet, begreppet punktlighet mm
Det är mycket viktigt att anställningsvillkoren uttrycks
tydligt, förståeligt och i detalj. All denna information
kan också förberedas skriftligen.

Skapa en profil för kandidaten
Det är viktigt att skapa en profil för kandidaten. Vilka kvalifikationer och färdigheter är nödvändiga för
att börja arbeta och vilka kan förvärvas på jobbet. Vi
bör fastställa lämpliga fysiska och akademiska krav
på positionen

Fastställ nödvändig språknivå
Det är nödvändigt att bestämma vilken språknivå som
är avgörande beroende på funktionerna och ansvarsområdena för den position som ska fyllas i. Det kommer nödvändigtvis att finnas en minsta nivå för att förstå grundläggande instruktioner och annan kunskap
kan gradvis förvärvas över tiden.

Tekniska kompetenser
Ett system bör inrättas för att utvärdera kandidatens
arbetsförmåga för att kompensera för frånvaro av eller brister i de akademiska certifieringarna. En praktisk
bedömning kan utformas så att kandidaten kan visa
sina tekniska färdigheter för det arbetet som erbjuds.
Det finns länder som till exempel har ett system med
små praktiska tester, innan de anställs, för att utvärdera kandidatens kunskap.

Andra kompetenser
Det är viktigt att utvärdera andra kvaliteter hos invandrarkandidaten. Till exempel öppenhet, motivation, anpassningsförmåga, teamarbete, etc.

https://www.project-mawic.eu

which may be made of the information contained therei

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

WE WORK ON?

CONTACT

Bästa praxis och support

ntegration is an interactive process

rts from all parties involved: the migrant
loyers and their personnel and in some
en the employers’ customers or clients.
MaWIC develops different outcomes to
ace integration within the three-year pro-

For further information please visit

Europass
är ett EU-initiativ
för att öka öppenheten för medborgarnas kvalifikationer i
our project website:
www.project-mawic.eu
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vara angående språkförmågan?
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Vilka tester av färdigheter/kompetenser kan ges?

www.project-mawic.eu

Vilket språk- och teknisk kompetensutbildning är vi villiga att ge för optimal integration
av den nya medarbetaren?
Kan vi stödja integrationen utanför arbetsplatsen? Till exempel hitta bostäder, hjälp i administrativa
eller juridiska frågor i det dagliga livet (banker, offentliga tjänster, skolor etc.)
Transparens och flexibilitet
Hur kan vi göra hela processen mer transparent för kandidaten?
Tänk på att många aspekter av ett arbetskontrakt tar vi för givet kanske inte är så tydliga för
en person från ett annan kulturellt eller socialt situation.
Hur kan vi tydligt och effektivt kommunicera informationen om anställningsvillkor?
Har vi funderat på möjligheten att anställa en extern arbetsförmedlare?
Vilket arbetsschema kommer medarbetaren att ha? Vad är deras brutto- och nettolön? Känner kandidaten
de retentioner som tillämpas på deras lön? Förstår de till exempel anställningsvillkor angående raster,
sjukskrivning, dagar/timmar för personliga problem etc.?
Hur kommer vi att ta itu med och vilken flexibilitet vi kan erbjuda för vissa aspekter av medarbetaren:
religiösa krav, klädsel, specifika semestertider etc.
PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING
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ANSTÄLLNINGSKONTRAKT

Rättigheter och skyldigheter

Det är viktigt att vara medveten om de praktiska aspekterna av invandrararbetare. För det första bör vi ta
reda på om personen har ett arbetstillstånd. Sen bör
informera oss om löner och de skattemässiga retentioner som gäller för invandrare.
Det är viktigt att innan man undertecknar kontraktet
se till att de är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Avsätt tid för att gå över all information så
att den framtida medarbetaren förstår sin lön, skatter,
scheman, semester, arbetsuppgifterna, nödvändiga
tillstånd, kontraktslängd etc. Det är också viktigt att
framtida medarbetare är medvetna om provanställning, eftersom det ofta är det bästa sättet att lära
känna och utvärdera kompetensen hos den nya medarbetaren och för dem att utvärdera sin arbetsplats.

https://www.project-mawic.eu

Varje anställd har rätt att bli fullt informerad om
villkoren för sitt anställningsavtal. En nyligen
anländ invandrare kommer att kräva ytterligare
förklaringar, eftersom de kanske inte är bekanta
med den lokala miljö, seder och rättsliga regler.
Andra specifika överväganden är arbetstiden
och villkoren för förnyelsen av kontraktet. Båda
parterna måste vara fullt medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.
Arbetstagaren bör vara medveten om sin brutto- och nettolön, de tillämpade retentionerna och
betalningsformen. De bör också vara medvetna
om eventuella förmåner eller ersättningar och
vad som omfattas av social trygghet. Dessutom
ska arbetstagaren vara informerad om sin arbetsposition, kategori, arbetsschema, arbetsdagar och semestrar, offentliga och religiösa helgdagar etc. för optimal integration.
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For further information please visit

our project website: www.project-mawic.eu

Bästa praxis och support

EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Om du ska anställa
någon som är medborgare i ett land utanför EU kan personen behöva ett
or contact
your national project
partner:
arbetstillstånd.
Migrationsverket
har mer information om detta.
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com

Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Partners

Aspekter att beakta
Arbetsplatsen
Är arbetstagaren helt medveten om sina arbetsuppgifter och sitt ansvar?
The European Commission support for the production of

Förstår de sinthisposition
inom
organisationen,
publication does
not constitute
an endorsement ofoch
the vet de vem som är deras närmaste handledare?

