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Overordnet sammendrag 

FETI Intellectual Output 4 (IO4) har som mål å utvikle en helhetelig systemtilnærming (Whole 

Systems Approach- WSA) som gir et perspektiv for å forstå hvordan ulike elementer, som personer 

som jobber i feltet, målgruppen innvandrere og flyktninger, og tjenester er relatert, og hvordan de 

påvirker hverandre i en helhet.  

Denne rapporten er utarbeidet av Istanbul University og vedtatt av prosjektkgruppen etter samtaler 

på de virtuelle møtene som er gjennomført, samt gjennom intervjuer av personer som jobber i feltet 

og spørreskjemaer utfylt av eller sammen med flyktninger og innvandrere for å samle inn relevant 

informasjon for utarbeidelsen av IO4. Verktøyene (i vårt tilfelle spørreskjemaene og intervjuene) som 

ble brukt var identiske i alle deltakerlandene og ble blant annet brukt til å lage SWOT-analyser (se 

vedlegg). Hvert lands resultater ble samlet inn og evaluert. IO4 vil bli oversatt fra orginalspråket 

engelsk, til tyrkisk og italiensk i tillegg til denne norske oversettelsen. 

FETI-prosjektet, som alle europeiske prosjekter som finner sted i denne spesielle historiske perioden, 

påvirkes av en rekke endringer, forsinkelser og justeringer på grunn av krisen tilknyttet Sars Cov-2 

(COVID 19). En av hovedutfordringene våre har vært å ikke kunne holde et personlig transnasjonalt 

møte som ville ha blitt benyttet til å utveksle gode erfaringer mellom partnerne. Det var planlagt et 

transnasjonalt møte i Istanbul, som desverre ikke kunne gjennomføres. Partnerskapet hadde 

imidlertid møtet via elektroniske plattformer for å kunne fortsette å jobbe med IO4. 

IO4 vil illustrere et ideelt perspektiv når det gjelder å jobbe med flyktninger/innvandrere og 

illustrerer forholdet mellom personer som jobber i feltet, flyktninger og innvandrere, samt tjenester 

og andre relaterte organer. Vi tror at en vellykket utformet systemisk tilnærming/WSA kan hjelpe 

beslutningstakere med å å forstå elementer av situasjonen for innvandrere og flyktninger, samt for 

de som jobber med brukergruppen. På denne måten vil forholdet mellom hvert element (flyktninger, 

de som jobber med flyktninger og tjenester) i modellen oppnå bedre forståelse. 
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1. Prosjektbeskrivelse og partnerne 
The European Pillar of Social Rights (EPSR) (den europeiske pilar for sosiale rettigheter) sier "Alle har 

rett til inkluderende utdanning av høy kvalitet, opplæring og livslang læring for å opprettholde og 

tilegne seg ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta fullt ut i samfunnet og lykkes med å håndtere 

overganger i arbeidsmarkedet." Samtidig med denne forpliktelsen ble anbefalingen "Upskilling 

Pathways: New Opportunities for Adults" ("Veier for kompetanseheving: Nye muligheter for voksne") 

vedtatt i 2016 av Rådet for Den europeiske union (EU), noe som bekrefter at voksne elever bør få 

tilgang til et kontinuerlig, sammenhengende, omfattende initiativ som involverer interessenter som 

er ansvarlige for å gi ferdighetsvurderinger, læringstilbud og valideringsordninger. Videre forutser det 

årlige arbeidsprogrammet for 2019 implementeringen av 'Erasmus+', i tråd med ET2020, som en 

prioritet for etableringen av, og tilgang til, opplæringstilbud, ved å utvikle innovative tilnærminger 

som gjør det mulig for voksne å få tilgang til læringsmuligheter som er tilpasset deres spesifikke 

behov. 

 Til tross for dette avsluttet 63 millioner Europeiske voksne utdanning eller opplæring med 

ungdomskolen som høyest oppnådd kvalifikasjon i 2016. Med søkelys på disse dataene fremhever 

"European Agenda for Adult Learning" behovet for at lavt kvalifiserte voksne møter de forskjellige 

sosiale og økonomiske endringene og minimerer ustabilitet ved å forbedre deres kompetanse. Videre 

viser OECD Survey of Adult Skills (OECD undersøkelse for voksnes ferdigheter) at lavt kvalifiserte 

voksne har mindre sannsynlighet for å gå til anskaffelse av en jobb eller delta i opplæring, selv om 

dette er nøkkelen til deres sosiale inkludering og samfunnsdeltakelse. Disse faktorene gjør seg særlig 

gjeldende for flyktninger og asylsøkere som kan ha svært lav utdanningserfaring og liten eller ingen 

kompetanse i språket som snakkes i landet de befinner seg i.  

Europeisk forskning på arbeidsinnvandring har vist at innvandrere så langt har vært overrepresentert 

i usikre og lavt betalte stillinger og med begrenset inntektsmobilitet. Mange kan derfor føle seg 

ekskludert fra sine nye samfunn, når behovet for inkludering i samfunnet og arbeidsplassen aldri har 

vært høyere.  

FETI-prosjektet er et initiativ som tar sikte på å tilpasse deltakernes ferdigheter til arbeidsmarkedets 

nåværende behov. Det er mange faktorer som bidrar til sosial eksklusjon. Noen  mangler skolegang, 

mens andre har lite eller ingen arbeidserfaring. Mange har dårlige språkferdigheter, og andre viser 

manglende forståelse for hvordan deres nye land fungerer både sosialt og økonomisk.  

Utfordringer, som sosial integrering, voksenopplæring og innvandring i sin helhet, er altfor store 

utfordringer for at et enkelt prosjekt kan løse alle utfordringer. Siden mange land deler de samme 

utfordringene, besluttet prosjektgruppen at en samordning av metoder i det minste kunne være et 

steg på veien for å bidra til å støtte flyktning- og migrantbefolkningen med å sikre arbeid og 

utdanning eller opplæring som fører til sysselsetting. Dette vil videre kunne komme den nasjonale 

økonomien i partnerlandene til gode.  

Prosjektet sikter på å bidra til denne prosessen ved: 

• Bedre integrering for innvandrere 

• Legge til rette for sosial inkludering   

• Forbedre kartlegging av eksisterende ferdigheter  

• Tilby karriereveiledning  

• Tilby muligheter for opplæring og vise vei  
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• Øke ansettelsesevne ved å utvikle nøkkelkvalifikasjoner  

 

Prosjektpartnere  

• Prosjekt koordinatorer (P1)- Oslo Voksenopplæring servicesenter  

• P2- Engim Piemonte associazione, Italia  

• P3- Istanbul University, Tyrkia  

• P4- Scottish Wider access Programme West SCIO, Storbritannia 
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2. Mål for Intellectual Output 4 (IO4) 

Internasjonalt er det nå bred enighet om viktigheten av voksenes læring som foregår på mange 

arenaer både i det sosiale liv og arbeidslivet. Innvandring og sosial ekskludering er imidlertid en 

utfordring som mange EU-land må ta tak i når det gjelder livslang læring og det er en altfor stor 

utfordring til at en enkelt institusjon skal kunne løse dette alene. Videre må det tas skritt både lokalt 

og nasjonalt for å gjennomføre langsiktige planer for å håndtere utfordringene. Siden mange land 

deler de samme utfordringene, mener vi at WSA i det minste kan gi et helhetlig perspektiv mot å 

bistå flyktning- og migrantbefolkningen med å sikre arbeid og utdanning eller opplæring som fører til 

sysselsetting. Dette vil igjen komme økonomien i partnerlandene til gode, samt bidra til sosial 

integrering på lang sikt. Målet med IO4 er å utvikle WSA som også vil fungere som grunnlag for en 

praktisk guide for hvordan man bruker og iverksetter resultatene produsert av FETI-partnerne i 

Intellectual Outputs 1, 2 og 3. 

