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FÖRORD 

Denna rapport presenterar resultatet av utvärderingen av mångfaldsprojektet Trainee – 

Mångfald inom omsorg. Under hösten 2001 påbörjade jag min undersökning som har pågått i 

drygt ett år. Som utvärderare har jag haft förmån att arbeta tillsammans med en 

tillmötesgående och engagerad projektledning som har varit till stor hjälp i mitt arbete. Jag har 

även fått möjlighet att träffa alla aktörer så som samverkanspartnerna, skolan, enhetscheferna, 

mentorerna och inte minst trainees, vilka alla har bidragit med viktig information. Fältarbetet 

genomfördes fram till våren 2002. Jag vill tacka alla er som har ställt upp och besvarat mina 

frågor. Tack för att jag fick ta del av era erfarenheter och upplevelser av mångfaldsprojektet 

Trainee – Mångfald inom omsorg! 

 

Efter fältarbetet har jag ägnat mig åt analysarbetet. Jag vill tacka Ali Osman för det stöd han 

har gett mig i form av stor kunskap om mångfald och det vetenskapliga arbetets 

förutsättningar. Tack!  

 

 

 

Norrköping i januari 2003 

Birgitta Andersson 

 

 



 



 

SAMMANFATTNING 

Jag har fått i uppdrag att utvärdera mångfaldsprojektet Trainee – Mångfald inom omsorg. 

Syftet med utvärderingen är att utvärdera arbetsmetoder i och erfarenheter av projektet. Den 

teoretiska begreppsapparaten bygger på diskussion kring mångfald, integration och 

språkparadoxen. Den metodologiska utgångspunkten för studien är dels kvantitativ, där en 

pilotstudie i form av enkät skickats till trainees. Detta för att få en bakgrundsbild av trainees. 

Bortfallet i pilotstudien är fem personer. Dels är den metodologiska utgångspunkten 

kvalitativ, vilken är huvudmetoden. Den kvalitativa delen i studien bygger på intervjuer med 

sammanlagt tjugotvå personer varav sex samverkanspartner, två enhetschefer, sex mentorer 

och åtta trainees. Även samtal med projektledningen har gjorts.  

 

Resultatet visar att alla aktörerna är överens om att orienteringskursen är en bra introduktion 

för kommande utbildning eftersom dels får individen möjlighet att lära känna 

utbildningsområdet och dels får arbetsplatsen se och bedöma individen utifrån olika kriterier. 

Det är intresset hos individen som var det som hade störst vikt vid mentorernas och 

enhetschefernas bedömning. Vidare ser alla aktörerna metoden att varva utbildning med 

praktik som en bra metod. Men uppfattningen skiljer sig åt när det gäller de fem veckors 

intervallen där några aktörer vill ha kortare och några längre intervall. Mentorerna anser att 

utbildningen, att trainees blir vårdbiträde och inte undersköterska, är att lura trainees eftersom 

det inte anställs några vårdbiträden idag. Men Kunskapslyftet och skolan menar att trainees 

inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att klara av en undersköterskeutbildning. 

De tror att efter projektet har trainees fått mer språkkunskaper så att de kan klara av en 

undersköterskeutbildning om de är intresserade. Flera aktörer, så som mentorer och skolan, 

anser att trainees inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och ser detta som ett 

problem. De framhåller att det förekommer missuppfattningar och att trainees även har svårt 

att ta till sig kurslitteraturen på ett bra sätt på grund av bristande svenskkunskaper.  

 

Vidare visar den empiriska undersökningen att mentorskap är något som är bra. Fördelen med 

mentorskap som aktörerna ser det är att det finns en person som trainees kan vända sig till och 

prata med. Dock menar alla aktörer att det i början var oklart vad definitionen på mentorskap 

var och vilken roll mentorn skulle ha. Flera aktörer upplever att handledarrollen har sats i 

periferin eftersom de inte har ingått i stödprogrammet. Stödprogrammet som är en del i 

projektet ser samarbetspartnerna som något bra, där mentorerna får utbildning kring 



 

mångfaldsfrågorna. Mentorerna och enhetscheferna benämner stödprogrammet för de 

mentorsträffar som har varit under projektet. Mentorerna har skild uppfattning när det gäller 

om de har fått utbildning i mångfaldsfrågor eller ej. Några menar att de har haft föreläsningar 

där dessa frågor har lyfts fram till skillnad från andra mentorer som menar att de inte har 

förekommit någon utbildning i mångfaldsfrågor. Vidare anser flera mentorer att de i 

utbildningen skulle fått ledarskapsutbildning, konflikthantering samt utbildning om kulturella 

olikheter och religioner inom stödprogrammet.  

 

Ett centralt resultat är att för integration av långtidsarbetslösa personer med utländsk 

bakgrund ska ske, är det viktigt att de kan kommunicera med andra människor i samhället. 

Förutsättningen för denna interaktion är att de har ett gemensamt språk. Utvärderingen visar 

att det är genom språket som trainees får ta del av de normer och värderingar som gäller i 

skolan och på arbetsplatsen där trainees bygger upp sin identitet. Mångfaldsprojektet Trainee 

– Mångfald inom omsorg bidrar till att trainees får möjlighet att träffa svenskar och 

därigenom lära sig språk och kultur för att på så sätt interageras in i det svenska samhället.  
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1 Inledning och bakgrund 

Projektet Trainee – Mångfald inom omsorg är ett bland flera mångfaldsprojekt som 

Linköpings kommun bedriver. Inom Produktion Omsorg är det stort rekryteringsbehov av 

personal till vård och omsorg, där behovet av flerspråkighet och kulturell kompetens hos 

personalen ökar eftersom antalet äldre med utländsk bakgrund kommer komma i behov av 

vård. Projektet Trainee – Mångfald inom omsorg är en vidareutveckling av EU – Mål 3 

projektet INOM, Invandrare i Omsorg, som avslutades våren 20001.  

 

Syftet med projektet Trainee – Mångfald inom omsorg är, enligt projektbeskrivningen, att: 

• öka mångfalden inom Produktion Omsorg 

• genomföra ett stödprogram för de deltagande i projektet i syfte att genom samverkan, 

utbildning, erfarenhets- och kunskapsbyte öka förutsättningarna för rekrytering av 

personal till Produktion Omsorg 

• utvärdera om denna modell är en bra metod för Linköpings kommun, Produktion Omsorg 

när det gäller rekrytering och utveckling av personal.  

 

Målgruppen för projektet är personer med utländsk bakgrund, vilka ska vara långtidsinskrivna 

på Arbetsförmedlingen och uppbära försörjningsstöd samt ha lägst utbildningsnivå Sfi2. 

Vidare är projektets mål att: 

• öka kunskapen och den ömsesidiga förståelsen för det mångkulturella samhället och dess 

betydelse 

• minst trettio procent bör vara män 

• efter godkänd traineeutbildning erbjudas, utifrån den enskildes förutsättningar och behov 

exempelvis arbetstid, anställning som vårdbiträde alternativt undersköterska, (beroende på 

utbildningsnivå) inom Produktion Omsorg.  

 

Det uppdrag som Linköpings kommun ålagt mig, är att utvärdera arbetsmodellen för 

mångfaldsprojektet Trainee – Mångfald inom omsorg. Utvärderingen kommer att ha fokus på 

ett aktörsperspektiv, där tanken med utvärderingen är att utveckla projektets arbetsmodell, 

inte främst att utvärdera det resultat som projektet kommer att erhålla.  

                                                 
1 Mer information om projektet INOM kan fås på hemsidan www.kummin.com. 
2 Sfi är en förkortning av Svenska för invandrare.  
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Samverkanspartner i projektet Trainee – Mångfald inom omsorg, förutom Linköpings 

kommun, är Arbetsförmedlingen i Linköping, EU Växtkraft Mål 3, Arbetsmarknadsnämnden, 

Bildningsnämnden, Socialnämnden samt Produktion Omsorg. Samverkanspartnerna är även 

medfinansiärer till projektet. I Produktion Omsorg är det sex enheter som genom aktivt visat 

intresse är deltagande i projektet. Enheterna är Kärna, Ekholmen, T1/Berga, Lambohov, 

Omsorg Åleryd samt Omsorg City.  