MaWIC - Facilitating Migration and
Workplace Integration with Qualified
Har arbetstagaren blivit informerad om lagstadgade hälso- och säkerhetsnormer?
Personnel and Concepts
contents which reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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Har arbetstagaren informerats om företagets etikpolicy och kvalitetsledningssystem?

Förstår medarbetaren arbetsschema, raster, semester, punktlighetskriterier, klädkoder
(om detta ingår i lagen) etc.?
Har arbetstagaren informerats om datum och månader när de kommer att få den
överenskomna ersättningen
Provanställning
Är arbetstagaren/invandraren medveten om provanställningen?
Vet arbetstagaren varför deras kontrakt kan avslutas?
Har arbetstagaren informerats om hur provanställningen kommer att påverka deras anställningstid?

PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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ntegration is an interactive process

or contact your national project partner:
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com

Carola Kahlen
COACHEN
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Partners

Coachen är den person som ska ge stöd till invandrarmedarbetaren under introduktionsperioden, någon
som kommer att vägleda, informera och orientera den
nya medarbetaren som kollega. En bra coach är någon som har något gemensamt med invandraren, till
exempel att vara invandrare, ha barn av samma ålder, liknande intressen etc.
Det kommer säkert att finnas företagsanställda som
känner sig socialt engagerade och som kan erbjuda
stöd till sina invandrarkollegor. Att ge interkulturell
The European Commission support for the production of
kompetens till alla medarbetare
vara antillendorsement
nytta för
this publication does kan
not constitute
of the
which reflects the views only of the authors, and
alla parter samtidigtcontents
som
man
underlättar
verkliga
inthe Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
tegreringen i arbetsplatsrutinerna.

Bakgrundsinformation

Coachens roll under sin tid i denna roll, det är någon
som alltid är tillgänglig för att prata med eller som ger
råd. Det kommer att finnas allmänna frågor angående
bostäder, bankärende, hälso- och sjukvård, myndigheter, skolor, institutioner som hjälper invandrare etc.
Övriga frågor kan referera till själva arbetsplatsen,
jobbpositionen, företagskulturen etc.

Coachen som www.project-mawic.eu
är utbildad i interkulturell kommunikation, kommer att vara medveten om typiska
interkulturella utmaningar på arbetsplatsen och
fungera som en bro mellan migrerande medarbetare och hans eller hennes kollegor.

Establish
relationship
and set goals

Assess
prograss

Typical
coaching
process

Develop an
action plan

MaWIC - Facilitating Migration and
Workplace Integration with Qualified
Interkulturell
kommunikation
Personnel
and Concepts

Underlätta stabilitet och säkerhet
Att engagera sig i en ny kultur och ett nytt språk
kan vara mycket krävande för “nykomlingar”.
Tack vare coachen kommer invandrarmedarbetaren bättre att förstå värdkulturen i allmänhet
och i synnerhet företaget och dess arbetskultur.
Detta kommer att förbättra medarbetarens stabilitet och trygghet både på arbetsplatsen och
i privatlivet. Till exempel kan coachen förklara
former av verbal och icke-verbal kommunikation
i det nya värdlandet och på arbetsplatsen.

Favorisera identifiering och produktivitet
Overcome
obstacles

https://www.project-mawic.eu

Coachen kommer att hjälpa medarbetaren att
anpassa sig och identifiera sig med företaget
snabbare, vilket verkligen kommer att förbättra
sin produktivitet.
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På osce.se kan man hämta utbildningshandboken (engelska) Good practices in
migrant integration som publicerats av Byrån för demokratiska institutioner och
mänskliga rättigheter (ODIHR) är avsedd att användas vid kurser i samband med
utveckling, genomförande och granskning av integrationspolitiken för invandrare i
or contact your national project partner:
OSSE-regionen.
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com

Exempel på handledarutbildning finns på Västra Götalands Regionens, VGR Akademin.

Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Partners

Aspekter att beakta
Företagsrutiner
Är coachen utbildad i att delta integrationsprocessen inom företaget?
The European Commission support for the production of
this publication does not constitute an endorsement of the
whichi refl
ectshar
the views
only of the authors,
and kommunicera
Har coachen contents
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och
kompetens
för att
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och situationer?
which may be made of the information contained therein.

företagets
och rutiner
på alla nivåer
MaWIC policy
- Facilitating
Migration
and

Workplace Integration with Qualified
Personnel and Concepts

Har coachen kompetens för att kunna svara på frågor som invandrarmedarbetaren
kan ha om sitt arbete?
www.project-mawic.eu
Vet coachen hur man ska hjälpa invandrarmedarbetaren att lösa olika problem som kan
ha ett kulturellt ursprung?
Fungerar coachen som en kontakt mellan invandrararbetaren och deras kollegor,
både professionellt och personligt?
Introduktion om kulturen
Introduktion av invandraren till kulturen
Har coachen lärt sig om invandrararbetarens ursprungskultur?
Är coachen medveten om att de borde ge moraliskt stöd och orientering i många delar av det dagliga livet?
Bidrar coachen till att invandraren blir involverad i sociala aktiviteter?

PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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or contact your national project partner:
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com
Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Partners
INTEGRATIONSSTÖD
I
VARDAGEN

När man bosätter sig i ett nytt land behöver man veta
vardagslivet och kraven på de mest omedelbara och
grundläggande behoven. Den grad som en person är
socialt integrerad utanför arbetsplatsen kommer att
ha en mycket stor inverkan i detta.
Kan företaget erbjuda stöd i en rad olika uppgifter
The European Commission support for the production of
för den nyanlända invandraren:
alltconstitute
från att
använda
this publication does not
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bankkonto eller letarwhich
efter
mat.
Dessutom måste de med små barn förstå utbildningssystemet och få vetskap om skolor och daghem som
är tillgängliga i det lokala samhället. De behövs även
grundläggande information om hälsovårdssystemet
och juridisk rådgivning om frågor som rör deras status
som invandrare, till exempel anhöriginvandring.
Företaget kan underlätta och effektivisera anpassningsprocessen genom att ge invandrararbetaren en
kontaktperson som kan hjälpa till att hantera svårigheter i anpassning och ge emotionellt stöd för att integrationsprocessen ska bli.

Bakgrundsinformation
Offentliga tjänster
Det är viktigt att coachen har utarbetat en dokumentation med all grundläggande information
för nyanlända invandrare. Denna dokumentation
bör innehålla information om de administrativa
system som invånarna måste känna till för att bo
i landet: kollektivtrafik (linjer, biljettpriser etc.),
utbildningssystemet och resurserna i området (inklusive daghem för de med små barnen) och hälsovårdstjänster. Det skulle också vara till hjälp att
inkludera information om tillgång till rättshjälp för
frågor angående deras invandringsstatus, familjeåterförening etc. Dossien bör också ge instruktioner om entreprenadverktyg och tjänster: el,
MaWIC
- Facilitating
Migration
andsom
gas, telefon,
vatten,
sanitet eller
skattefrågor
Workplace
Integration
with
Qualified
nya invånarna borde vara medvetna om.

Personnel and Concepts

Privata tjänster

www.project-mawic.eu

Den information som utarbetats för invandraren
kan också innehålla aspekter som fastighetsbyråer för att hjälpa till att hitta boende eller specialiserade affärer som säljer produkter från deras
ursprungsland. Det kan också vara användbart
att tillhandahålla en lista över banker i samhället
(inklusive information om tjänster och provisioner), såväl som privata försäkringsleverantörer,
marknader och stormarknader, religiösa tjänster,
fritidsaktiviteter, försäkringsbolag (beroende på
vilken försäkring som kan vara nödvändig) eller
information om att köpa vissa saker (hur man till
exempel köper en bil).

Praktiska färdigheter

©Adobe Stock / Rawpixel.com

Coachen ska visa migrantmedarbetarens grundläggande seder och vanor i värdlandet, så att han
eller hon kan interagera på ett bra sätt när det
umgås med andra personer: sociala normer och
seder när de interagerar med andra människor i
sociala situationer (i barer och restauranger, bio,
gym, etc.), hur man beter sig på offentliga platser,
sociala förhållanden och könsrelationer, konsumtion av rusmedel etc. Det är också användbart att
vara medveten om tillgängliga integrationstjänster (språkkurser, integrationsstöd, sociala nätverk
etc.) från lokala föreningar, speciellt de som är
avsedda att stödja invandrare.

https://www.project-mawic.eu
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Bästa praxis och support
Informationsverige.se har ett gediget material om Sverige, som ger en bra
samhällsorientering,
som heter Boken om Sverige.
or contact
your national project partner:
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com
Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Partners