Hovedfokuset er på å utforme en modell som kan brukes av hvert land som arbeider med 

innvandring, ved å samtidig vurdere de nasjonale kontekstforskjellene. For å utarbeide langsiktige 

planer for å håndtere utfordringene både på lokalt og nasjonalt nivå bestemte vi oss for å fokusere 

på like og ulike utfordringer ved å kombinere data fra hvert land. Derfor har vi samlet inn nødvendige 

data via spørreskjemaene som ble brukt i intervjuer med de ulike veisøkerne og andre som jobber i 

feltet i hvert partnerland. Institusjoner som jobber med innvandrere og flyktninger har noen likheter 

og noen ulikheter, samt ulike styrker og svakheter. Ettersom de som jobber i feltet i de ulike 

partnerlanden har betydelige forskjeller så vel som likheter når det gjelder styrker og svakheter, 

varierer også de potensielle truslene og mulighetene for hvert land.  

I denne delen gis først og fremst informasjon om WSA og dens teoretiske bakgrunn. Deretter vil det 

bli gitt informasjon om hvordan WSA er utformet i IO4, og hvordan komponentene som er inkludert i 

dette systemet er definert 

2.1 Teoretisk bakgrunn  

Systemtenkning er en metode for å forstå hvordan ting (elementer og systemer) er relatert, og 

hvordan de påvirker hverandre i en helhet. Et eksempel på systemtenkning er hvordan elementer 

som vann, sol, jord, luft, planter, dyr og mennesker samhandler og støtter hverandre i 

verdenssystemet (University of British Columbia, 2021; Lovins et al., 2010). 

Systemtenking:  

• fremmer tverrfaglig samarbeid mellom ulike team for å forstå hvordan ulike brikker eller 

elementer fungerer sammen som et system, og  

• hvordan man utnytter potensielle synergier mellom systemer som resulterer i optimalisering av 

et helt system, i stedet for delene isolert 

• et sentralt prinsipp for integrativ design 

• og gir mer varierte og bredt distribuerte fordeler  

Rocky Mountain Institute (2006) antyder at hele systemdesign betyr "Optimalisering ikke bare av 

delene men av hele systemet. Det krever oppfinnsomhet, intuisjon og teamarbeid. Alt må vurderes 

samtidig og analyseres for å avdekke gjensidig fordelaktige interaksjoner (synergier) så vel som 

uønskede". Inkrementelle forbedringer av eksisterende systemer møter sjelden mottakernes 

forventninger om at løsninger skal være effektive (Blanchard &Fabrycky, 2006, Charnley et al., 2011). 
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Det er derfor foreslått at for å takle stadig mer komplekse og uorganiserte problemer, og for å tilby 

helhetlige og integrative løsninger, må vi ta i bruk en endring i designmentalitet og begynne å tenke 

annerledes (Hawken, Lovins, &Lovins, 1999). En systemdesigntilnærming oppfordrer de involverte til 

å betrakte et problem som et helt system og ikke bare konsentrere seg om en bestemt komponent i 

det systemet. I tillegg erkjenner den at et problem er opprettet av alle deler av systemet, og at 

problemet kan og bør løses på alle nivåer. Seiffert og Loch (2005) antyder at den viktigste 

egenskapen til systemer er at de består av flere deler som ikke er isolert, men nært sammenkoblet 

danner en kompleks struktur (Charnley et al., 2011:159-160). 

I forbindelse med dette prosjektet er systemer definert som et sett med uavhengige, men 

sammenkoblede fenomener, eller som Sherwood (2002) definerer dem som "et fellesskap av 

tilkoblede enheter" som vi knyttet til et formål. Denne tilknytningen betyr at systemer ikke kan deles 

inn i komponentdelene; Vi må betrakte dem som en helhet og derfor må vi utvikle mekanismer for å 

gjøre det (Charnley et al., 2011:160). 

 

2.2. Systemtilnærming i IO4  

Som kort forklart ovenfor, er WSA en metode for å forstå hvordan ting (elementer og systemer) er 

relatert, og hvordan de påvirker hverandre i en helhet. Vi mener at WSA kan trekke 

oppmerksomheten mot ikke bare betydningen av tidlig kartlegging og karrieveiledning 

(bådeindividuelt og i gruppe) for innvandrere eller flyktninger, men også de som jobber i feltet når 

det gjelder behov og utfordringene de potensielt står overfor. 

Vi begynte innsamlingen av informasjon for å etablere WSA helt fra begynnelsen av prosjektet med 

den første intelecutal output (IO1), en lokal behovsstudie, som analyserte eksisterende tjenester, 

samt sysselsettings- og læringsmuligheter tilgjengelig for innvandrere og migranter på bestemte 

områder og landsspesifikke situasjoner (For detaljert informasjon, vennligst besøk 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste190520.pdf 

). Arbeidet ble videreført med IO2 som gir uttrykk for et utvalg av verktøy for å hjelpe praktikere og 

karriereveiledere i samtaler med flykninger og migranter for å gjøre dem i stand til å gjenkjenne sine 

egne styrker, evner, egenskaper og utviklingspotensial. Modellen som ble utarbeidet i IO2 skisseres 

under:  

 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste190520.pdf
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Disse stadiene representerer flyktningene /innvandrerne som kommer fra forskjellige bakgrunner og 

deres vei gjennom karriereveiledning. Som det kommer frem i IO1, er det stor variasjon i både antall 

innvandrere og flyktninger i de ulike landene og tjenestetilbudet som finnes. Derfor er vi også klar 

over at ulike partnere jobber med de ulike stadiene på forskjellige måter på grunn av deres 

organisatoriske mål. For eksempel, for Engim er hovedfokuset på sysselsetting og i SWAPWest og 

Istanbul University, er målgruppene allerede i gang med utdanning i en eller annen form. Oslo 

voksenopplæring jobber både med personer som ønsker jobb og de som er på jakt etter utdanning. 

Modellen tilbyr fleksibilitet og overførbarhet i henhold til organisasjonens og flyktningenes behov via 

verktøyene som hører til for hvert trinn. Videre kommer et kort sammendrag av modellen. (For 

ytterligere informasjon, vennligst besøk: 

https://fetiproject.com/wpcontent/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf  

) 

"Bli kjent med personen", er første trinn i modellen og representerer migrantene som ankommer 

vertssamfunnet og kommer til partnerinstitusjonene. Siden dette er det første møtet er 

karriereveileder ofte lyttende og forsøker å forstå behovene. Basert på flyktningens behov er det 

forskjellige verktøy som kan brukes. Istanbul Universitys jobber med flyktninger som allerede er i 

gang medhøyere utdanning, og på grunn av dette vil karriereveilederen bare møte flyktninger som er 

studenter ved universitetet og under forutsetning av at de gjør en online avtale med Istanbul 

University's Career Development Practice and Research Centre (ISTANBUL KAGEM). Dersom 

flyktningene ønsker å møte en veileder, må de derfor gå gjennom en online selvvurdering først. 

Istanbul university vil kanskje velge å bruke Skills Development Scotlands Self-assessment tools 

https://fetiproject.com/wpcontent/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf
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detection - My World of Work 'Skills Explorer Tool', mens ENGIM, som møter en annen 

brukergruppe, kan velge å bruke eksempelvis "My Box" -aktiviteten og "SØT" -aktiviteten fra Norge. 

"Tette hullene og se på flyktningenes kompetanse/ferdigheter" er andre fase og den representerer 

perioden da flyktningenes behov ofte kan være tydeligere, ettersom de ofte allerede har møtthos 

partnerorganisasjonene. Her kan det finnes utfordringer som hindrer at behovene oppfylles. 