 

Projektet Trainee – Mångfald inom omsorg ska öka mångfalden inom samt öka 

förutsättningarna för rekrytering av personal med utländsk bakgrund i Produktion Omsorg. 

Följande faser ingår i projektets modell: rekryteringsprocess med orienteringskurs, utbildning 

och arbete samt stödprogram (se figur 1 nedan). I följande avsnitt redogörs de tre olika 

faserna i projektmodellen3.  

 

Figur 1: Projektbeskrivning av Trainee – Mångfald inom omsorg.  
 

1.1 Rekryteringsprocess med orienteringskurs 

Projektledningen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen var de tre 

organen som arbetade med att finna möjliga deltagare till projektet, den första fasen i 

projektmodellen. Projektets målgrupp var personer med utländsk bakgrund, vilka skulle vara 
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3 Information om de olika faserna kommer ur samtal med projektledningen under hösten 2001.  



 

långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen och uppbära försörjningsstöd samt ha lägst 

utbildningsnivå Sfi. Arbetsförmedlingens och Sociala Förvaltningens delaktighet var därför 

naturlig eftersom dessa organ har register över personer som uppfyller kriterierna. 

Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen skickade ut information till aktuella individer 

som uppfyllde kriterierna om att projektet Trainee – Mångfald inom omsorg skulle starta. I 

utskicket fanns information om projektet samt datum, tid och plats för en informationsträff. På 

träffen gav projektledningen och övriga samverkanspartner information om projektet. De 

personer som var intresserade fick därefter ansöka till projektet via Arbetsförmedlingen. Till 

förfogande fanns trettio platser i orienteringskursen och utifrån detta valdes tjugoåtta individer 

med utländsk bakgrund, vilka stämde bäst med kriterierna, ut till att delta i en 

orienteringskurs.  

 

Orienteringskursen ska enligt projektledningen vara en introduktion till den fortsatta 

utbildningen och arbetet inom projektet, vilket vänder sig till vård och omsorg. Målet med 

kursen var att under åtta veckor skulle trettio personer få denna introduktion, som enligt 

projektbeskrivningen syftar till att:  

• medverka till att hjälpa eleven till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval 

• ge eleven ökade studietekniska färdigheter 

• utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen 

• bedöma elevens kunskaper och kompetens inom olika områden 

• ökat självförtroende.  

 

Det var följaktligen tjugoåtta individer som gick denna orienteringskurs, som innebär att de 

gick två veckor i skolan, där de fick information om utbildning och vad vård innebär, och 

resterande två veckor var de ute på praktik eller fältstudier på olika omsorgsenheter. Enligt 

projektledningen förkortades orienteringskursen från tänkta åtta veckor till fyra på grund av 

tidsbrist och att projektet var tvunget att komma igång. Omsorgsenheterna hade själva bestämt 

hur många trainee de kunde ta emot, från två till sex trainees, utifrån deras ekonomiska 

förutsättningar och rekryteringsbehov. De potentiella trainees fick själva välja vilken enhet de 

ville gå orienteringskursen på. Efter orienteringskursen gjorde sedan enheterna själva utifrån 

egna erfarenheter urvalet av den eller de individer som de ansåg vara lämpade att arbeta inom 

vård och omsorg. Av de tjugoåtta personerna var det fyra personer som själva ansåg att yrket 

inte stämde med deras förväntningar. Av de tjugofyra var det två personer som enligt 
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personalen på enheterna inte var lämpliga att arbeta inom vården. Således var det tjugotvå 

personer som var lämpade att arbeta inom vård och omsorg. Det var två fler än vad det fanns 

plats för i projektet. Projektledningen hade därför individuella samtal med två personer som 

hade en mer teknisk utbildning eller intresse sedan tidigare, vilka senare valdes bort. 

Enheterna hade vid denna tid även själva valt ut de personer på enheterna som skulle verka 

som mentorer för trainees under projekttiden genom att tillfråga personer som var intresserade 

av mångfald och rekrytering. Mentorn ska vara en utomstående person som trainees kan 

vända sig till när frågor och funderingar finns. De trainees som efter urvalsprocessen blev 

uttagna till att delta i projektet fick själva välja vilken enhet de ville arbeta på. 

Urvalsprocessen var därefter avslutad och det var tjugo personer som i maj 2001 påbörjade 

sin traineeanställning inom Produktion Omsorg.  

 

1.2 Utbildning och arbete 

Den andra fasen i projektmodellen är utbildning och arbete. Under de två projektåren får 

trainees en traineeanställning på en omsorgsenhet. Enheterna betalar själva ut lön till trainees 

med bidragsstöd från samverkanspartnerna. Trainees ska öka sin kunskapsnivå inom vård och 

omsorg och de ska även under projekttiden kunna täcka vikarietjänsterna på respektive enhet, 

vilket gör att trainees blir en del av personalgruppen.  

 

Under projekttiden är trainees indelade i två grupper, som varvar utbildning och arbete med 

enligt projektbeskrivningen fyra veckors intervaller. Utbildningen är förlagd till 

Birgittaskolan, som har till uppgift att utbilda trainees till vårdbiträden på gymnasial nivå. 

Skolan är utbildningsutföraren. Kunskapslyftet, utbildningsanordnaren, har tillsammans med 

skolan planerat och anordnat utbildningen. Undervisningen sker fem dagar i veckan i form av 

föreläsningar, seminarium, grupparbeten, enskilt arbete mellan klockan halv nio till klockan 

tolv. Därefter är självstudier inskrivet på schemat. Under de fyra veckor trainees är i skolan 

får de ta del av de kunskaper som krävs för att arbeta inom vård och omsorg.  

 

De veckor trainees är på arbetet ska de arbeta praktiskt med vård- och omsorgsyrket där de 

ska lära sig arbetet i sig och hur Produktion Omsorg fungerar. På arbetet har trainees en 

handledare och en mentor. Enligt projektledningen är handledarens roll att praktiskt visa hur 

arbetet ska göras, ge råd till trainees i deras arbetsuppgifter samt hur enheten i sig arbetar och 

löser olika problem. Trainees går bredvid handledaren för att på så vis lära sig 
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arbetsuppgifterna. Mentorns roll är att finnas till hands för och vara ett stöd till trainees i olika 

frågor4. Mentorn ska enligt projektledningen vara en obunden person som inte ska ha någon 

nära arbetsrelation till trainees.  

 

1.3 Stödprogram kring mångfald och kulturella olikheter med mera  

Stödprogrammet för medverkande utgör den tredje fasen. De medverkande är mentorer, 

trainees och enhetscheferna. Syftet med stödprogrammet är enligt projektbeskrivningen att 

genom samverkan, utbildning, erfarenhets- och kunskapsutbyte öka förutsättningarna för 

rekrytering av personal till Produktion Omsorg. Målet är i sin tur att samverkan mellan de 

olika aktörerna ska bidra till att enheterna i sig skall utvecklas och öka sin kunskap inom 

området. Enligt projektbeskrivningen innehåller stödprogrammet följande: nätverk, 

mångfaldsutveckling, seminarier/konferenser, mentorsutbildning, rekryteringsutbildning samt 

attitydpåverkan. Inom stödprogrammet ska mentorerna träffas i grupp och de ska även i grupp 

träffas med trainees, där de gemensamt ska komma överens om vad som ska göras på 

arbetsplatsen. Enligt projektledningen innebär stödprogrammet att mentorer och trainees ska 

utbildas. Det ska även ges ut information om projektet och studiebesök ska ordnas för trainees 

inom programmet.  

