Enklare vägar till jobb och
näringslivets kompetensförsörjning
Insikter från djupintervjuer/samtal med projektägare, deltagare och intressenter

Introduktion
Insikterna i den här presentationen har arbetats
fram i samarbete med ett 40-tal projektägare
(företag, kommuner, organisationer) som utvecklar
och driver verksamhet med mål att stärka
näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som
arbetssökande (nyanlända, utrikes födda,
långtidsarbetslösa) erbjuds möjligheter till arbete.
Vår förhoppning är att våra gemensamma insikter
ska vara till nytta för fler som planerar, utvecklar
och driver verksamheter med samma mål.
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Utmana arbetsgivarnas krav vid
rekrytering
För att förbättra företags
kompetensförsörjning och skapa fler
arbeten för utrikes födda är det
avgörande att utmana arbetsgivarnas
kravprofiler, tex krav på
gymnasieutbildning och språkkunskap.
Vi behöver gemensamt ifrågasätta vem
som är anställningsbar och vilka
kunskapskrav som är nödvändiga för en
viss yrkesroll.
Genom att bryta ut praktiska
arbetsuppgifter ur befintliga yrkesroller
kan vi skapa och definiera nya roller
med en lägre kravprofil.

Till översikt

Driver du projekt inom kompetensförsörjning behöver du utforska vad
arbetsgivarna behöver för att se projektet som en del av långsiktig, strategisk
kompetensförsörjning.
Lär känna arbetsgivarens behov och organisation och stöd arbetsgivaren att:

• Utvärdera sitt nuvarande och framtida behov av kompetens.
• Upptäcka möjligheter och konkurrensfördelar i att rekrytera med ett
bredare perspektiv på kompetens.

• Utmana vilka utbildnings-, kunskaps-, och språkkrav som är nödvändiga för
yrkesrollen och arbetsuppgifterna.

• Skapa nya yrkesroller och möjligheter till arbete genom att bryta ut
arbetsuppgifter (jobcarving).
För att göra det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv och
sprida projektresultat behöver nya yrkesroller definieras i SeQF-format, Sveriges
nationella referensram för kvalifikationer. För mer information https://www.seqf.se/

Utmana arbetsgivarnas kravprofiler

För att förbättra företags
kompetensförsörjning och skapa fler
arbeten för nyanlända är det avgörande
att utmana arbetsgivarnas kravprofiler,
tex krav på gymnasieutbildning och
språkkunskap.
Vi behöver gemensamt ifrågasätta vem
som är anställningsbar och vilka
kunskapskrav som är nödvändiga för en
viss yrkesroll.
Genom att bryta ut praktiska
arbetsuppgifter ur befintliga yrkesroller
kan vi skapa och definiera nya roller
med en lägre kravprofil.

Till översikt

Det här behöver du som arbetsgivare tänka på:

• Involvera medarbetare i att kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan brytas ut ur
befintliga arbetsbeskrivningar för att frigöra tid för medarbetare att jobba med
och utveckla sin kärnkompetens.

• Att arbeta med kompetensförflyttning av befintlig personal kan frigöra plats för
utrikesfödda med lägre utbildning och skapa utrymme för
verksamhetsutveckling.

Skapa en
brygga mellan arbetsgivare
och myndigheter

Skapa en brygga mellan arbetsgivare och
myndigheter
Arbetsgivare upplever ofta att det är
svårt att samverka med och förstå hur
Arbetsförmedlingen fungerar, vilka
regler som gäller och innebörden av
olika stöd.
Eftersom det kan innebära en stor
arbetsinsats för arbetsgivare att
hantera relationen till
Arbetsförmedlingen och andra
myndigheter minskar motivationen att
anställa nyanlända.