Flyktningene trenger kanskje veiledning for å forfølge sin vei på dette stadiet, og hovedmålet kan 

være å bistå dem med å oppdage sine egne egenskaper, ferdigheter osv. SWAPWest jobber med 

flyktninger som skal inn i høyere utdanning. Derfor kan SWAPWest på dette stadiet velge å 

eksempelvis bruke "SØT"-verktøyet sammen med  "Taking Stock" (SWAPWest Prep for HE), mens 

ENGIM kanskje heller ville foretrekke å bruke modellen for karrierekompetanse fra Norge som 

benyttes som en samtaleaktivitet, og eksempelvis kan brukes med de som har problemer med å 

uttrykke seg i skriftlig form eller som mangler dataferdigheter. SWAPWest og de andre partnere kan 

også lage en FETI-worshop, eksempel finner du her: https://rise.articulate.com/share/I2g-

bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/  

Når vi har en klarere ide om hvilke skritt som kreves for progresjon til deres valgte vei, vil enten 

"Hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet" eller "Hjelp i utdanningsveien" være parallelle veier til 

neste trinn i modellem. 

 "Tilgang til arbeidsmarkedet" representerer neste trinn som er aktuelt dersom flyktningen ønsker å 

komme inn på arbeidsmarkedet,  men de kan fortsatt trenge litt støtte. Dette stadiet kan også brukes 

som første trinn ved å hoppe over de to foregående stadiene dersom flyktningene bare trenger litt 

støtte for å komme inn på arbeidsmarkedet etter at vi har møtt dem. Arbeidsmarkedsforholdene er 

forskjellige for hvert partnerland, både når det kommer tilden økonomiske situasjonen, 

arbeidsledigheten og sysselsettingsmulighetene som eksisterer. Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

bistår ikke direkte med å finne jobb eller lærlingplass. Istanbul University er heller ikke det ansvarlige 

organet for å finne en jobb for å flyktningene. Samtidig virker det som at det å søke jobbmuligheter 

og praktikantmuligheter er avgjørende for høyere utdanningsstudenter. Derfor kan eksemelvis 

ENGIMs Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (PUOI) også brukes av Istanbul University på dette 

stadiet. 

"Hjelp i utdanningsløpet" representerer det alternative trinnet som involverer flyktninger som 

ønsker å ta utdanning (grunn-eller høyere utdanning). Herunder inkluderes også de som har uttrykt 

ønske om å fortsette på et skolerettet kurs eller å lære vertssamfunnets språk. På lang sikt anses 

også dette stadiet som en vei mot arbeidsmarkedsinkludering. Verktøyene som er tilgjengelig i denne 

fasen av modellen er også fleksible, lette å bruke og tilpasningsdyktige. SWAPWest foretrekker 

eksempelvis kanskje å bruke 'Taking Stock' og 'SØT' for å reflektere over kompetansen flyktningene 

allerede har, og på kompetansen som vil kreves for å lykkes med å forfølge progresjonen mot høyere 

utdanning.  

Arbeidet som produseres i IO2, kombineres som en del av en bredere kontekst i IO3, der det er 

utviklet en ferdighetsutviklingsguide som kan benyttes av karriereveiledere og andre som jobber i 

feltet (For ytterligere informasjon, vennligst besøk https://fetiproject.com/wp-

content/uploads/2021/09/IO3-Skilldevelopment-package.pdf ). I IO3 fokuseres det også på 

kultursensitivitet, samt på å fremheve de viktigste kompetansene som kreves for å nå den enkelte 

flyktnings ambisjon om å komme inn i arbeidsmarkedet eller å starte i et akademisk eller yrkesfaglig 

kurs.  

https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/
https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skilldevelopment-package.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skilldevelopment-package.pdf
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IOene underbygger utformingen og utviklingen av WSA. I etableringen av denne WSA er det  tatt 

hensyn til noen prioriteringer som er uttrykkt av de som jobber i feltet og av flyktninger, som er 

samlet inn gjennom spørreskjemaer og intervjuer.  

Prioriteringer nevnt av de som jobber i feltet:  

•  Sosial samhørighet (– som et ønskelig langsiktig resultat av vedvarende sysselsetting og 

deltakelse i utdanning og kompetanseutvikling.)  

• Langsiktig planlegging  

• Nå flyktninger og migranter og engasjere seg med dem for å oppnå positive resultater  

• Arbeide på en koordinert måte med andre enheter(som jobber i samme felt) slik at de kan nå 

flyktningene og overvinne mangelen på kunnskapsproblem.  

• Interkulturell kommunikasjon  

• Helhetlige tjenester/integrerte tjenester  

• Gjøre muligheter kjent av målgruppen  

• Synliggjøre tilgjengelige muligheter for målgruppen 

Flyktningenes prioriteringer:  

• Oppfylle basale behov: Sikkerhet, mat, overnatting osv  

• Ansettelse  

• Lære språket  

• Utdanning  

• Tjenester i henhold til nivået på deres behov  

• Leve i harmoni med vertssamfunnet  

• Trenger å kjenne vertssamfunnets utdannings- og ansettelsessystem  

• Trenger å kjenne til tjenestene rundt dem  

• Vite hvordan man ser etter en jobb  

• Sosialisere seg med vertssamfunnet  

• Gjøre seg kjent med tjenestene rundt dem  

• Forstå trinnene som kreves for å finne arbeid  

• Føle seg verdsatt som medlem av vertssamfunnet  

• Integrering innenfor vertssamfunnet  

• Få forståelse for vertssamfunnets utdannings- og sysselsettingssystem  

 

Disse prioriteringene har en nøkkelrolle i byggingen av WSA. I dette rammeverket for å etablere WSA 

ble det besluttet å undersøke hovedutfordringene som flyktningene og de som jobber i feltet nevnte 

ved hjelp av en SWOT-analyse. Når vi ser etter å fjerne det sosioøkonomiske gapet mellom 

vertssamfunnet og innvandrerne ved å hjelpe enkeltpersoner til å nå sitt potensial og bidra til det 

sosiale samholdet, kan vi se på utfordringene ikke bare veilederne og rådgiverne står overfor, men 

også flyktningene. 
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3. SWOT Analyser i IO4 

 SWOT-analysen er en metode som vurderer forsterkere og hemmede elementer til ytelse som en 

organisasjon møter i både sine interne og eksterne miljøer. Styrker er forsterkere til ønsket ytelse 

mens svakheter er hemmere til ønsket ytelse, med begge innenfor kontroll av en organisasjon. 

Muligheter er forsterkere og trusler er hemmere til ønsket ytelse, selv om disse anses utenfor 

organisasjonens kontroll (Leihg, 2009:1089).  

SWOT-analyse er en vanlig metode for å analysere og posisjonere en organisasjons ressurser og miljø 

i fire områder: Styrker, svakheter, muligheter og trusler (Samejima, Shimizu, Akiyoshi, &Komoda, 

2006). Styrker og svakheter er interne (kontrollerbare) faktorer som støtter og hindrer organisasjoner 

i å oppnå sitt oppdrag, mens muligheter og trusler er de eksterne (ukontrollerbare) faktorene som 

muliggjør og deaktiverer organisasjoner fra å utføre sitt oppdrag (Dyson, 2004). Ved å identifisere 

faktorene på disse fire feltene kan organisasjonen anerkjenne sin kjernekompetanse. SWOT-analyse 

er et av mange verktøy som kan brukes i en organisasjons strategiske planleggingsprosess 

(Phadermrod, 2019: 195). Når det gjelder prosjektet, prøvde vi å utvikle en SWOT-analyse basert på 

disse teoretiske definisjonene. 

For å utvikle WSA intervjuet hvert partnerland både flyktninger og andre som jobber i feltet. De ble 

spurt hva deres styrker og svakheter var og hvilke potensielle muligheter og trusler de kunne møte. 

Svarene fra hvert partnerland er kategorisert. Hensikten med å kategorisere her er å sammenligne 

likhetene og ulikheter mellom land mer effektivt.  

Som et resultat av dataene som ble innhentet fra hver partner, var det klart at elementene som 

dukket opp i SWOT-analysen kan undersøkes under tre grunnleggende kategorier: 

• Om målgruppen (innvandrere og flyktninger)  

• Om tjenester 

• Om de som jobber i feltet 

Faktisk dannet disse kategoriene også grunnlaget for WSA. Derfor ble det forstått at resultatene var 

konsistente under WSA-utviklingsprosessen. Vi fokuserte hovedsakelig på utfordringene de som 

jobber i feltet står ovenfor i møte med målgruppen. Mangelen på språk dukket opp som den 

vanligste utfordringen. Resultatene av spørreskjemaene som ble brukt i møte med flyktninger og 

innvandrere støtter også dette. 