 

 

 

                                                 
4 Projektbeskrivningen av mentorskap kan jämföras med Hultman, J. & Sobel, L. (1994) och Boëthius, M. 
(1995) syn på mentorskap och vilka möjligheter detta ger.  
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2 Syfte med utvärderingen 

Syftet med denna utvärdering är att utvärdera arbetsmetoder i och erfarenhet av projektet 

Trainee – Mångfald inom omsorg. De frågeformuleringar som utvärderingen fokuserar på är:  

 

• Vilka möjligheter och svårigheter uppstod med arbetsmodellen som användes för att 

rekrytera personal till produktion omsorg och stödja projektmedverkarna inom omsorg? 

• Hur initierades och genomfördes samarbetet med olika myndigheter och arbetsgivare? 

• Vilka fördelar/möjligheter och nackdelar/svårigheter uppstod i förankringsarbetet, 

praktiken och kursupplägget? 

• Hur påverkas traineernas språkutveckling under projektet?  

• Hur upplever personer med utländsk bakgrund rekryteringen av deltagandet i projektet? 

 

2.1 Rapportens disposition 

Inledningskapitlen kommer att följas av ett kapitel som beskriver vilken form av utvärdering 

jag har valt att lägga på denna studie. Det teorietiska kapitlet, kapitel 4, är en 

begreppsdiskussion där jag lyfter fram begreppen mångfald, integration och språkparadoxen. I 

kapitel 5 presenterar jag de metodansatser jag har använt i arbetet. I följande kapitel, kapitel 6, 

presenteras trainees bakgrund.  

 

Det empiriska materialet presenteras i kapitel 7 till 12. Kapitel 7 har fokus på 

rekryteringsprocessen med tillhörande orienteringskurs. Först ges samverkanspartnernas syn 

på rekryteringen och därefter beskrivs trainees perspektiv på rekryteringsprocessen. I kapitel 8 

beskriver jag trainees perspektiv på projektmodellen vilket följs av ett kapitel som lyfter fram 

samverkanspartnernas perspektiv på projektmodellen, kapitel 9. Vidare redogör jag för 

samverkanspartnernas perspektiv på stödprogrammet, kapitel 10. Kapitel 11 lyfter fram 

språkparadoxen, trainees svenskkunskaper, först från trainees egna upplevelse och därefter 

från samverkanspartnernas upplevelse av trainees kunskaper i det svenska språket. Kapitel 12 

beskriver trainees och samverkanspartnernas erfarenheter av projektmodellen. I sista kapitlet, 

kapitel 13, analyserar och diskuterar jag aktörernas upplevelse och erfarenhet av projektet ur 

ett teoretiskt perspektiv.  
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3 Om utvärderingen 

En vanliga definition på utvärdering är att beskriva och värdera ett objekt, men enligt Jerkedal 

(1999) finns det ingen enda riktig definition på vad utvärdering innebär. Utvärderingens syfte 

och mål är att ge information om det studerade objektet och i utvärderingen värderar man 

objektet på ett genomtänkt metodiskt vis (Karlsson, 1999). En utvärdering kan således ses 

som ett möte mellan mål och verklighet.  

 

Mötet mellan mål och verklighet kan nås med hjälp av olika slags utvärderingar. Exempel på 

olika utvärderingsmönster är enligt Karlsson (1999) och Jerkedal (1999): mål-

resultatutvärdering, processutvärdering och interaktiv utvärdering. Mål-resultatutvärdering 

innebär att utvärderaren mäter och beskriver utfallet, oftast med hjälp av kvantitativ metod där 

mätbara resultattermer eftersträvas. Vid denna utvärdering är inte utvärderarens uppgift att 

värdera skillnaderna, och ej heller att bedöma utan det lämnas till beställaren av 

utvärderingsrapporten.  

 

Till skillnad mot en mål-resultatutvärdering inriktar sig utvärderaren i en processutvärdering 

på att följa, observera och tolka programmets genomförande, det vill säga genomförandet i 

sig. Utvärderingen är beskrivande och den ger även en kvalitativ bedömning av hur ett 

program fungerar. En processutvärdering ger således förståelse för och förklaring till varför 

resultatet ser ut som det gör till exempel en bedömning av arbetssättet och innehållet i 

programmet. Slutligen innebär det interaktiva utvärderingsmönstret ett förhållningssätt, som 

vänder sig mot intressenternas deltagande där frågor om genomförandet bestäms av vad olika 

intressenter vill veta. Det är de olika intressegrupperna som styr utvärderingens fokus, utifrån 

deras syn på vad som är av vikt att utvärdera (Karlsson, 1999; Jerkedal ,1999).  

 

Denna utvärdering, utvärderingen av projektet Trainee – Mångfald inom omsorg, har som 

syfte att utvärdera arbetsmetoder i och erfarenhet av projektet. Syftet är att alla inblandade 

aktörer så som projektledning, samverkanspartner, enhetschefer, mentorer och trainees skall 

få möjlighet att uttrycka sina respektive upplevelse och erfarenhet av projektets 

arbetsmetoder.  
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Utvärderingen av projektet Trainee – Mångfald inom omsorg är beskrivande och har en 

kvalitativ metodologisk ansats för tolkningsarbetet. Jag som utvärderare tolkar och analyserar 

aktörernas upplevelse och erfarenheter av genomförandet av projektet. Således anser jag att 

denna utvärdering är en form av processutvärdering.  
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4 Mångfald - vad betyder det? 

I detta kapitlet redogörs för de begrepp som främst är centrala för denna utvärdering. 

Begreppen är mångfald och integration. I kapitlet beskrivs även språkparadoxen, vilken 

redogör för problematiken rörande personer med utländsk bakgrund och svenskkunskaper.  

 

4.1 Mångfald 

När man slår upp begreppet mångfald i Svenska Akademiens Ordbok (1945) ges det två 

förklaringar. Mångfald innebär å ena sidan en ”växlande eller varierande mångfaldighet, 

avsevärt antal av varelser eller föremål eller företeelser (ofta av växlande beskaffenhet)…” Å 

andra sidan ges en förklaring på mångfald som ”en storhet som innehåller en annan storhet 

ett helt antal gånger, multipel …”. Uppfattningen kring mångfald kan både vara normativ och 

deskriptiv. En normativ uppfattning berör eftersträvansvärda tillstånd i samhället eller 

arbetslivet till skillnad från en deskriptiv uppfattning kring mångfald, vilken handlar om 

frågan om hur blandad eller heterogen en grupp är på arbetsmarknaden eller en arbetsplats 

(Abrahamsson, 2000). Näringsdepartementet (1999) har en deskriptiv uppfattning kring 

mångfald och skriver att det finns en avsaknad av mångfaldsperspektiv i det svenska arbets- 

och näringslivet där mångfald innebär ålder, kön, klass, etnisk tillhörighet, funktionshinder 

och sexuell läggning.  

 

Människor har alltid av olika anledningar sökt sig till andra länder. Under 1940-, 50- och 60-

talen skedde det en ökad arbetskraftinvandring till Sverige. Denna invandring var dels en följd 

av den dåvarande arbetsmarknadspolitiken, och dels berodde denna på att de svenska 

företagen aktivt rekryterade arbetskraft utomlands, främst från södra Europa som exempelvis 

Grekland och Turkiet. Den rekryterade arbetskraften var framför allt yrkesarbetare inom 

verkstadsindustrin (de los Reyes, 2001). Från efterkrigstiden och fram till 1990-talen har 

andelen av Sveriges befolkning med rötter i andra länder stigit kontinuerligt i landet. Det har 

medfört att kategorin invandrare har fått en definition som människor som är födda i andra 

länder men som har bosatts sig i landet av arbetsmarknads-, flyktingliknande- eller 

familjeskäl. På 1970-talet upphörde dock arbetskraftinvandringen, och efter denna tid tillåts 

endast inflyttning till Sverige av politiska och eller av humanitära skäl (Westin (red.), 2001).  
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Sedan 1970-talet har det således blivit svårare för personer med utländsk bakgrund att komma 

in på arbetsmarknaden, och från 1980-talet har det skett en ökad flyktinginvandring till 

Sverige bland annat på grund av krig i Mellersta Östern. Detta har medfört att 

arbetsmarknadssituationen för utomnordiska medborgare har blivit alltmer problematisk. 