Aspekter att beakta
Planering
Invandring, bosättning och integration är alla faser av en process som kommer att påverka individens
moral och i sin tur påverka alla aspekter av deras liv (personligt, professionellt och socialt).
Kommer företaget att stödja invandrarnas bosättning utanför arbetsplatsen inom ett bredare socialt
sammanhang, hur kommer företaget att arbeta för att tillhandahålla detta stöd? Har företaget öronmärkt
Theunderlätta
European Commission
the productionarbetstid
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dettasupport
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Har företaget skapat ställning som coach för att informera och ge stöd till
www.project-mawic.eu
invandrarmedarbetaren i de nämnda aspekterna?
Kan coachen ge stöd i specifika dagliga privata situationer, som ger invandraren
de råd och orientering som de behöver?
Om det inte finns någon formell coach, finns det någon person i företaget som hjälper
och orienterar den anställde?
Process

Är de praktiska behoven hos den invandrade anställda tydligt identifierade och områden där företaget
kommer att tillhandahålla stöd direkt eller i samarbete med externa enheter?
Har företaget bestämt den ansvariga personalen, resurser och tidsramen för support?
Hjälp som invandrarmedarbetaren behöver vid ankomsten: bostad, skola/daghem, vårdcentral,
juridisk rådgivning, banktjänster, administrativa tjänster för boendet (vatten, el, gas,
telekommunikation, försäkring etc.).
Andra nödvändiga tjänster: transport, religiösa tjänster, rekreation, telekommunikation,
marknader, köpcentra etc.
Kulturell information: normer och regler för socialt beteende i offentliga och privata situationer,
könsrelationer, klädkoder, verbal och icke-verbal kommunikation etc.
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or contact your national project partner:
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com
Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

MÅNGFALDHETSARBETE,
INTERKULTURELL
Partners
FÖRSTÅELSE
Hantering av mångfald är en resa från att förebygga diskriminering och säkerställa lika möjligheter till
att främja tolerans och till och med värdera mångfald
som en tillgång. Diversity Management kan stärka
organisationens kultur, förbättra företagets rykte och
attrahera talang. Samtidigt kan det bidra till ökad motivation och engagemang, samt främja kreativitet och
innovation.

The European Commission support for the production of
this publication does not constitute an endorsement of the
which reflects the views only of the authors, and
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och
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Utbildning
i

kulturell medvetenhet är grundläggande och bör rikta
sig till alla. All personal bör vara medveten om att
invandrare lever och arbetar i en miljö där normer,
vanor, seder och förväntningar kan vara nya för dem.
Dessutom har varje organisation en egen företagskultur, som invandrararbetare bör lära sig om. Ofta
är företagskultur underförstådd, inte uttryckligt definierad, och utvecklas hela tiden från de kumulativa
egenskaperna hos alla anställda.

Bakgrundsinformation
Kulturell förståelse
Alla är en produkt av hans kulturella konditionering.
Ett exempel: Migrerande anställda kan ha införlivat
en annan tidsförståelse. Västeuropéer har mestadels
en monokronisk tidsförståelse. För dem är punktlighet
viktigt och att bara göra en sak i taget. Men i många
andra länder är överenskommelsen över hela världen poly kronisk. I dessa regioner, som den arabiska
delen av Mellanöstern eller Afrika söder om Sahara, tenderar människor att hantera tiden på ett mer
flexibelt sätt. Punktlighet är mindre viktigt. Istället är
människor motiverade att ändra planer ofta och enkelt. Täta interpersonella relationer är det främsta problemet, och folk tenderar att bygga livstidsrelationer.

https://www.project-mawic.eu

Betydelsen av information
För att säkerställa en välorganiserad och effektiv integration av invandrare i företaget är det viktigt att
fullständig information är tillgänglig. Det är till hjälp
att få en detaljerad beskrivning av arbetspositionen,
med en lista över uppgifter och mål att uppfylla. Det
rekommenderas att denna information lämnas skriftligt utöver företagets normer, dess uppdrag och värderingar, struktur, kvalitetsstyrningssystem, roller och
kommunikationskanaler, arbetsplaner, raster, regler
för användning av internet/mobiltelefoner, klädkod
etc.

Konfliktlösning
- Facilitating
Migrationärand
Även om MaWIC
bra planering
och information
en stor
Workplace
Integration
with Qualified
hjälp, kan inte personliga missförstånd
eller konflikter på grund Personnel
av kulturella
beteendemässiga
andoch
Concepts
skillnader alltid undvikas. Det är viktigt att upptäcka
de första tecknenwww.project-mawic.eu
på konflikt och veta vem man ska
gå till för hjälp. Konfliktlösning bör ske genom förhandlingar och alltid upprätthålla en icke-aggressiv
form av kommunikation. Det rekommenderas att ha
ett utvecklat konfliktlösningsförfarande integrerat
inom personalhanteringssystemet.

Första gången på jobbet
Den migrerande medarbetarens första dag på jobbet ska innehålla ett välkomstmöte, ett möte med sin
närmaste överordnade, en coach/mentors uppdrag
och en chans att träffa resten av teamet. Nyanställda
bör få en rundtur i företagets lokaler, visa arbetsplatsen och tillhandahålla skriftlig dokumentation
om arbetet och företaget. Nya anställda bör också
instrueras om användningen av utrustning som de
behöver. Periodiska möten ska planeras, åtminstone
under den första månaden, mellan den nya medarbetaren och deras coach/mentor.