Vi har også tatt hensyn til svakheter og trusler. Når det gjelder svakheter, er det noen vanlige 

utfordringer i hvert land. Sammen med språkutfordringer synes kulturelle forskjeller, 

karriereveilederkompetanse, økonomisk støtte og organisatoriske tjenesteproblemer å være vanlige 

utfordringer innenfor kategorien svakheter. Sannsynligheten for at lovreguleringen endrer seg for 

innvandrere og flyktninger, sosial eksklusjon og sårbarhet for arbeidsutnyttelse, synes å være 

generelle potensielle trusler. På den annen side har hvert land noen fordeler og ressurser når det 

gjelder å jobbe med innvandrere og flyktninger som rådgivning, opplæring og å hjelpe dem ved hjelp 

av ulike tjenester. Disse ressursene og samfunnet skaper viktige muligheter for innvandrere og 

flyktninger så lenge de er klar over dem. WSA har derfor som mål å illustrere forholdet mellom 

målgruppen, de som jobber i feltet, tjenestene og andre relaterte organer for å fremme deres vei til 

inkludering i deres nye land. 
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4. Utviklingsprosessen for systemtilnærmingen (WSA) for prosjektet 

 Hvordan fjerne det sosioøkonomiske gapet mellom vertssamfunnet og innvandrerne er en av 

kjernekomponentene i prosjektet. Partnerne hadde som mål å produsere materiale og verktøy for å 

hjelpe til med vurdering av ferdigheter for å oppmuntre til integrering av innvandrere og flyktninger i 

enten arbeidsmarkedet eller utdanning og opplæring. Prosjektmålene forsøker å lette veien for 

denne befolkningen og utvikler eventuelt nye veier ved behov. Vertslandenes 

innvandringshistorie/erfaring med innvandrernes demografiske egenskaper er imidlertid forskjellig 

fra hverandre. Det er også ulikheter mellom deres sosiale, politiske og økonomiske forhold og med 

utfordringene de står overfor. Dette ble enda tydeligere i intervjuene som ble gjennomført med de 

som jobber i feltet og med flyktningene i partnerlandene. Mens hovedutfordringen for alle partnerne 

var språkutfordringer, varierer de andre områdene som eksempelvis flyktningenes kompetanse på 

navigering i utdannings- og sysselsettingssystemer enten på en positiv eller negativ måte. I Norge sier 

de fleste intervjuobjektene at de vet hvordan de skal se etter en jobb, hvilke tiltak de skal ta for 

videre utdanning og hvilke opplæringsalternativer som tilbys i lokal nærhet. Flere nevner imidlertid 

at de er usikre på sine rettigheter på arbeidsplassen, og noen nevner at de ikke kjenner 

vertssamfunnets arbeidsetikk. En enkelt løsning vil derfor ikke være nyttig eller fungere for alle 

partnerlandene, da hvert lands kontekst er forskjellig fra den andre.  Måter å organisere veiledning, 

fasiliteter, arbeidsmarkedsforhold, sosialpolitikk og tjenester må vurderes utfra de nasjonale 

kontekstforskjellene. På den annen side kan et slikt mangfold ses på som styrken i 

prosjektpartnerskapet. Som avtalt under det virtuelle partnermøtet er det fortsatt rom for å utvikle 

en felles tilnærming til tross for det høye mangfoldet av nasjonale kontekstforskjeller siden det 

endelige målet er å sikre sosial samhørighetmellom flyktningene og lokalbefolkningen ved å tilby 

eller vise til de ulike tjenestene som finnes via karriereveiledning og rådgivning. 

Under møtet ble det også enighet om at ensidig sosial samhørighet og tilpasningspolitikk ikke ville 

fungere. Det ble med andre ord konkludert med at det å bare yte tjenester uavhengig av hverandre 

ikke ville være nok til å nå sosial samhørighet mellom flyktninger og vertssamfunnet. Det trengs en 

omfattende strategi som tilbys av WSA som krever involvering av de ulike relaterte aktørene på 

feltet.  

Det ble også tydelig nevnt under intervjuene med de som jobber i feltet at de ulike aktørene er viktig 

for å overvinne utfordringene. For eksempel ble det i Italia uttalt at "behovene er forskjellige, og 

svaret kan ikke være ensartet, det må ta hensyn til folkets kompleksitet. Du kan ikke jobbe med 

jobbinkludering uavhengig av hjemmesituasjon, eller uten å eksempelvis snakke om juridisk og 

administrativ støtte. Dette ble også lagt vekt på i Norge og en av de som jobber i feltet nevnte at 

bedre samarbeid med de ulike som jobber med innvandrerne for å få til en mer helhetlig tjeneste, 

ville kunne være en løsning. Flere av de som jobber i feltet i Tyrkia uttalte at å bygge og holde et 

sterkt samarbeid med statlige og private institusjoner på feltet, også kan bidra til å overvinne 

bærekraftsproblemene forårsaket av mange instutisjoner som jobber prosjektbasert og av kortsiktige 

karakter. 

I denne WSA er flyktningene selv, karriereveiledere og andre som jobber i feltet , samt de ulike 

tjenestene de grunnleggende elementene. Også elementer som lokale myndigheter, ikke-statlige 

nasjonale / internasjonale organisasjoner, utdanningssentre, statsbaserte institusjoner, universiteter, 

politiske retningslinjer, finansiering, rettssystem i vertssamfunnet, karriereveileders kulturelle 

bevissthet og kompetanse med hensyn til vertssamfunnets kontekst og flyktninger vil gi et viktig 
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bidrag til prosessen. Derfor bør prosessen bli sett på på en helhetlig måte ettersom de som jobber i 

feltet, flyktningene og tjenestene som tilbys har potensial til å bli påvirket av hverandre. Vi tror at en 

slik tilnærming vil øke kvaliteten på de eksisterende tjenestene som tilbys og vil bidra til bærekraftige 

resultater. 

I det virtuelle prosjektmøtet ble det gjennomført felles studier om hva komponentene i WSA kunne 

være i henhold til utfordringene flyktningene og de som jobber i feltet står overfor. Noen av 

høydepunktene i møtet om hvilke komponenter som kan inkluderes i WSA er som følger:  

• Erkjennelse av migrasjonsbakgrunnen  

• Styrke kompetanse 

• Bevissthet om nettverk (vise hvor flyktningene eventuelt kan ta kontakt)  

• Ha nok tid til karriereveiledningsprosessen 

•  Oppmuntre til uavhengighet (unngå avhengighet av bistand og hjelp)  

• Organisere integrasjonstjenester (gruppe og individ)  

• Langsiktig planlegging i stedet for kortsiktig  

• Tjenester bør gis i samsvar med flyktningens behov – matche dette behovet 

• Dekke grunnleggende behov  

• Individuell tilpasning 

• Sikre systematisk forståelse  

• Kulturell bevissthet  

• Økonomisk støtte og finansiering  

• Et fellesskap av aksept (unngå fordommer) 

 Når det gjelder disse komponentene og hovedelementene, opprettes modellen som vises skjematisk 

nedenfor. Modellen kan også brukes til egenevaluering og kan indikere potensial for utvikling i 

systemet som du som leser er en del av. Denne systemiske handlingen kan iverksettes for å oppnå 

sosial samhørighet i eget arbeid med flyktninger og innvandrere. 
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Figur 2: Systemtilnærming for FETI 

 

For oss er nøkkelen til WSA og rammeverket, det ferdige produktet som tydelig skisserer ovenfor alle 

interesserte nøyaktig hva vi jobber mot. I tråd med tidligere IO-er, holder modellen som er utviklet 

seg i tråd med målet om å vurdere behovene og ferdighetene til mottakerne som kommer fra ulike 

bakgrunner, og samtidig fremmer den sosioøkonomisk- og sysselsettingsinkludering av dem. De 

tidligere IO-ene underbygger utformingen og utviklingen av vår WSA, og kan tilby veier og muligheter 

for sammenhengende vekst, progresjon og integrasjon. Derfor kan alle fra partnerlandene eller 

landene utenfor partnerskapet som jobber med innvandrere eller flyktninger, eller planlegger å 

jobbe med dem, dra nytte av denne WSA som også dekker ressursene til de tidligere IO-ene. 