Sysselsättningstalen har sjunkit markant under denna tid, och under 1990-talet berodde detta 

framför allt på lågkonjunkturen i Sverige (Westin (red.), 2001). Denna strukturomvandlingen 

medför ett svårt sysselsättningsläge i det svenska samhället där svag ställning i arbetslivet och 

marginalisering, segregering och diskriminering på arbetsmarknaden ofta är relaterat till kön, 

etnicitet, ålder och funktionshinder (de los Reyes, 2001), det vill säga mångfald. 

 

Sverige har under de senaste decennierna blivit ett allt mer mångkulturellt samhälle där 

befolkningen, som år 2000 bestod av 8,9 miljoner människor, ökar i en långsam takt. Av 

dessa är drygt tio procent födda utomlands. Om antalet individer som är födda i Sverige och 

som har en bakgrund från ett annat land inräknas blir andelen cirka tjugo procent. 

Invandringen har fört med sig att människor idag lever i skilda kulturer, sida vid sida. Sverige 

har gått och går igenom en betydande ändring i landets kulturella och etniska 

sammansättning. Samhället i stort, både privat och offentlig verksamhet, bedriver idag 

verksamheter som satsar på mångfald och dess möjligheter, dock har många av den 

invandrade befolkningen i Sverige svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden (de 

los Reyes, 2001).  

 

Välfärden i Sverige gäller sålunda ej för alla, utan de individer med utländsk bakgrund 

hamnar i marginalen. Enligt Roselius och Häll (1999) finns det tre viktiga grunder för att alla 

individer, oavsett bakgrund, skall kunna försörja sig och ta del av den svenska välfärden och 

känna sig trygga. Dessa är arbetsmarknaden, välfärdsystemet och familjen. Arbetsmarknaden 

erbjuder individerna arbete och med detta följer även försörjning. Välfärdssystemet ser till att 

alla ska bli skyddade och trygga i samhället. Den tredje grunden för trygghet är familjen, 

vilken påverkar familjemedlemmarnas välfärd i en eller annan riktning. För att alla individer i 

samhället skall kunna ta till vara på välfärden är det av vikt att allas erfarenheter och 

kompetenser tas till vara och där samhällets mångfald används som grund för individernas 

känsla av trygghet. 

 

För att tillgodose individers trygghet och välmående är det viktigt att se till de tre ovan nämna 

förutsättningarna. Det är arbetsmarknaden som erbjuder arbete till människorna, dock ej till 
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alla. Det finns ett stort antal personer med utländsk bakgrund som står utanför 

arbetsmarknaden och som inte erbjuds arbete. Den etniska mångfalden tas inte till vara. Det är 

en nödvändighet att detta görs, om efterfrågan på arbetskraft skall kunna mötas i framtiden. 

Det finns både möjligheter och hinder med etnisk mångfald på arbetsmarknaden. 

Möjligheterna är att det finns mer arbetskraft att välja på. Mångfalden kan även öka 

flexibiliteten på arbetsplatsen samt att nya idéer och tankar kan komma till uttryck. Det finns 

även risker med mångfald, exempelvis kommunikationsproblem och kulturkrockar (Roselius 

& Häll, 1999).  

 

Utifrån detta skriver Abrahamsson (2000) att mångfaldsbegreppet har olika betydelser i 

arbetslivssammanhang. Abrahamsson lyfter fram fyra olika innebörder: etnisk mångfald, 

ibland även religiös (integrationspolitikens begrepp); mixen av olikheter av betydelse för 

arbete och kompetens; en blandning av ålder, kön, klass, etnisk tillhörighet, funktionshinder 

och sexuell läggning (Näringsdepartementets definition) samt mångfald som allt utom 

jämställdhet. Detta visar att begreppet mångfald är ett komplext begrepp med olika innebörder 

beroende på vem det är som skriver om det. Begreppet mångfald är ett vitt begrepp som avser 

alla de egenskaper och attribut som gör en individ unik och det innebär ett tillstånd av 

kännetecken som individer i samhället har. Av denna anledning beskriver mångfald hur 

samhället faktiskt ser ut och även hur det skall se ut. Därför är det viktigt att tydliggöra vilken 

innebörd som gäller för situationen. I Mångfaldsprojektet Trainee kan mångfald ses som att 

långtidsarbetslösa individer med utländsk bakgrund ska integreras i samhället, och en väg är 

genom att individerna får ett arbete inom Produktion Omsorg.  

 

4.2 Mångfald och integration 

När begreppen integration och mångfald benämns, såväl som i informell kommunikation som 

i en formell kommunikation, hänvisar de ofta till att det är invandrade personer som ska 

integreras, och det är etnisk mångfald och olikheter som eftersträvas. Jag vill här tydliggöra 

att begreppet invandrare har innebörden av att en person har flyttat från sitt hemland till ett 

annat för att under en tid eller permanent bosätta sig där. Begreppet kan även benämnas för en 

person som är född i Sverige med minst en förälder född i utlandet (Westin, m fl, 1999). I 

denna utvärdering används invandrare för en person som av olika skäl har flyttat från sitt 

hemland till Sverige.  
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Integration är en process som en individ, eller en grupp av individer, genomgår för att komma 

in i eller anpassa sig till det rådande samhället. Det är viktigt att poängtera att individerna blir 

del av ett samhälle av egen kraft och av egen vilja i en ständigt pågående ömsesidig process. 

Integration är ett projekt som fortgår genom hela livet. Samhällets uppgift är att skapa 

förutsättningar, avlägsna möjliga hinder samt att göra det möjligt för invandrade individer att 

ta sig in och bli en del av samhället som de lever i. Det är detta som är kärnan i och de 

centrala målen för det svenska samhällets integrationspolitik (Prop. 1997/98:16).  

 

När det gäller invandrarpolitiken är målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Syftet är att 

personer med utländsk bakgrund ska bli delaktiga i samhällslivet på lika villkor som infödda 

svenskar. Detta kan jämföras med målen för integrationspolitiken. Målen för denna är att alla 

skall ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Dels ska det 

finnas en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, och dels en 

samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett 

bakgrund, ska vara delaktiga och medansvariga för. Integrationspolitikens inriktning bygger 

på att politiken skall ge förutsättningar för individens egen försörjning och delaktighet i 

samhället. Politiken skall även värna grundläggande demokratiska värden, och verka för 

kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Detta innebär att alla individer som är bosatta 

i ett land ska ha samma medborgerliga rättigheter (Prop. 1997/98:16). Både 

invandrarpolitikens och integrationspolitikens mål och inriktning kan bäst nås genom att ta 

hänsyn till och sprida samhällets mångfald inom alla områden. Det går ut på att integrationen 

i samhället mellan människor med olika ursprung ska förbättras.  

 

Detta gör att integration inte enbart är en invandrarfråga, utan integration är även en 

samhällsfråga. Det handlar inte om en ensidig anpassning av den invandrade individen i 

samhället, utan integrationsprocessen är en ömsesidig anpassning både från individen och 

samhället. Processen berör både individer, invandrade och infödda svenskar, och samhället i 

stort. När ett samhälle accepterar, värdesätter och respekterar mångfald kan samhället vara 

socialt, politiskt och ekonomiskt integrerat, där mångfald handlar om individens, och inte 

gruppens, rättigheter och skyldigheter (Westin (red.), 2001).  
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Utifrån detta kan det sägas att integrationspolitiken är ett samlat förhållningssätt till 

samhällets nya realitet, vilken präglas av en mångfald av språk, traditioner, levnadsmönster, 

kulturella och sociala referenser, religioner och livserfarenheter, som alla påverkar samhället. 