Till översikt

Det finns många trösklar för företag att anställa personer utan dokumenterad
kompetens. Att hjälpa arbetsgivare hantera kontakten med Arbetsförmedlingen är
en viktig framgångsfaktor.
För dig som driver projekt inom kompetensförsörjning är det viktigt att:

• Tidigt etablera en relation med Arbetsförmedlingen för att underlätta samarbete
och en ömsesidig förståelse.

• Skapa en struktur för er samverkan så att samarbetet kan överleva över tid.
• Säkerställa att det finns kunskap om Arbetsförmedlingens insatser och verktyg i
projektet.

• Ta reda på hur du kan stötta de arbetsgivare du samarbetar med att hantera
kontakten med Arbetsförmedlingen.

Anpassa
utbildningar till
arbetsgivares behov

Anpassa utbildningar till arbetsgivares
behov
Innehållsmässigt efterfrågar
företag utbildningar som i
dagsläget inte existerar. Företag
efterfrågar även kortare kurser för att
hitta den kompetens de behöver.

Till översikt

Det är avgörande att utforma utbildningar som skapar bättre förutsättningar för
arbetsgivare att hitta efterfrågad kompetens vid rätt tidpunkt.
För dig som driver projekt inom kompetensförsörjning är det viktigt att:

• Tillsammans med arbetsgivare designa kortare utbildningsmoduler som kan
utföras i egen regi eller tillsammans med utbildningsanordnare.

Det behövs en större öppenhet för nya
mer flexibla utbildningsformer.
Arbetsförmedlingens upphandlade
utbildningar motsvarar inte alltid
arbetsgivarnas behov.

• Designa utbildningar som matchar nya yrkesbeskrivningar och kravprofiler.
• Möjliggöra lärprocesser där svenska, yrkeskunskap och
arbetsmarknadsorientering studeras parallellt.

• Fokusera mer på att lära ut yrkessvenska.
Som projekt behöver du även ansvara för att:

• Ta fram en process eller struktur för validering av kunskap och vid behov bygga
upp valideringsmiljöer som säkerställer att arbetsgivare kan hitta efterfrågad
kompetens.

Identifiera och synliggör
reella kompetensbehov
och krav

Identifiera och synliggör reella
kompetensbehov och krav
Arbetssökande och arbetsgivare
behöver en tydlig handlingsplan för
vägen till yrket/arbetet.

Till översikt

För att motivera deltagare är det viktig att visa vad yrket innebär och beskriva hur
vägen till efterfrågan kompetens ser ut och kan uppnås.
För dig som driver projekt inom kompetensförsörjning är det viktigt att:

Många utrikes födda bär med sig
erfarenheter av tidigare
arbetsmarknadsinsatser som inte
resulterat i anställning. Resan mot jobb
kan därför upplevas både otydlig och
avlägsen.
Tydliga målbilder, både under
rekrytering, utbildning och på
arbetsplatsen, skapar motivation och
underlättar resan mot efterfrågan
kompetens.

• sätta upp en tydlig målbild för alla deltagare - ett riktigt jobb hos en tilltänkt
arbetsgivare.

• Sätta upp en individualiserad plan för deltagares lärande. En sådan plan behöver
beskriva vad deltagaren behöver lära sig och hur kunskapsmål ska uppnås.

• Skapa möjligheter för deltagaren att under projekttiden skapa en relation till den
tilltänkta arbetsgivaren.
Som arbetsgivare behöver du tänka på:

• Skapa intresse för er som arbetsgivare genom att besöka utbildningar och visa
engagemang.

• När deltagaren kommer till arbetsplatsen behöver det finnas ett överenskommet
mål och en plan för vilka färdigheter personen behöver lära sig.

Jobba löpande med
arbetsmarknadsorientering

Jobba löpande med
arbetsmarknadsorientering

Till översikt

Förståelse för hur den svenska
arbetsmarknaden fungerar är ofta en
förutsättning för att man som individ
ska bli framgångsrik i sitt jobbsökande
och arbetsliv.