Gjennom arbeidet med de tidligere IO-ene vet vi at til tross for mangfoldet blant 

partnerskapslandene, deler vi en grunnleggende motivasjon for å tilby ulike typer tjenester via 

veiledning med sikte på å sikre sosial samhørighet mellom mottakerne og lokale innbyggere på lang 

sikt. Siden sosial samhørighetfremsto som den største konsensus blant partnerlandene, er den 

plassert i sentrum av vår WSA. 

Fra målgruppenes uttalelser kan man se de mangfoldige behovene og mulige områdene å fokusere 

på i veiledningsmøter. Dette fremstår som sysselsettingssystem, utdanningssystem, muligheter i 

vertslandet, arbeidsetikk, språk, rettigheter, nettverksbygging etc. I denne forbindelse var en av 

hovedfunnene fra intervjuene med interessentene at mottakerne ikke var klar over tjenestene som 

var tilgjengelig for dem, og dette ble enda tydeligere for de som ikke har tilgang til digitale tjenester, 

og særlig ble dette fremtrendende i Tyrkia. Interessenter i Tyrkia nevnte at aktivitetene for 

målgruppen stort sett annonseres på sosiale medier. Hvis folk ikke følger disse mediene, eller ikke 

har tilgang, er de uvitende om aktivitetene. I tillegg når formidlingen av disse tjenestene bare utføres 

på vertslandets språk, vil det utgjøre et stort problem for målgruppen å få tilgang til disse tjenestene. 

Språkbarrierer, manglende inntekt og kulturelle forskjeller er noen av utfordringene våre 

deltakergrupper må overvinne for å integrere seg i sine nye samfunn. Det fremkom også at 

flyktningenes kompetanser i mange tilfeller ikke samsvarte med dagens behov på arbeidsmarkedet, 

noe som førte til ekskludering fra selv lavtstående yrker og yrkesopplæring eller videreutdanning. Å 

stå utenfor arbeidsmarkedet setter mange familier i en vanskelig økonomisk situasjon, til tross for 

velferdsytelser der dette er tilgjengelig. Resultatene fra Skottland var positive på enkelte områder. 

Men spesielt rundt ansettelses- og arbeidsforhold trenger målgruppene ytterligere råd. Men som 

nevnt tidligere er ikke dette en rolle som bla. SWAPWest kan fylle, og denne funksjonen vil bli tatt 

opp av karriereveiledere i høgskolene, arbeidsformidlingene og jobbsentrene. Vi kan se at selv om 

det er forskjellige tilbud som eksisterer, fra å gi beskyttelse til å lære både språk og yrkeskunnskaper, 

så er disse sakene avhengig av hverandre. Derfor ønsker vi å planlegge for å forenkle veien mellom 

eksisterende løp, og i noen tilfeller oppmuntre til utvikling av nye ruter der det er behov for det. I 

denne sammenheng bygde vår WSA på nødvendigheten av å etablere relasjoner mellom ulike 

instanser, samt å utvikle de eksisterende for å gjøre dem mer strømlinjeformet til de 

individuellebehovene til flyktninger og asylsøkere og dermed gjøre dem i stand til raskt å bli 

verdsatte medlemmer av samfunnet. For å gjøre det, er vi i denne fasen av prosjektet mer fokusert 

på å understreke viktigheten av et mer sammenhengende system slik det er beskrevet i Fig.2: The 

Whole System Approach for FETI for flyktninger og asylsøkere for å rette dem mot hensiktsmessig 

yrkesarbeid, utdanning og opplæring.  
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WSA tilbyr en helhetlig tilnærming ved å vurdere mottakere, interessenter og tjenestene som tilbys 

på en koordinert måte ved ikke å fokusere kun på behovene og utfordringene til mottakerne, men 

også interessentenes for å forbedre kvalifiseringsretninger for målgruppene. På denne måten kan vi 

se på organisasjonene som arbeider i integrasjonsfeltet gjennom en helhetlig systemisk tankegang. 

FETI uttrykker et slikt system for integrering når vi plasserer organisasjonene i modellen. Det kan 

også være organisasjoner som utfører oppgaver gjennom alle stadier av integreringsprosessen. 

Gjennom dette kan systemtenkning bidra til å synliggjøre behovene, og de spesielle tjenestene 

flyktninger har behov for å kunne oppnå arbeidsdeltakelse, eller for å få høyere utdanning. Dette kan 

uttrykkes slik: 

1. Bli kjent med personen 

Organisasjoner som flyktningen/innvandreren har tilgang til ved første ankomst til vertslandet med 

ekspertise på bolig, asylsøknader, tilgjengelig finansiering og kan henvise til andre instanser. 

2. Fjerne hullene og balansere kompetanse/ferdigheter 

Organisasjoner som flyktningen/innvandreren henvises til for å vurdere kompetanse på språk og 

utdanningsnivå. 

 

3. Tilgang til Arbeidsmarkedet                  eller                                 Bistand mot utdanningsveien 

Jobbsentre og byråer som                                                                  Organisasjoner som kan bistå innenfor 

bistår med å finne passende arbeid                                                 utdanning og opplæring mot økte 

for flyktning/innvandrere                                                                   kvalifikasjoner og eventuelt ansettelse 

 

Nære relasjoner bør etableres mellom disse organisasjonene og byråene for å sikre en stabil retning 

for mottakerne med et komparativt henvisningssystem og en delt kunnskapsforståelse om behovene 

til målgruppene. 

Ved å se på de fire partnerorganisasjonene kan man se at det er ulike måter å jobbe med vår 

målgruppe. Noen organisasjoner fokuserer hovedsakelig på én vei (se modellen forklart ovenfor som 

et eksempel), mens andre fokuserer mer på hele modellen (se modellen nedenfor.) 

En annen måte å inkorporere FETI-modellen i systemisk tenkning er å bruke funnene fra den 

systemiske analysemodellen i IO4 til å skissere hva som er viktig å belyse innad i organisasjonen når 

man jobber med målgruppen etter FETI-modellen. Dette kan best uttrykkes på denne måten:  
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Figur 3: FETI WSA-modellen 

 

Følgelig bør ikke alle som er interessert i å jobbe med flyktninger eller innvandrere se bort fra 

konteksten. Når man arbeider med mottakerne, bør vertssamfunnets forhold og mottakernes 

sosiodemografiske forhold tas i betraktning. En bekymring er rådgivernes og veiledernes manglende 

kunnskap om kulturen, utdanningssystemet og sosiale kjennetegn ved flyktningenes 

opprinnelsesland. Som i eksemplet fra Italia tydelig viser: 

"Vi kan slite med å prøve å verdsette deres tidligere kompetanse. For eksempel  hadde vi en 

person med erfaring som elektriker i Gambia, men til tross for hans kjennskap til jobben var det 

vanskelig å støtte ham videre på grunn av mangelen på spesifikk informasjon om hans tidligere 

arbeidserfaringer, referanser eller mangel på spesifikk bransjekunnskap om elektrikere i Gambia og 

dets likheter og forskjeller fra det italienske.»  

Flyktningens manglende kunnskap om vertslandets kultur, tilbud, relaterte tjenester osv., kan også 

påvirke utfallet av integreringsprosessen negativt. For eksempel sa noen av interessentene i Norge at 

målgruppen ikke kjenner til alle tilbud som eksisterer. Flere av deltakerne i målgruppen nevnte også 

at de ikke kjenner systemene i Norge, for eksempel utdannings- og sysselsettingssystemer. Likeledes i 

Tyrkia ble det nevnt at flertallet av målgruppen ikke kjenner til alle tilbudene som eksisterer, for det 

meste var det her henvist til karriereveiledningstjenestene. 