Integrationspolitiken har som mål att skapa ett Sverige för alla, där mångfalden bidrar till en 

mångsidig utveckling och såväl samhället som arbetslivet. Under de senaste åren har 

mångfald därför varit ett diskussionsämne i det svenska samhället, som ofta har berört hur 

invandrare ska komma in i arbetslivet. Men det är av vikt att påpeka, som skrivet ovan, att 

mångfald kan betyda alla slags olikheter som skiljer sig från normen, vilket kan vara allt från 

synliga faktorer, som kön och etnicitet, till faktorer som mer berör skillnader i värderingar 

eller personlighet. För att uppnå integration i samhället krävs det således en ömsesidighet och 

anpassning både från samhället och individen. 

 

Även sociologen och integrationsforskaren Diaz (1997) menar att integrationsprocessen är 

komplex och formas i olika kontexter. Diaz anser att processen består av minst sju 

dimensioner: ekonomisk, social, politisk, kommunikativ, familje-, boende- och personlig 

integration. Diaz definitionen av begreppet integration, utgår från att integration är: 

… som ett tillstånd då invandrade individer uppnår en partiell eller fullständig jämlikhet med 
infödda individer i termer av deltagande i olika typer av sociala relationer som arbetsliv, 
boendeförhållanden och politik … Integration definieras … som ett i huvudsak socialt 
fenomen, som relateras till kvaliteten på invandrarnas deltagande i olika typer av sociala 
relationer i mottagarsamhället. Integration kan också uppfattas som en process genom vilken 
invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer, i vilka en fördelning av 
eftersträvande resurser (arbete, inkomster, sociala kontakter, rättigheter, information) äger 
rum. Integration kan därför uppfattas som en mångfacetterad företeelse, vars olika 
dimensioner kan definieras och analyseras i förhållande till komplexiteten i det sociala 
samspelet och de resursfördelande samhällsområdena, där integrativa relationer utformas 
(Diaz, 1997, sid. 31-32).  

Diaz (1997) för även en diskussion om begreppet primärintegration, vilket är en process som 

äger rum under de första åren i invandrarlandet. Den första tiden kännetecknas av flera olika 

samhällsinsatser, som alla inriktar sig på att understödja de grundläggande inlärnings- och 

kontaktprocesser. Enligt Diaz är dessa ofrånkomliga för att invandrare ska integreras i 

samhället. Vidare skiljer Diaz primärintegration från den mer långsiktliga integrationen. Han 

menar att det finns två aspekter som skiljer primärintegration från den långsiktliga 

integrationen. Den första aspekten innebär att primärintegration består ”… av grundläggande 

inlärningsprocesser, som utgör oundgängliga villkor för att den långsiktiga integrationen 

skall lyckas. Det handlar om språkinlärning, att planera eller påbörja 

utbildningskonverteringar eller ny utbildningsinvesteringar, att inleda kontakter med 

minoritetsgrupperna” (Diaz, 1997, sid. 34). Den andra aspekten som Diaz lyfter fram är att 
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primärintegration kräver ”en realistisk uppfattning om den individuella valfriheten under den 

första perioden i det nya landet” (Diaz, 1997, sid. 34).  

 

Utifrån citaten ovan framgår det att Diaz (1997) anser att integration är en komplex process 

som sker på många olika nivåer. En individ kan vara integrerad på en eller flera nivåer utan 

att vara det på alla. När det gäller primärintegration anför Diaz fyra av de tidigare nämnda 

dimensionerna, det vill säga:  

• Kommunikativ integration, som förstårs i termer av språkinlärning vilken möjliggör 
deltagande i handlingssfärer (kan även kallas ”arenor”) där information, förståelse och 
mening skapas och förmedlas över de etniska gränserna.  

• Ekonomisk integration är också en grundläggande delprocess med central roll i 
primärintegration. Den är liktydig med förmåga till egen inkomst och försörjning.  

• Elementära former av mångetnisk social integration börjar också att utvecklas inom den 
första perioden i Sverige. Denna dimension av integration innebär att invandrarna får 
tillgång till olika typer av sociala kontakter och kan deltaga i socialt inriktade 
verksamheter över minoritetsgränser.  

• Boendeintegration är också en delprocess som i elementära former börjar ta form inom 
ramen för primärintegrationen och handlar om de nyanlända flyktingarnas tillgång till 
eget boende och kontakter i grannskapsområdet.  

(Diaz, 1997, sid. 35-36. Min kursivering och egna punkter.)  

De tre dimensionerna som Diaz anser inte ligger under primärintegration är kort beskrivet: 

politisk integration - tillgång till fullständiga politiska rättigheter; familjeintegration - tillgång 

till sociala nätverk av infödda släktförhållanden med förhållande över minoritetsgränserna och 

slutligen personlig integration – individens tillfredsställelse med arbete, boende, inkomster 

med mera i invandringslandet (Diaz, 1997).  

 

I sin studie analyserar Diaz (1997) primärintegration bland de som fyllt i enkäten. Diaz utgår i 

analysen från de fyra dimensionerna, genom att de först definieras i konkreta termer. 

Dimensionerna av primärintegration operationaliseras, och utifrån dessa konstrueras ”mått” 

på varje dimension. Den kommunikativa integrationen av primärintegration definieras som 

”…en process av språkinlärning…” där språkkunskaper mäts i godkänd Sfi-nivå. Detta är ett 

mått på den grundläggande kommunikativa förmåga, som invandraren förvärvar under den 

första tiden i det nya landet. Dimensionen ekonomisk integration får betydelsen av den 

”…självförsörjning som flyktingarna förväntas uppnå efter avslutat mottagningsprogram…”, 

där det konkreta måttet är att genom självförsörjning skaffa egna inkomster från arbete eller 

studier. Social integration, en tredje dimension, ges definitionen som ett ”…deltagande i 
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sociala nätverksrelationer över minoritetsgränserna.” Social integration ser Diaz i termer av 

bland annat ”deltagande i studiecirklar, …och praktikverksamhet av olika slag”. Det finns en 

social kontakt över minoritetsgränserna. Slutligen är aspekten att få tillgång till eget boende 

en viktig dimension av primärintegration enligt Diaz (1997, sid. 48-49). I tabell 1, se nedan, 

sammanfattas de fyra primärintegrationsdimensionerna med definitioner och mått.  

 

Tabell 1. Fyra dimensioner av primärintegration: definitioner och mått 
dimension definition mått 
kommunikativ  
integration 

språkinlärning, kommu- 
nikativ förmåga 

godkänd sfi  

ekonomisk  
integration 

självförsörjning  inkomster från  
arbete eller studier  

social integration sociala kontakter över 
minoritetsgränser 

deltagande i socialt  
inriktad verksamhet (*) 

boendeintegration bostadsmobilitet införskaffande av  
förstahandskontrakt 

  (*) studiecirklar, guide-, lägerverksamhet, olika slags praktik. 
   Källa: Diaz, 1997, sid. 50.  

Avslutningsvis anser Diaz (1997) att om primärintegrationen ska fungera förutsätts det att 

integrationsprocessen inte upplevs som fullföljd vid den tidpunkt när den organiserade 

flyktingmottagningen är avslutad. Författaren poängterar att integration är en långsam och 

strategisk process och menar det som är avlutat efter flyktingmottagningens slut är således 

primärintegrationen. Därefter lyfts det fram att en lyckad primärintegration är en viktig 

förutsättning för den kommande långsiktiga integrationen.  