Samarbete och kontakter
På arbetsplatsen är det viktigt att bygga upp ett samarbete, vilket gynnar den kulturella mångfalden som
en del av sin moderna identitet. Informella möten där
olika nationaliteter kan dela unika aspekter av sin
kultur (gastronomi, dans, sport etc.) eller fira typiska
festligheter, är bra exempel för att bidra till integration och att främja mångfalden i en organisation.
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Utbildningshandboken
för mångfaldshantering

är utformad för att följa och stödja
mångfaldshanteringen i projektet ”Antidiskriminering och mångfaldsutbildning VT
2006/009” för Europeiska kommissionen.

systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både
orReglerna
contact yourom
national
project partner:
ställer
krav
på
hur
arbetsmiljöarbetet
ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com
genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en
helhet
där alla delar hänger
Carola
Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

ihop. Läs mer om detta hos Arbetsmiljöverket.

Hållbarhetsarbete som skapar värde och bidrar till nya affärsmöjligheter. Läs mer i
rapporten om Resurs.
Partners

Aspekter att beakta
Interkulturell medvetenhet
Hur kan handledare, kollegor och andra personer informera sig om den migrerande medarbetarens
kulturella bakgrund?
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bakgrunden för migrerande arbetstagare?
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Vad måste göras för att hjälpa migrerande medarbetare att integrera på arbetsplatsen
(t.ex. oskrivna regler, “olika” ledarstilar)?
Hantering av mångfald
Har arbetsgivaren tillräcklig personal och ekonomiska resurser för att initiera/
utveckla mångfaldshantering i organisationen?

Är alla anställda (migrerande anställda och infödda) väl sensibiliserade för betydelsen av t.ex.
ålder, kön och kultur?
Vilka åtgärder/utbildning måste initieras för att utveckla mångfaldshantering i organisationen?
Ytterligare bidrag
Har företaget funderat på att organisera periodiska informella aktiviteter som bidrar till
integrationsprocessen? (kulinariska, kulturella eller sportevenemang, festligheter etc.).
Vet medarbetarna hur man upptäcker konflikter innan de eskalerar? Känner de kontaktpersoner
inom företaget som har kompetens för att lösa konflikter?
PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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Carola Kahlen
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KOMMUNIKATION PÅ
ARBETSPLATSEN
Ju tidigare migrerande medarbetarna kommer in i företaget ju tidigare kommer de att bli produktiva. Integration på arbetsplatsen tar tid och företag måste planera
tid för detta. Inflytandet av olika kommunikationsstilar
kan vara avgörande för internationella organisationer.
The European Commission support for the production of
Forskare skiljer mellan
låg- does
ochnothögkontextkulturer.
this publication
constitute an endorsement of the
which reflects the views only of the authors, and
Lågkontextkulturer, contents
t.ex.
de
flesta
länder
i EU, förlita
the Commission cannot be held responsible for any use
which may
be made of the information
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sig på uttrycklig muntlig
kommunikation.
I jämförelse
är människor från högkulturella kulturer som de arabiska länderna kollektivistiska, värderar interpersonella
relationer och bildar stabila, nära relationer. Som ett
resultat av dessa år med att interagera med varandra,
vet medlemmarna av sådana kulturer hur reglerna är,
hur man tänker och hur man beter sig. Därför behöver
regler inte uttryckligen anges och icke-verbala metoder används i första hand för att förmedla meningsfull information i konversationer, såsom ansiktsuttryck,
ögonrörelse och rösten.

Bakgrundsinformation
Uppfattning om kommunikationsstilar
Integration på arbetsplatsen är en process där
kommunikation är nyckeln och måste målmedvetet utformas och utvecklas. Att vara medveten
om de olika kommunikationsstilar som människor
har kan hjälpa till att bättre förstå migrerande
medarbetare och känna igen de utmaningar de
står inför på arbetsplatsen. Viktiga frågor är:
MaWIC - Facilitating
Migration
Vilka uppfattningar
om prioriteringar
ochand
planeWorkplace
Integration
with
Qualified
ring har de? Hur förstår de ett förslag/åsikt eller
en instruktion?Personnel
Hur kommunicerar
de framför en
and Concepts
grupp? Hur reagerar de mot kritik? Hur uttrycker
www.project-mawic.eu
de kritik?

Ledarstilar
I de flesta västerländska länder är arbetsplatsrelationerna ganska horisontella med platta hierarkier. Kontakter och kommunikationsformer är
ganska informella. Kommunikationen med överordnade och beslut fattas ofta kollektivt. I många
andra kulturer är arbetsförhållanden mycket mer
hierarkiska. Där är kommunikationen mer topdown på arbetsplatsen än i västvärlden. Chefen
är beslutsfattaren, och de anställda förväntar sig
också att han ska vara dominerande. Därför är
många migrerande anställda inte vana att vara
lika proaktiva som sina infödda kollegor och som
deras chefer kan förvänta sig.