I denne forbindelse betyr WSA at interessenter oppfattes i en bilateral interaksjon med mottakerne 

for tjenestene som tilbys for deres oppkvalifisering. Derfor, trenger mottakerne og interessenter 

gjensidig å ha litt informasjon i forhold til 

• støttesystemet til vertssamfunnet 

• innvandreres rettigheter i vertssamfunnet 

• arbeidsmarked og rettslige forhold i vertssamfunnet 

• kulturell sensitivitet 
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• kunnskap om utdanningssystemet og arbeidsmarkedet 

 

På denne måten understreker WSA at tjenester, interessenter og mottakere henger sammen, og 

disse dimensjonene påvirker hverandre. Spesielt ansees det å være viktig å sikre koordinering 

mellom interessenter og tjenester, som vil være avgjørende for effektivt arbeid. Dette fremkommer 

også tydelig under intervjuet med en interessent i Italia:  

«Selvfølgelig kan en organisasjon alene ikke være kompetent på alt, og spesialisering innen ett 

felt er viktig. I stedet bør den kunne finne integrerte løsninger, også for å unngå frustrasjon 

blant fagfolk, som ofte finner seg selv ute av stand til å støtte migranter på grunnleggende 

områder. Det er mange fond og prosjekter i Piemonte-regionen for mennesker med 

migrasjonsbakgrunn, men de kan bare virkelig være effektive hvis de vurderer alle aspekter av 

folks liv. Det er mange muligheter og migranter er bevisste av dem, men ofte samarbeider ikke 

organisasjoner med hverandre, eller jobber med prosjekter begrenset i tid, og dette skaper 

forvirring om hvilken type informasjon som skal fremmes blant begunstigede." 

At interessenter samarbeider med andre aktører og har kunnskap om tjenestene til andre aktører og 

institusjoner vil kunne gi bedre veiledning til innvandrere og flyktninger. Enda viktigere er det at 

samarbeid med andre enheter/interessenter på feltet som frivillige organisasjoner, kommuner og 

stat, vil kunne gi langsiktig og strategisk planlegging for å sikre bærekraft i tjenestene. Sammen med 

at nettverksbygging med andre enheter/aktører på feltet er i kontakt med mennesker med 

innvandrerbakgrunn, er også samarbeid med personer som lykkes på arbeidsmarkedet/utdanning 

gunstig. Med en slik tilnærming kan ulike interessenter og andre aktører være oppmerksomme på 

tjenestene som skal til for vellykket veiledning av innvandrere og flyktninger. 

• IO1 av prosjektet, de lokale behovsanalysene, ga både strukturen og felles grunnlag for 

mottakerne og partnerorganisasjonene. Gjennom IO1 så vi at målgruppene er 

forskjellige med tanke på kvalifikasjoner, men de har også noen aspekter til felles som å 

være i et nytt land med ny kultur, å overleve, lære språket, ambisjoner om å overleve og 

utvikle karrieren, enten direkte i jobb eller etter å ha tatt en utdanning. Partnernes 

arbeid fokuserte på hele spekteret av bistand til målgruppen fra bistand mot økonomisk 

hjelp, bistand med innkvartering og nødvendig byråkrati mot å skape en karriere og 

utdanning veiledning når flyktninger hadde fått bosettingstillatelse i ankomstlandet. 

Med dette for øyet, er IO1 et nyttig verktøy for å synliggjøre lokale forhold, eksisterende 

tilbud, tilstand for innvandrergruppene når det gjelder politiske retningslinjer, 

rettigheter og muligheter for økonomisk bistand fra partnerlandene. Den samme 

logikken kan imidlertid også brukes av andre interessenter, utover partnerskapet, ved å 

begynne å jobbe med de lokale behovene, og analysere i deres egen nærhet før de 

setter i gang handling, ved å være klar over deres egen organisasjons kapasitet til å 

samarbeide med mottakerne ved å sjekke i hvilken grad veiledningsarbeid kan leveres og 

av hvem. Videre kan de analysere kvalifiseringstilstanden til karriereveilederne og 

tilretteleggerne som leverer tjenestene, hva slags kompetanserevisjoner er allerede blitt 

benyttet, og hvis de er oppdatert; hvis de holder tritt med de juridiske betingelsene når 

det gjelder tilbud og rettigheter til mottakerne samt finansieringsmuligheter. Det kan 

også sees nærmere på sysselsetting for å bistå målgruppen og for videre å se om deres 

organisasjoner kan nå svare på de nødvendige behovene. 
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For eksempel søker en flyktning i et gitt land til en organisasjon som befinner seg innen det første 

trinnet i modellen, da bør organisasjonen være klar over lokale og nasjonale ressurser, juridiske 

systemer for sysselsetting og utdanning, samt rettigheter for innvandrere. Organisasjonen må være 

klar over i hvilken grad eventuelle tjenester kan tilbys mottakeren i deres lokale og nasjonale nærhet. 

Hvis institusjonen som utfører arbeidet ikke har nok ressurser, bør de kjenne til de andre 

interessentenes tilbud og tjenester for sinmålgruppe. Dette innebærer å jobbe koordinert. Her bør 

de som jobber i feltet bli kjent med egne ressurser og muligheter. Det vurderes også som viktig at 

organisasjonene fortløpende reflekterer over hvordan konteksten påvirker møtet med målgruppen. I 

tillegg bør de reflektere over hvordan målgruppen påvirkes av systemet de kommer fra og deres 

tidligere livskontekst. En måte de som jobber i feltet kan gjøre en lokal behovsanalyse på, er ved å 

stille seg ulike spørsmål og reflektere over egen praksis som tar hensyn til våre funn i IO4 i på en 

systematisk måte. Nedenfor er en liste over foreslåtte spørsmål interessentene kan stille seg selv. 

 

 

 

Figur 3: Refleksjonsspørsmål WSA 

Spørsmålene kan være enda mer detaljerte i henhold til flyktningenes nasjonale kontekst og 

demografi, for eksempel å stille spørsmål om i hvilken grad vi vet nok om utdannings- og 

sysselsettingssystemet i personens opprinnelsesland.  

- Har vi kvalifiserte karriereveiledere/veiledningspersonale? 

- Har vi stort nok budsjett til våre planer og aktiviteter?  

- Har vi kortsiktige og langsiktige planer og handlinger (for eksempel noen 

aktiviteter) for flyktningene?  

- Kan vi si at vårt system og våre planer er bærekraftige?  

- Er vi og våre karriereveiledere/veiledningspersonale oppmerksomme på de andre 

aktørene som jobber med innvandrere og flyktninger? 

- Jobber vi på en koordinert måte med andre aktører som jobber med innvandrere 

og flyktninger?  

- Har vi nødvendige opplæringsprogrammer for utvikling av våre 

karriereveiledere/veiledningspersonale?  

- Er vi og våre karriereveiledere/veiledningspersonale oppmerksomme på 

rettssystemet og situasjonen til flyktninger? 

- Er vi og våre karriereveiledere oppmerksomme på arbeidsmarkedsforholdene og 

utdannings-/opplæringsmulighetene i vertssamfunnet?  

- Er vi bevisste de kulturelle forskjellene mellom alle flyktninger?  

- Vet jeg om flyktningens kontekst?  

- Vet jeg på hvilket grunnlag flyktningene tar sine karriererelaterte valg?  

- Trenger flyktningen mer informasjon om vertssamfunnets kontekst?  

- Bør jeg søke mer informasjon om noen emner for å forbedre veiledningen min?  

- Er det noen tjenester jeg ikke kan tilby? Hvem kan gi det?  

- Hvor kan jeg henvise flyktningene dersom jeg ikke tilbyr tjenestene?  

- Føler jeg meg kulturell bevisst mens jeg møter personen?  

- Er det noe annet som påvirker personen (f.eks. lover, retningslinjer osv.)? 