 

De dimensioner Diaz (1997) lyfter fram som viktiga att se till vid primärintegration, är även 

viktiga att fokusera på i denna utvärdering. Dimensionerna som jag anser har störst vikt i 

utvärderingen av projektet Trainee – Mångfald inom omsorg är kommunikativ, ekonomisk 

och social integration. Jag framhåller att begreppen integration och primärintegration är 

användbara begrepp i utvärderingen av långtidsarbetslösa invandrares etablering på 

arbetsmarknaden och i samhället i stort.  

 

4.3 Språkparadoxen  

Franzén (1997) använder sig av begreppet språkparadoxen när hon beskriver problematiken 

invandrare och svenskkunskaper. Franzén definierar språkparadoxen som en "…fälla som 

invandraren hamnar i när han behöver arbete av något slag för att kunna öva sina 
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svenskkunskaper, samtidigt som han inte kan få något arbete därför att hans svenska är för 

dålig."(1997, sid 80). I Franzéns forskning framkommer det att invandraren behöver öva sig i 

sina kunskaper i svenska utanför lektionstimmarna, exempelvis Sfi. De invandrade personerna 

sökte således via Arbetsförmedlingen praktik, men många blev avvisade på grund av att de 

inte hade något intyg på avsluta Sfi-kurs. Och om de hade intyget var ett vanligt svar att 

personerna behövde mer kunskaper i svenska, och de blev således hänvisade till en annan 

kurs. Även Bjärvall (2001) anser att språket hos invandrarna har betydelse för deras fortsatta 

situation i samhället. Det är främst språket som värderas när en person med 

invandrarbakgrund söker arbete.  

Är uttalet för avvikande och formfelen för originella förpassas den som talar alltför ofta till ett 
särskilt fack. Det kan betyda nej tack som svar på jobbansökan, det kan betyda svenskkurs i 
stället för jobb hos arbetsförmedlingen och det kan betyda ett ofta mästrande bemötande hos 
hyresvärden, på vårdcentralen och i andra av livets mest vardagliga situationer (Bjärvall, 2001, 
sid 47).  

Franzén (1997) lyfter även fram att om arbetsplatsen vill minska spänningar mellan svenskar 

och invandrare så är en viktig utgångspunkt i detta arbete att skapa positiva attityder. Det 

innebär att i en praktisk arbetssituation ska det finnas en "…hög lära känna varandra-

potential och strävan mot samma mål…"(Franzén, 1997, sid 81), där invandrare och infödda 

svenskar ska arbeta tillsammans. De individer som Bjärvall (2001) har samtalat med, 

poängterar att det är så kallade fikarumssvenskan som är svårast att förstå och även att följa 

med i samtalet än det så kallade arbetsspråket. Vidare anser Bjärvall att det egentligen inte är 

genom studier invandrare lär sig svenska, utan det är i stället av situationer personerna lär sig 

språket. Det är även genom kommunikationen eller samtalet som individen får kontakt med 

andra i samhället, och de kan således identifiera sig själv med samhället. Enligt Sjögren 

(1995, i Franzén, 1997) är identifieringen med samhället grunden för att referensramarna ska 

bli gemensamma, och att kommunikationen eller samtalet mellan individerna ska framhålla 

språkets avvikelser i stället för att dämpa dem.  

 

Vidare framhåller Franzén Sjögrens (1995, i Franzén, 1997) diskussion om vad som menas 

med bra svenska. Sjögren problematiserar detta i huruvida vilken svenska de nya svenskarna 

ska lära sig. "Vem definierar en bra svenska? Är det det språk som finns i skolböcker, eller det 

som Svenska Akademin värnar om? Är det den svenska som medelklass Svensson lyssnar på 

utan att reagera? Är 'bra svenska' det språk som fungerar i olika sammanhang?" ( i Franzén, 

1997, sid 81). Sjögren menar att det finns en stor tolerans mot inhemska språkavvikelser. 

"Hela det sociala samspelet - gester, mimik, attityder, samtalsteknik - förenas med själva 
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språket för att skapa en kommunikation som upplevs som 'normal' eller tvärtom förefaller 

främmande och därför, störande" (i Franzén, 1997, sid 81). Sjögren anser att det är den 

kulturella och sociala kompetensen som framhåller eller dämpar språkets avvikelser. Utifrån 

detta är det gemensamma referensramar som påverkar samarbetet eller kommunikationen 

mellan två individer, och att det kan förmodligen vara "…lättare för en stockholmare att 

arbeta med en dansk kollega med någorlunda gemensamma nordiska referenser än med en El 

Sayed vars beteende förbryllar" (i Franzén, 1997, sid 81).  

 

Bjärvall (2001) betonar att om en individ ska kunna lära sig ett andraspråk är han eller hon 

tvungen att identifiera sig med samhället, där människan använder sig av det sociala 

samspelet för att göra sig förstådd med andra. I samspelet använder invandrare gester för att 

göra sig förstådd, och det är bara med personer som de känner, som de blir förstådda på 

svenska. Bjärvall (2001) menar att invandrare är tvungen att kunna svenska språket för 

kommunikationens skull, och påpekar att språket glömdes bort när personen kom hem från 

exempelvis Sfi-kursen eftersom han eller hon inte pratade på svenska i hemmet. Detta innebär 

att svenska talet inte finns hos dessa individer, vilket i sin tur gör att individen har mindre 

chans att få arbete.  

 

Språkkunskaperna hos en invandrad individ sätts ofta i relation till dennes 

arbetsmarknadssituation. Även arbetsgivarens bristande kunskaper om utländska utbildningar 

är en faktor som påverkar en invandrad persons arbetssituation enligt de los Reyes (2001). 

Tillika som Franzén (1997) menar de los Reyes (2001) att språket har betydelse för 

integrationen. Dock är kriterierna för vad bra svenska inte uttalade. De los Reyes (2001) anser 

att kunskaperna i språket är beroende av dels de arbetsuppgifter som individen har, och dels 

de sociala kraven i arbetslivet. Således innebär detta att behovet av språkkunskaper varierar 

beroende på vilka arbetsuppgifter individen har. Därför är språkkunskaperna kontextuella. 

Kraven på svenskkunskaper finns alltid i arbetslivet. Men samtidigt har svenskundervisningen 

för invandrade personer visat brister, gällande om personerna uppnår en grundläggande 

kunskapsnivå i språket eller ej. De los Reyes (2001) skriver att av de som påbörjat Sfi läsåret 

1993/94 hade mindre än hälften av de som börjat kursen godkända resultat två år senare. När 

det gäller läs- och skrivkunskaper i svenska är betyget godkänt i Sfi en osäker grund för att 

bemöta arbetslivets villkor. Även detta betyg, godkänd Sfi, är enligt de los Reyes (2001) 

bristande för att kunna följa arbetsmarknadsutbildningar, som exempelvis Arbetsförmedlingen 

ger, vilket gör att integrationen in i arbetslivet uteblir.  
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Även Osman (1999) diskuterar i sin avhandling språkets betydelse för integration på 

arbetsmarknaden och i samhället. Osman (1999) menar att förutom kulturen är språket den 

viktigaste identitetsmarkören för att vara svensk. Denna markör kommer till uttryck när 

språkkunskaper är ett kriterie i arbetslivet. Att språket har betydelse för att individen ska 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden, få kontakt med arbetskamrater, ha tillgång till 

information och för att personen ska kunna hantera konflikter, är något som inte lyfts fram i så 

stor mening i dagens debatter (de los Reyes, 2001). Jag tror emellertid att dessa aspekter har 

stor betydelse för den invandrade personens motivation att lära sig svenska. Detta har även 

framkommit i en studie som de los Reyes (2001) har gjort med tjänstemän som har 

invandrarbakgrund. 

 

Att studera de ämne som en individ redan kan, är ett effektivt sätt för personen att lära sig ett 

andraspråk menar Bjärvall (2001). Bjärvall lyfter även fram att en individ som är medveten 

om sina brister och står för dessa, kan vända denna situation till en fördel för sig själv. 