För att jobba mer framgångsrikt med kompetensförsörjning behöver nya
medarbetare känna till vilka regler man behöver förhålla sig till och hur man som
enskild individ kan bidra till sin arbetsplats.

Kunskap om arbetsmarknaden behöver
i större utsträckning sättas i ett
yrkessammanhang för att bli
betydelsefull för mottagaren.

• Koppla kunskap om regler, normer och värderingar till den kommande

Som projekt kan du lägga grunden för en lyckad arbetsmarknadsorientering
genom att:
arbetsplatsen.

• Ta hjälp av expertis för att belysa normer och värderingar som annars kan vara
svåra att förmedla.
Som arbetsgivare behöver du:

• Tänka igenom vilken tyst kunskap medarbetare behöver känna till för att kunna
bidra och bli en del av ett arbetslag.

Skifta fokus från att
coacha arbetstagare till att
coacha arbetsgivare

Skifta fokus från att coacha arbetstagare
till arbetsgivare
Traditionellt sett har fokus varit att
coacha arbetstagare snarare än
arbetsgivare, men det finns en ovana
bland arbetsgivare att rekrytera,
introducera och arbetsleda nyanlända
utan dokumenterad kompetens.
Långsiktigt stöd till arbetsgivare stärker
viljan och modet att utmana invanda
rekryteringsmönster och
kompetenskrav.

Till översikt

Som projekt kan du öka viljan bland arbetsgivare att anställa genom att:

•
•
•
•

Hjälpa arbetsgivare att utveckla rutiner för bedömning av kompetens.
Hjälpa arbetsgivare att utbilda handledare och utforma handledarrollen.
Ta delat ansvar för att handleda nya medarbetare.
Ge arbetsgivare en tillgänglig kontakt man kan vända sig
till med frågor eller problem.

Glöm inte att inkludera
medarbetarna

Glöm inte att inkludera medarbetarna

Tveksam personal kan utgöra ett hinder
för att inkludera nyanlända på
arbetsplatsen. En vanlig oro bland
medarbetare är att det kan uppstå
problem på grund av språkförbistring
och att det krävs en stor tidsinsats att
introducera och handleda nyanlända
utan dokumenterad kompetens.

Till översikt

Som projekt kan du stötta arbetsgivare att skapa stöd och engagemang bland
medarbetare genom att:

• Hjälpa arbetsgivare att identifiera eventuella risker och ta fram en plan för hur
risker kan hanteras.

• Stötta arbetsgivare att förmedla viktiga värden och normer när nya medarbetare
introduceras.
Som arbetsgivare behöver du:

• Vara lyhörd för medarbetares oro och skapa samsyn kring eventuella utmaningar.
• Jobba aktivt med att förankra och skapa ett inkluderande arbetssätt.
• Visa på den konkurrensfördel det innebär att rekrytera med en bredare syn på
kompetens.

• Avsätta tillräckliga resurser för handledning och eventuell kompetensutveckling
av nya medarbetare.

Använd flexibla och
anpassade sätt att lära sig
svenska

Använd flexibla och anpassade sätt att lära
sig svenska
För högt ställda krav på kunskap i
svenska språket gör att arbetsgivare
missar möjligheter att ta tillvara
kompetens.

Till översikt

Som projekt kan ni skapa flexibla metoder för undervisning som är anpassade till
individ och arbetsgivare genom att:
• Möjliggöra lärprocesser där utbildning i svenska, yrkeskunskap och
samhällsorientering integreras.
• Fokusera på yrkessvenska.

Forskning och erfarenhet visar att
många lär sig språket snabbare om
undervisningen är kopplad till arbete
och yrke.

• Använda digitala språkstöd på arbetsplatsen.
Som arbetsgivare behöver du:
• Identifiera vilken nivå på svenska som behövs för att klara arbetet.

• Skapa möjlighet till undervisning på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning.html

Vill du kontakta oss?
Eva Johansson, Patrik Möllerström, Josef Lannemyr och
David Berg, mejla till fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