- Hvis organisasjonen jobber med et korttidsfokus, hvem kan hjelpe flyktningen på 

sikt? 
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Uavhengig av hvilken vei flyktningene velger å ta, eksempelvis jobb eller utdanning, forventes de å ha 

noe grunnleggende felles kompetanse. Derfor er det ifølge WSA viktig å ta hensyn til personens 

kontekst og analysere deres kompetanse med tilstrekkelige verktøy. Her kan modellen som ble 

opprettet for IO2 brukes som en del av WSA når du prøver å se flyktningens historie, verdier, 

ferdigheter og ambisjoner når de kommer til veiledning. Det tilbys en rekke verktøy som vil kunne 

hjelpe målgruppen til å leve mer produktive liv. I denne verktøykassen finnes verktøy som kan være 

nyttige i veiledningen eksempelvis når det gjelder å oppdage ferdigheter og kompetanser. Disse 

verktøyene kan tilpasses den unike flyktningen og situasjonen.  

Disse verktøyene og metodene er knyttet til hvert trinn i modellen utviklet i IO2, fra første møte til å 

veilede flyktningene i deres ønskede retning, enten mot arbeidsmarked eller utdanning. Det betyr at 

vi har tilgjengelig verktøy som kan være passende å bruke med målgruppen. Det ble også utviklet 

"personaer" som er "fiktive karakterer" opprettet i IO2 for å kunne eksemplifisere målgruppen i 

partnerskapkapet. Disse kan også være nyttig for et bredere publikum utover partnerskapet. De ulike 

personasene viser hvordan ulike verktøy og metoder kan brukes i ulike institusjonelle og kulturelle 

sammenhenger. Videre kan disse verktøyene og personaene gi inspirasjon til fagfolk om andre måter 

å møte målgruppen på. I noen tilfeller kan fagpersonen kanskje allerede være god til å bruke visse 

typer verktøy med høyt kvalifiserte flyktninger, men mangle verktøy å bruke med analfabeter eller 

omvendt. Hvis de ikke har erfaring med hvordan de skal nærme seg visse situasjoner kan de få hjelp 

fra et mer passende verktøy gjennom verktøykassen.  

Veilederen kan snakke om flyktningens kompetanse med verktøyene i IO2 på en trinnvis måte. 

Sammen med verktøyene i IO2 kan IO3, Ferdighetsutviklingspakken, være et godt supplement. Siden 

målet er å raskt vurdere deltakernes behov, ferdigheter og egenskaper og å fremme sosioøkonomisk 

og sysselsettingsinkludering av migranter, vil WSA bidra til sosial inkludering av flyktninger gjennom 

kunnskaps- og bistandsaktiviteter som tilbys innenfor rammen av prosjektet med 

ferdighetsutviklingspakken i IO3. Videre styrker IO3 ytterligere veilederes forståelse av 

kultursensitivitet rundt arbeidet med målgruppen, samt fremhever de viktigste kompetansene som 

kreves for deres ambisjon om å komme inn på arbeidsmarkedet eller starte med utdanning. IO3 tilbyr 

med andre ord praktiske måter å hjelpe flyktninger til å oppdage sine egne ferdigheter og 

kompetanser. For eksempel kan organisasjonen ha et bredt spekter av flyktninger, fra de som er 

analfabeter til studenter på universitetsnivå. Her kan IO3 brukes av rådgivere, veiledningspersonell 

og andre som jobber i feltet. Som nevnt i IO3, med tanke på de forskjellige klientgruppene i hvert 

land, er det fordelaktig å ha en analyse av hvem personen er og å ha en rekke spørsmål som 

veilederen kan stille seg selv. Når det gjelder mennesker med høyere utdanning, bør veilederen 

huske på at arbeidsmarkedsdynamikken ikke nødvendigvis er diskutert i utdanningen. Dermed kan 

mange innvandrere ha svært lite informasjon om det. De kan være i en mye mer ufordelaktig 

posisjon når det gjelder hvor de skal se etter en jobb eller hvilke jobber de kan søke på. Derfor må de 

informeres om hvor de skal lete etter en jobb og de nødvendige kvalifikasjonene. Som nevnt i WSA-

modellen, er veileders bevissthet om rettssystem og kulturelle forskjeller avhengig av veilederens 

kvalifikasjoner, noe som er avgjørende for god veiledning. For å kunne veilede flyktningene må 

karriereveiledere og veiledningspersonell ha et visst nivå av informasjon om utdanning, 

anerkjennelse av kvalifikasjoner og ansettelsesalternativer i vertssamfunnet. Utfordringer med 

veiledningspersonalets manglende kunnskap om kultur, utdanningssystemet og flyktningenes 

opprinnelsesland, samt flyktningenes manglende kunnskap om vertslandets kultur var et av de store 
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behovene som kom frem under intervjuene i partnerlandene. En av de som jobber i feltet i Italia 

uttryker det slik: 

"Noen ganger kan vi mangle spesifikk kompetanse. For eksempel har det skjedd at vi har 

presset en person i å forfølge utdanning, og vedkommende aksepterte, men med tiden innså 

vi at vi presset ham i en retning som ikke passet for ham. Å ha mer kompetanse innen 

veiledning vil hjelpe oss med å unngå slike situasjoner."  

Å få informasjon om disse tingene vil være mer gunstig for målgruppene slik at de kan bedre navigere 

i et annet land med sitt ulike kulturelle, juridiske, politiske og sosiale utdanningssystem og 

arbeidsmarkedet. Med andre ord, veiledningspersonalets kompetanse i å veilede innvandrere og 

flyktninger effektivt er like viktig som å ha informasjon om arbeidsmarkedsdynamikken og 

rettssystemet. I intervjuene med de som jobber i feltet var det flere som nevnte at det å fokusere på 

kompetanseheving og opplæring av fagfolk som jobber med målgruppen kan være en løsning. Det 

nevnes også tydelig i ett av de norske intervjuene hvor det ble nevnt at det er et prioritert felt av 

ledere og ledelse, og at det er muligheter for å delta på kurs og utdanning for 

rådgivere/veiledningspersonell for å få den kunnskapen man trenger for å jobbe med målgruppen 

eller holde seg oppdatert på feltet. Med andre ord, vil ikke det å tilby tjenester til flyktninger alene 

være ikke nok. Det krever en helhetlig tilnærming. 

Sentrale trekk ved veiledningsprosessen  

1 Gruppestørrelse  

Under veiledningsprosessen kan både individuelle møter og gruppemøter vurderes. Ved 

gruppeveiledning må optimal gruppestørrelse vurderes av veiledningspersonell. Uavhengig av om det 

avholdes individuelle møter eller gruppemøter, må veilederen være godt informert og være 

kultursensitiv i sine møter. Videre må vedkommende være klar over egne forutsetninger, fordommer 

og personlige begrensninger når de oppfyller målgruppen. 

2 Mangfold og kultur  

Som det fremgår i IO3, oppfordres alle fagpersoner som jobber med flyktninger og asylsøkere til å 

håndtere mangfold og kulturell pluralisme i utførelsen av sin oppgave. Dette betyr behovet for å 

bruke en tilnærming som prøver å forstå den andre personens verdenssyn. Interkulturell rådgivning 

tar for seg mennesker (enkeltpersoner, grupper, familier, lokalsamfunn) som tilhører 

minoritetsgrupper, med sikte på innføring, tilpasning og integrering, forbedre deres mentale helse og 

støtte dem i håndteringen av overgangskrisene som er typiske for migrasjonsprosesser. Derfor bør 

veiledningsøktene utføres ved hjelp av en interkulturell tilnærming. Innvandrere og flyktninger har 

ofte mer mangfoldig bakgrunn enn veilederne.  