Franzéns (1997) forskning visar att Arbetsförmedlingen ofta inte ser den kompetens som 

invandrade personer har med sig från sitt hemland. Detta, trots att forskningen är några år 

gammal, har inte förändrats i så stor utsträckning idag när en utbildad och erfaren agronom 

slussas till en praktik på en blomsteraffär. 
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5 Metod 

I metodkapitlet beskrivs valet av metod och vilka undersökningsinstrument som använts i 

studien. Även en presentation av bearbetning och analys av materialet ges. Detta följs av ett 

avsnitt som beskriver studiens etiska aspekter. Slutligen avslutas kapitlet med en 

metoddiskussion.  

 

5.1 Val av metod 

Utvärderingens syfte är att utvärdera arbetsmetoder i och erfarenhet av arbetsmodellen i 

projektet Trainee – Mångfald inom omsorg. För att få en förståelse om upplevelsen kring 

modellen, är det erfarenheter av och upplevelser från trainees, mentorer, enhetschefer och 

samverkanspartner som är målet med utvärderingen. Att få förståelse för ett problemområde 

är enligt Holme och Solvang (1997) den kvalitativa metodens syfte. I användningen av en 

kvalitativ metod samlas information in för att dels få en djupare förståelse, och dels för att 

redogöra för helheten av den kontext som undersöks. Även de internt relaterade delarna i 

problemområdet behandlas i metoden. I helheten finns de olika delarna, vilket gör att helheten 

är mer än summan av delarna på grund av att helheten uttrycker andra egenskaper än vad de 

olika delarna var för sig gör. Starrin och Svensson (1994) menar att som forskare är det därför 

viktigt att förstå både helheten och de olika delarna i problemområdet. Förhoppningen i 

användandet av kvalitativa metoder är enligt Patton (1990) att beskriva karaktären eller 

egenskaperna hos ett objekt, forskaren ska se hur objektet är konstruerat.  

 

De kvalitativa metoderna är anpassningsbara, och gör att det finns möjlighet att förändra 

exempelvis frågeställningar under undersökningens gång (Home & Solvang, 1997). 

Utvärderingens syfte är att ge en beskrivning av hur aktörerna erfar och upplever sitt 

deltagande, vilket gör att utvärderingen är deskriptiv (Patel & Davidson, 1994). Utifrån detta 

ger den kvalitativa metoden mig som forskare möjlighet att förstå hur trainees, mentorer, 

enhetschefer och samverkanspartner erfar och upplever projektets modell.  
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5.2 Undersökningens genomförande och urval 

Avsnittet belyser undersökningens genomförande och urval. Först ges en beskrivning av 

genomförandet av enkäten till trainees. Detta följs av en presentation av genomförandet och 

urvalet av intervjuerna med de olika aktörerna.  

 

5.2.1 Enkät till trainees 

Undersökningsinstrumentet enkät (se bilaga 1) användes för att genomföra en 

totalundersökning på trainees. Totalundersökningen ger mig en första anblick om trainees 

bakgrund och upplevelser av projektet. Enkäten, bestående av bakgrundsfrågor och frågor 

gällande erfarenheter av och upplevelse om projektet, innehåller frågor med både fasta och 

öppna svarsalternativ (Trost, 1994). Eftersom undersökningsgruppen är personer med 

utländsk bakgrund, var jag medveten om språket som användes i enkäten för att på så sätt 

undvika missuppfattningar.  

 

Enkäten skickades ut i november 2001 till alla tjugo trainees, som tog del av och besvarade 

den. Av tjugo utskickade enkäter fick jag tillbaka femton, vilket gör att bortfallet i 

enkätundersökningen är fem trainees. Enkäterna sammanställdes sedan. Sammanställningen 

är grunden till färdigställandet av intervjuguiderna till de olika aktörerna. I denna utvärdering 

ses enkätstudien som en förstudie eller pilotstudie till det huvudsakliga 

undersökningsinstrumentet intervju.  

 

5.2.2 Intervju med trainees, mentorer, enhetschefer och samverkanspartner 

För att få intervjupersonernas egen syn på det studerade objektet är 

undersökningsinstrumentet intervju till fördel att använda (Holme & Solvang, 1997; Patel & 

Davidson, 1994). Att upptäcka och identifiera okända företeelser och egenskaper samt att 

definiera vad som sker, är den kvalitativa intervjuns syfte. Det är, enlig Kvale (1997), under 

samtalet i intervjun som uppfattningar och tankar kring ett objekt kan fångas. De intervjuer 

som är gjorde i denna utvärdering är av öppen karaktär (Patel & Davidson, 1994). Det betyder 

att intervjuaren kan ställa frågorna i den ordning han eller hon tycker lämpar sig bäst för 

intervjusituationen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Intervjusituationerna är således olika från 

situation till situation, den är kontextbunden.  
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Intervjufrågornas utförande och följd är förhållandevis fria och öppna. Det innebär att 

frågorna är halvstrukturerade. Möjlighet att ändra ordningsföljden och utformning av frågorna 

ges för att den intervjuande ska kunna följa upp svaren från den intervjuade (Kvale, 1997). 

Intervjupersonen har stor chans till att utifrån egen erfarenhet tolka frågorna vid en 

halvstrukturerad intervju (Patel & Davidson, 1994).  

 

Enkätsammanställningen var grunden för utformningen av intervjuguiderna till trainees, 

mentorer, enhetschefer och samverkanspartner (se bilaga 2-8). Intervjuguiderna grundas på 

olika områden och förslag till betydelsefulla frågor, enligt Kvale (1997) och Patton (1990) 

olika teman, som varje intervjusituation ska innehålla. Intervjuguiderna har likartade teman, 

men de är ej nödvändiga att följa gällande frågornas följd eller innehåll (Holme & Solvang, 

1997; Kvale, 1997). Patton (1990) menar att intervjuguidens syfte är att alla intervjupersoner 

får betydelsefulla och liknande frågor. Intervjuguiderna för denna utvärdering bygger på 

följande teman: bakgrundsfrågor, rekrytering, projektet Trainee – Mångfald inom omsorg 

samt erfarenheter kring mångfald. För att vidareutveckla intervjun arbetade jag fram ett antal 

stödfrågor, vilket kan ses som probing. Detta är uppföljningsfrågor, enligt Starrin och 

Svensson (1994), som syftar till att få intervjupersonen att berätta så mycket som möjligt om 

det studerade objektet. För att kunna göra en jämförelse mellan aktörernas upplevelser och 

erfarenhet av projektets modell, utarbetades likartade teman för varje enskild grupp av 

aktörer.  

 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att tänka på vilket språk som används i utformandet av 

intervjuguiden, där intervjuaren inte ska använda facktermer, ord som är svåra eller 

främmande eller uttryck där personens egna värderingar och uppfattningar kan förstås. Kvale 

förespråkar även att intervjuaren ska få situationen så att den underlättar en god interaktion, 

och han eller hon inte hämmar intervjupersonens önskan att berätta. Detta är aspekter som 

hjälper den intervjuade att berätta om området. Det är viktigt att hjälpa den intervjuade att 

föra ett sammanhängande och förståeligt resonemang, vilket jag menar att probing är ett 

användbart verktyg, så att den intervjuades ord blir betydelsefulla. Med detta i bakgrunden 

utformade jag intervjuguiderna så att intervjun börjar med bakgrundsfrågor och neutrala 

frågor som följs av mer djupgående frågor, så som Starrin och Svensson (1994) 

rekommenderar. I slutet av varje intervjusamtal gavs även ett utrymme för kommentarer och 

tillägg från den intervjuade.  
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Ett urval av trainees gjordes efter intervjuguideutformningen. Urvalet har en spridning på 

trainees kön, ålder, utbildning i hemlandet respektive i Sverige, arbetslivserfarenhet i 

hemlandet respektive i Sverige samt deras upplevelse av projektet. För att få bilden av 

aktörernas upplevelse genomfördes under våren 2002 intervjuer med trainees, mentorer, 

enhetschefer och samverkanspartner. Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen, 

Kunskapslyftet, Länsarbetsnämnden i Östergötland och EU Växtkraft mål 3 är 

samverkanspartner och medfinansiärer i projektet. Intervjuer har gjorts med 

Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen, Kunskapslyftet samt berörda personer på 

Birgittaskolan. Jag har valt att inte intervjua berörda personer på Länsarbetsnämnden eller på 

EU Växtkraft mål 3. Detta på grund av att jag anser att deras roll är att vara medfinansiärer 

och har därför inte någon direkt kontakt med de övriga aktörerna i projektet.  