©Adobe Stock / alphaspirit

Konflikthantering
Inom integrationsprocessen kan konflikter uppstå. Effektiva åtgärder för att hantera och lösa
dem kan vara avgörande. Det är nödvändigt att
integrera, om detta inte ännu är fallet, perspektivet för interkulturell och mångfaldshantering.
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Bästa praxis och support
Kompetensverkstaden är ett onlinebaserat utbildningsmaterial som erbjuder hjälp

or contact your national project partner:
med att utveckla din interkulturella kompetens – på ett enkelt och roligt sätt.
Lisa Marie Lorenz
Med dialogen som metod är syftet att bidra till att utveckla det interkulturella
lisa.lorenz@dekra.com

bemötandet hos dig som jobbar med integration, mångfald och social hållbarhet.

Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de

Partners

Aspekter att beakta
Medvetenhet om kommunikationsstilar
Har migrerande
anställda
kommunikationsstilar
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Personnel and Concepts
www.project-mawic.eu

Hur kan nationella medarbetare vara sensibiliserade för kommunikationsstilar
för migrerande anställda?
Förtydliganden
Tala tydligt med dina medarbetare om olika kommunikationsstilar, gör förtydliganden
i enlighet med berörda kulturer och arbetsformer för alla.
Ju fler människor med olika kommunikationsstilar som arbetar i en organisation tillsammans,
desto viktigare kan direkt, kommunikation vara.
Planera kommunikationen och var tydlig för att säkerställa att migrerande medarbetare vet
exakt vad som ska göras och vad som förväntas.
Skapa en konfliktlösningsprocess. Om detta redan har genomförts, inkludera i denna process
hur man hanterar konflikter som uppstår på grund av kulturell mångfald.
Överväg att genomföra den aktiva lyssningstekniken i organisationen.

PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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9.

Förbättra språkkunskaperna

PRAKTISK INTEGRATION
– SPRÅKKUNSKAPER
OCH UTBILDNING

Språk är grundläggande för arbetet, men att förvärva nödvändiga språkkunskaper är en process
som kräver flexibilitet, eftersom deltagaren gradvis bygger upp kompetenser. Den migrerande
medarbetaren kan behöva stöd för att lära sig
språket.

Integrationen i ett nytt land tar tid, öppenhet, tolerans och förståelse. På arbetsplatsen innefattar integrationen anpassning till kulturella och professionella
aspekter. Dessutom är språkkunskaper nödvändigt.
Arbetsgivare betraktar ofta kommunikationsförmåga
som den viktigaste färdigheter. Användning av lämpligt språk på arbetsplatsen hör ihop med god kommunikation. Så kunskaper i det språk som används i
arbetsmiljön är ett måste för varje migrerande medarbetare.
Samtidigt bör språket inte vara ett hinder. Det är något som kan förvärvas. Det är viktigt att förstå kommunikationen själv - vad som förmedlas. Genom att ta
hänsyn till dessa aspekter kan missförstånd undvikas
och integrationsprocessen kan underlättas.

https://www.project-mawic.eu

Stöd på arbetsplatsen
Innan språket kan användas fullt ut kan man tillhandahålla skriftlig kommunikation. Det finns
också möjlighet att använda ett gemensamt tredje språk, t.ex. engelska. Det bör anses ge tekniskt
eller specialiserat språk i respektive sektor.

Informellt stöd
Inlärningen av språket sker inte bara på arbetsplatsen. Det är också viktigt att språkkompetensen förvärvas i informella miljöer eller i fritidsaktiviteter som kanske företaget kan hjälpa till med.
Här kan organisationer som stöder integrationen
för att underlätta språkinlärning vara användbara.
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Bästa praxis och support

For further information please visit

our project
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På website:
vagentilljobben.se
finns

information och vägledning för dig som arbetar med
rekrytering och handledning inom kommuner och regioner. Det finns många
personer med utbildning och erfarenhet från länder utanför EU och EES som
behövs inom till exempel sjukvården, tandvården, äldreomsorgen och skolan.
or contact
your national project
partner:
Webbplatsen
är även
till för dig med utländsk utbildning och andra som vill veta
Lisa Marie
merLorenz
om vägen till jobben inom skola, vård och omsorg.
lisa.lorenz@dekra.com

vo-college.se kan man finna stödmaterial för språkutveckling på
Carola På
Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de
arbetsplatser. I dokumentbanken kan man hämta hem olika guider och
handböcker, som exempelvis handboken Lyft språket på jobbet.