I denne sammenhengen er kulturell bevissthet et sentralt punkt når det gjelder tillitsutvikling mellom 

mennesker fra ulike kulturer (Weck og Ivanova, 2016). Å være oppmerksom på kulturelle forskjeller 

bidrar til å gi effektive konsulenttjenester til migranter og flyktninger. Det bidrar også til å unngå 

stereotypi. Gjennom kulturell bevissthet kan veilederen forstå hvordan egen kultur påvirker egne 

holdninger, og bidra til å håndtere innvandrernes utfordringer i en ny kultur der deres opprinnelige 

kulturelle verdier og normer kanskje ikke samsvarer med det nye, som kan resultere i ubehag for 

innvandreren.  

3 Sosioøkonomiske problemstillinger  
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For å overvinne utfordringene innvandrerne potensielt vil møte spesielt på arbeidsplassen, må 

karriereveilederen vite at innvandreres/flyktningenes sosioøkonomiske integrasjon avhenger av 

kulturell kjennskap. Under intervjuene kommer det frem at flere av de som jobber i feltet opplever at 

arbeidsforholdene ikke samsvarer med flyktningenes kulturelle praksis mesteparten av tiden. 

Arbeidsdisiplinen og arbeidsmoralen som flyktningene er kulturelt vant til, passer kanskje ikke like 

godt inn i forventningene til arbeidsgiverne. 

4 Kulturell tilpasning 

 Eksperter mener at kulturell tilpasning ofte skjer i tre faser (KU, 2022) 

• Bryllupsreisestadium - spenning om å være i det nye landet.  

• Ubehagelig stadium – frustrasjon, forvirring og negative følelser om den nye kulturen, 

hjemlengsel, sykdom. Dette stadiet kalles ofte 'Kultursjokk'. 

• Tilpasningsstadiet – forståelse av mange aspekter av den nye kulturen, å få venner og møte 

hjelpsomme mennesker i samfunnet; evne til å holde kjerneverdier fra hjemlandet, men 

samtidig operere innenfor verdiene til det nye samfunnet. 

Flyktningene kan oppleve et slikt kulturelt sjokk, og da vil det ofte være en slags forvirring. På dette 

tidspunktet kan veiledere forsøke å gi kulturell informasjon, juridiske rettigheter og snakke om 

politisk situasjon gjennom møter og aktiviteter. For at enkeltpersoner skal kunne gå over til 

tilpasningsfasen på en sunn måte, bør de ha informasjon om både vertssamfunnets kulturelle og 

politiske struktur.  

Målet med saken som presenteres her er å illustrere hele prosessen med å jobbe med innvandrere 

og flyktninger, og å skape bevissthet ved å tilby et bredere bilde via WSA for beslektede organer når 

de samarbeider med innvandrerne og flyktningene for å lede dem mer nøyaktig enten til arbeid eller 

utdanning for å fjerne det sosioøkonomiske gapet mellom vertssamfunnet og innvandrerne ved å 

hjelpe enkeltpersoner til å nå sitt potensial. 
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5. Konklusjon 

WSA betraktes som en tilnærming som omhandler hvordan delsystemer påvirker hverandre og 

sammen danner en større helhet. For å definere hva disse delsystemene er når vi jobber med 

innvandrere eller flyktninger, så vi på de felles utfordringene og prioriteringene til 

flyktningene/invvandrerene og de som jobber i feltet via SWOT-analysen.  

Intervjuene som ble gjennomført med de som tilbyr ulike tjenester for flyktninger på tvers av 

partnerskapslandene, støtter flyktningene på ulik måte. Eksempler kan være å dekke grunnleggende 

behov, økonomisk støtte til livsopphold, gir dem mulighet til å finne arbeid eller veilede dem til å få 

tilgang til videre utdanning osv. Selv om det var mangfold i tjenestene som ble gitt, ble noen felles 

utfordringer og behov nevnt. Under intervjuene ble det uttrykt at mulighetene og tjenestene som 

tilbys i mange tilfeller ikke var kjent for målgruppen, og mangelen på ressurser som finansiering, tid 

og kompetanse hos ansatte virket også som store utfordringer. Det ble også nevnt at flertallet av de 

som jobber i feltet ikke kan tilby langsiktige eller permanente tjenester da de jobber prosjektbasert. 

Innvandre som ankommer et nytt land står overfor mange hindringer, og det er ofte begrensende å 

måtte oversette denne kompleksiteten til et prosjekt. Ettersom folks liv forandrer seg hele tiden, er 

det ikke alltid like lett og hensiktsmessig å jobbe med en start- og sluttdato. Når prosjektet er fullført, 

avbrytes tjenesten som tilbys, da det ikke lenger er noen videre finansiering å basere seg på. Dette 

fikk oss til å konkludere med at det er behov for langsiktig planlegging. 

Svarene hentet fra målgruppen insinuerer det vi allerede visste; målgruppen er en heterogen gruppe 

med ulike historier, kontekst, planer og ønsker. Fra målgruppens uttalelser ser vi at svarene varierer, 

og uttalelsene indikerer ulike behov og utfordringer.  

Via SWOT-analysen ble det tydeligere at en helhetlig strategi krever involvering av de ulike relaterte 

aktørene; de som jobber i feltet, flyktningene selv og tjenestene som finnes. Disse bør arbeide på en 

koordinert måte. Politikk som settes i verk har blitt en prioritet for å forhindre at grupper lever isolert 

fra hverandre med det endelige målet om sosial samhørighet. Dermed er det mulig å tilby et 

bærekraftig system når det gjelder å jobbe med innvandrere og flyktninger. 

SWOT-analysene bekrefter også at utfordringene som sosial integrering, voksnes læring og 

innvandring i sin helhet er altfor store for et enkelt prosjekt å løse. Samtidig ser vi at uavhengig av 

landenes sosioøkonomiske realiteter deler de fortsatt mange av de samme utfordringene. Derfor tror 

vi at en samordning av metoder i det minste kan være et ledd mot å hjelpe flyktning- og 

migrantbefolkningen med å sikre arbeid og utdanning eller opplæring som fører til sysselsetting som 

vil komme økonomien i andre land så vel som partnerlandene til gode og bidra til sosial samhørighet 

på lang sikt. Målet med IO4 å utvikle WSA som også vil tjene som grunnlag for en praktisk guide for 

hvordan man bruker og iverksetter resultatene produsert av FETI-partnerne i Intellectual Outputs 1, 

2 og 3. 

Dette endelige produktet av IO4, WSA, skal være et fleksibelt produkt som viser forholdet mellom 

flyktninger, de som jobber i feltet og tjenester med mål om å støtte sosial inkludering. Vi tror at WSA 

kan hjelpe beslutningstakere med å se den generelle situasjonen for innvandrere og flyktninger og de 

som jobber i feltet. På denne måten vil forholdet mellom hvert element i modellen bli bedre forstått, 

og målgruppen kan styres mer nøyaktig av denne bevisstheten. Vi tror også at WSA på tvers nasjonalt 

kan bidra til de kompetansehevende retninger for innvandrere og flyktninger ved å gi et generelt 

rammeverk for faget og ulike verktøy som tilbys via de tidligere individuelle arbeidene.  
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I denne forbindelse kan WSA være et nyttig grunnlag da det gir en retningslinje på hvordan man kan 

påbegynne, hvordan du arbeider og hvilke verktøy du kan bruke når det er behov for; 

• Kartlegging av ferdighetene så snart som mulig  

• Vektlegge interkulturalitet i arbeidet med innvandrerne  

• Integrering på arbeidsmarkedet inkludert innvandrernes sosiale kontekst  

• Samarbeide med lokale aktører som frivillige organisasjoner, lokale og nasjonale offentlige 

etater  

I denne sammenhengen mener vi at WSA kan rette oppmerksomheten mot ikke bare betydningen av 

tidlig kartlegging og karriererådgivning (både i individuell og gruppe) for innvandrere eller flyktninger, 

men også rette fokuset mot desom jobber i feltet når det gjelder behovene og utfordringene de 

potensielt står overfor i sitt virke. 
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7. Vedlegg 

 
Vedleggene I IO4 består av SWOT-analysene som er gjennomført av partnerlandene. Disse er 

ikke oversatt til norsk, men finnes på originalspråket engelsk i det opprinnelige dokumentet 