Partners
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Vilken utbildning är nödvändig och vem ska betala?
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Finns det enheter (statliga eller icke-statliga organisationer) som kan tillhandahålla språkutbildning?
Inkluderar språkinlärningen arbetsplatsrelaterade ord.
Detaljer
Är programmet flexibelt med individuell inlärningstakt?
Tar programmet hänsyn till att invandraren också ska lära sig ett tekniskt språk som
används på arbetsplatsen?
Finns det intern dynamik på arbetsplatsen för att påskynda lärprocessen till exempel att
lära av kollegor?
Organiserar företaget fritidsaktiviteter som gynnar och snabbar på språkinlärningen?

PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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PRAKTISK INTEGRERING
- KVALIFICERING OCH
FÄRDIGHETSBEDÖMNING
I alla länder är certifieringen av formellt och informellt lärande mer eller mindre annorlunda. Således
för arbetsgivaren är det inte alltid lätt att korrekt verifiera färdigheter och förmågor hos en person från en
The European Commission support for the production of
annan kultur. Därförthisärpublication
det viktigt
fortsätta
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före
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arbetskontrakt,
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kan avgöra om personen
har
de offärdigheter
krävs
för att kunna börja arbeta på ett adekvat sätt.
Eftersom migrerande anställda inte alltid kan bevisa
dokument som bekräftar deras tekniska färdigheter,
bör anställningsorganisationen skapa en metod för
att verifiera kandidatens kompetens och förmågor.
Europeiska länder har också officiella organisationer
för certifiering av formell och icke-formell utbildning.
Vem som helst kan ta tester och få en officiell certifiering av sina färdigheter och/eller studienivå.
Dessutom kan det vara viktigt att etablera en praktikperiod som gör det möjligt att se hur den migrerande
medarbetaren integrerar på arbetsplatsen. Det finns
olika system för kortsiktiga praktikplatser i europeiska
länder som kan användas för att utvärdera kandidatens professionella prestanda före anställning.

Bakgrundsinformation
Inledande utvärdering
Det är ett faktum att migrerande anställda kommer från olika utbildnings- och sysselsättningssystem. Detta behöver dock inte hindra dem från
att kunna visa sina färdigheter och förmågor.
Öppenhet, flexibilitet och kreativitet är viktiga
inom detta område. Det är avgörande att bedöma vad den migrerande medarbetaren vet och
också vad han inte vet - för att på ett lämpligt
sätt utvärdera deras färdigheter och förmågor
för den arbetsposition som de ska ha. Organisationen själv kan skapa ett utvärderingssystem
MaWIC - Facilitating
and ett
för kandidatens
färdigheter Migration
eller använda
Workplace
Integration
with
Qualified
officiellt system för formella och informella kompetenscertifiering
som etablerats
i nästan alla
Personnel
and Concepts
länder i EU.

Praktik

www.project-mawic.eu

Organisationen kan också upprätta en praktikperiod före de slutliga kontraktet där kandidaten
utvärderas om deras arbete inom företaget (denna typ av praktik regleras av lagen i varje land).
Praktikplatsen ska vara ett individuellt arbetsprogram för att bestämma hur den migrerande
medarbetaren arbetar på arbetsplatsen. Därför
bör utvärderingen inte bara innehålla tekniska
aspekter utan också sociala färdigheter samt förmågan att anpassa sig till arbetsplatsens normer.

Kontinuerlig utbildning

©Adobe Stock / photon_photo

Kontinuerlig utbildning är en process som är inbyggt i varje arbetstagares arbetsliv i många organisationer. När det gäller migrerande anställda
kan personliga program utformas för att påskynda
eller förbättra integrationsprocessen. Utbildningen
ska planeras kring uppnåbara mätbara och specifika resultat inom en fastställd tidsperiod. Material
för utbildningen kan innehålla böcker, videoklipp,
internet, specifika kurser etc. Kollegor kan också
betecknas som tillfälliga handledare för att bidra
till utbildningsprocessen. Därför är det viktigt att
den migrerande medarbetaren är medveten om
lärandemålen och utbildningsprogrammet för att
följa upp sin egen utveckling, även om företaget
ger stöd och stimulans.

https://www.project-mawic.eu
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EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals används av tjänster som erbjuder bistånd
till flyktingar och invandrare från tredjeländer. Med hjälp av verktyget genomför de
intervjuer för att registrera individernas färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter.

Man
kan
ofta project
mer än
vad som syns i dokument som betyg eller intyg. Validering innebär
or contact
your
national
partner:
en
värdering
av
kunskaper
och kompetenser som en person skaffat sig genom studier
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com
eller samhällsliv och arbetsliv. På skolverkets hemsida har man samlat de vanligaste
Carola frågorna
Kahlen
om vad som gäller kring validering. Även Arbetsförmedlingen har information
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de
om validering.

Partners

Aspekter att beakta
Utvärdering av färdigheter och förmågor
Har företaget ett praktiskt system för att utvärdera kompetens och förmåga hos invandrarkandidaten?
Har kandidaten fått reda på de färdigheter och kunskaper som krävs för positionen
och vilken kompetensnivå som krävs?
Finns det
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Har någon i företaget utbildning för att guida invandraren genom utvärderings- och
certifieringsprocessen av yrkeskunskaper genom arbetsplatserfarenhet eller icke-formell utbildning?
Kan företaget informera invandraren om kraven för att få tillgång till denna process
och uppnå certifiering?
Praktik och Kontinuerlig utbildning
Har den migrerande medarbetaren fått information om praktikprogrammet,
varaktighet och egenskaper?
Har företaget fortlöpande utbildningsprogram för sina anställda?
Kan företaget utforma en personlig utbildningsplan för att förbättra invånarnas individuella
omständigheter?
Har företaget ha resurser (personal och ekonomi) för att stödja utbildningen?
Är medarbetaren medveten om vilka möjligheter ytterligare utbildning kan ge?
PLANERING

KONTAKT OCH
REKRYTERING

PRAKTISK DAGLIG
SUPORT

INTEGRATIONSPROCESS
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UTVÄRDERING

En grundläggande del av alla organisatoriska aktiviteter är att lära och internalisera lektioner som kan
tillämpas på framtida processer. Därför är det avgörande att regelbundet utvärdera integrationen av
migrerande anställda. Utvärderingen kan antingen
vara skriftlig (med rapporter och enkäter) eller muntligt. Utvärderingen bör genomföras periodiskt, oavsett om det är formellt eller informellt. Om det redan
finns standardiserad kvalitetsledning i organisationen
kan utvärderingen integreras i den befintliga strukturen. Slutligen är det viktigt att inkludera alla relevanta
medarbetare i utformningen av utvärderingen - e. g.
personaladministratören och kvalitetshanteringsavdelningen. Resultaten av utvärderingen ska delas och
diskuteras med all personal som är involverade i integrationsprocessen.

MaWIC - Facilitating Migration and
Workplace
Integration
withom
Qualified
Coachen måste kunna
rapportera
migrerande arbetstagares
framsteg
ochConcepts
svårigheter. Detta
Personnel
and
kan ske genom ett informellt möte men de måste
www.project-mawic.eu
hållas regelbundet.
Om företaget har en standardiserad kvalitetshantering ska utvärderingen
integreras som en ny integrerad del av den befintliga strukturen.

Relevanta indikatorer
För att på ett adekvat sätt mäta graden av överensstämmelse med målen är det viktigt att fastställa ad hoc-indikatorer som möjliggör övervakning av processen. Detta bör ske i början och
fortsätta eftersom mål uppnås successivt. Vidare
måste utvärderingar vara periodiska och resultaten ska delas med alla som är involverade i integrationsprocessen så att korrigerande åtgärder
kan vidtas om det behövs (chefer, arbetskollegor
etc.).

Ta tag i problemen

Bakgrundsinformation
Integrera utvärderingen
Idealiskt är om företaget kommer att utveckla och
upprätthålla en plan mellan coachen och den migrerande medarbetaren som ska uppnå mätbara och
specifika mål samtidigt som den migrerande medarbetaren får tillgång till inlärningsresurser (nuvarande
och online).

https://www.project-mawic.eu

Åsikter bör uttryckas fritt och det måste finnas
möjlighet att uttrycka även klagomål. Därför är
det nödvändigt att utveckla ett system som skyddar anonymiteten hos alla berörda. Det är viktigt
att det finns en kommitté för att lösa eventuella
interna problem och att fungera som medlare
mellan anställda. Många företag har etablerat
konfliktförebyggande och system som även kan
användas för integration. Dessutom är det till
hjälp att kategorisera konflikter för att förhindra
dem i framtiden.
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loyers and their personnel and in some
en the employers’ customers or clients.
MaWIC develops different outcomes to
ace integration within the three-year pro-

For further information please visit

our project website: www.project-mawic.eu

Bästa praxis och support

Checklistan “Support for voluntary initiatives promoting diversity management
at the workplace across the EU” ” är ett stödverktyg för frivilligt genomförande
or contact
national project
partner:
av your
mångfald
och inkludering
i företag, främst i större företag.
Lisa Marie Lorenz
lisa.lorenz@dekra.com

Carola Kahlen
carola.kahlen@ifbe.uni-hannover.de
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Inkludera denna utvärdering i företagets kvalitetsledningssystem. Om ditt företag inte har
en etablerad mekanism för konflikthantering, tänk på hur man kan implementerar det.
Utvärdera om nått sina mål, mångfaldshantering och interkulturella relationer.

Dra nytta av erfarenheter från andra enheter: Kontakta organisationer som stöder invandrare
och ta reda på vilken typ av konflikter som kan uppstå under integrationsprocessen och förutse dem.
Mervärde
Ger invandrarmedarbetarna mervärde till företaget så att man kan möta utmaningarna
inom sektorn bättre?
Har invandrarmedarbetarna möjlighet att utvecklas professionellt och ekonomiskt?
Finns det indikationer på företagsförmåner (socialt, kulturellt, ekonomiskt etc.)
av de åtgärder som vidtagits?
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