 

I intervjusituationen beskrev jag utvärderingens syfte, hur intervjuguiden var uppbyggd, hur 

materialet kommer att användas samt hur resultaten kommer att presenteras. Jag informerade 

även om att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes 

enskilt i de flesta fall på aktörernas respektive arbetsplats och pågick mellan fyrtiofem 

minuter och en och en halv timme. Jag gjorde två gruppintervjuer med respektive två trainees 

i varje grupp, eftersom trainees kände sig mer bekväma i den situationen än att intervjuas 

enskilt. Trainees, mentorer, enhetschefer och samverkanspartner gav alla tillåtelse för att 

banda intervjuerna. Totalt intervjuades sex personer som representerar samverkanspartnerna, 

två enhetschefer, sex mentorer och åtta trainees. Även samtal med projektledningen har gjorts.  

 

5.3 Bearbetning och analys av materialet 

För att få en förståelse av aktörernas upplevelse om och erfarenheter av projektet bearbetades 

och analyserades intervjuerna utifrån ett processutvärderings perspektiv. Jag skapade mig ett 

första helhetsintryck av intervjuerna och fick en helhetsuppfattning om trainees, mentorers, 

enhetschefers och samverkanspartnernas upplevelser och erfarenheter. Bearbetningen och 

analysen fortsatte sedan med att studera olika delperspektiv i relation till helheten för att få en 

förståelse. Därefter pendlade jag mellan del- och helhetsperspektiven för att nå förståelsen 

kring alla aktörers upplevelse och erfarenheter av projektet.  
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5.4 Etiska aspekter rörande undersökningen 

Enligt Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1999) finns det olika krav 

som forskaren skall tänka på när kvalitativ forskning bedrivs. Ett krav är det så kallade 

forskningskravet, som bland annat innebär att den information som forskaren får in ska 

utvecklas och fördjupas. Ett annat krav är individskyddskravet, vilket innebär att forskaren 

inte ska utsätta de delaktiga individerna för fysisk eller psykisk förödmjukelse eller kränkning 

eller otillbörlig insyn i deras privatliv.  

 

Inom individskyddskravet finns det fyra huvudkrav, vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (HSFR, 1999). Forskaren ska 

informera de delaktiga personerna i undersökningen, om dess syfte och vilken roll personerna 

har i studien, informationskravet. Vidare ska forskaren inom detta krav informera om att 

delaktigheten är frivillig och att personen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att personerna har rätt att bestämma över sitt deltagande och 

forskarens roll är att undersökningsgruppens samtycke för forskningen (Kvale, 1997). 

Därefter gäller det att alla uppgifter om personerna i studien ska ha största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på en säker plats så att obehöriga ej kan 

nå dem, vilket är konfidentialitetskravet. Inom detta ingår även att forskaren skall 

avidentifiera personuppgifter i rapporten. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (HSFR, 1999; 

Kvale, 1997).  

 

När jag har arbetat med denna utvärdering har jag tänkt på individskyddskravet och dess fyra 

huvudkrav. Jag har informerat aktörerna om studien, informationskravet. Även 

samtyckeskravet är uppfyllt, eftersom jag har fått aktörernas samtycke till att delta i studien. 

Vidare när det gäller konfidentialitetskravet, behandlar jag aktörerna konfidentiellt, det vill 

säga jag nämner ingen vid namn och ej heller några uppgifter som kan härledas till en enskild 

individ.  

 

5.5 Metoddiskussion 

Att enkät-/förstudiens bortfall blev fem personer kan bero på flera orsaker. En orsak kan vara 

att trainees inte kände sig berörda av att delta i undersökningen. En annan orsak, som jag ser, 
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kan bero på trainees språkkunskaper, att de hade svårt att förstå enkätfrågorna och därför 

valde att inte svara. Trots att flera påminnelser gjordes, blev bortfallet i enkätstudien fem 

personer. Jag anser emellertid att jag fick en bra bakgrundsbild av trainees utifrån 

enkätstudien, vilket var studiens syfte.  

 

Att endast använda mig av enkätstudien som empirikälla, anser jag inte skulle bidra med så 

mycket information som intervjusituationen ger, eftersom trainees kan ha svårt med språket. I 

intervjusituationen kan intervjuaren förklara frågorna om den intervjuade har svårt att förstå. 

Det finns även utrymme att följa upp frågorna direkt med följdfrågor i en intervjusituation. 

Detta är svårt att göra i en enkätstudie. Intervjusituationen kanske var främmande för några av 

trainees, men ändock anser jag att genomförandet av intervjuerna gick som planerat. Jag 

upplever också att alla aktörer har lättare för att prata om vad de tänker, tycker och erfar än 

om de skulle skriva ner det. Jag anser utifrån detta att valet av metod och undersökningsteknik 

har varit ett bra val för denna utvärdering.  

 

Att genomföra kvalitativa undersökningar handlar om att undersöka abstrakta fenomen (Patel 

& Davidson, 1994), exempelvis erfarenheter och upplevelser. Enligt Patel och Davidson 

(1994) och Kvale (1997) är det viktigt att forskaren mäter det som han avser att mäta, 

undersökningens validitet. I utvärderingen innebär det om jag i mina enkät- och 

intervjuundersökningar har undersökt utvärderingens syfte. Vid god validitet har forskaren 

kontroll på trovärdigheten. Empiriska belägg finns och forskaren har gjort en rimlig tolkning 

när god validitet finns. Utvärderingen har en god validitet eftersom jag anser att jag har 

lyckats mäta det som jag avsåg att mäta. Tolkningen jag har gjort på det empiriska materialet 

kan bara stå för mig. 

 

Slutligen vill jag tydliggöra att när jag i fortsättningen skriver samverkanspartner menar jag 

aktörerna Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen, Kunskapslyftet, Birgittaskolan, 

enhetscheferna och mentorerna, det vill säga alla aktörer utom trainees. Jag vill dock 

förtydliga att trainees också är en aktör, men för att lyfta fram trainees perspektiv har jag valt 

att skilja mellan samverkanspartnerna och trainees perspektiv.  
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6 Skildring av trainees bakgrund 

Sammanställningen av enkät-/pilotstudien ger en skildring av trainees bakgrund. Studien visar 

att trainees utbildningsbakgrund är att det är flest trainees som har någon form av gymnasial 

utbildning, nio av femton, som högsta utbildning i ursprungslandet. Tre av femton har 

grundskola som högsta utbildning, och tre trainees har högskole- eller universitetsutbildning 

som högsta utbildning i ursprungslandet (se tabell 2).  

 
Tabell 2. Utbildningsbakgrund från ursprungslandet. 

Högsta utbildning i ursprungsland Ursprungsland Kön Ålder 
Grundskola Gymnasieskola Högskola 

 Totalt Män Kvin 20-29 30-39 40-49 50+ Män Kvin Män Kvin Män Kvin 
Bosnien 5 2 3 1 1 2 1   1 1 1 2 
Syrien 1  1 1       1   
Irak 2 2  1 1   1  1    
Iran 2  2  1 1     2   
Somalien 3  3  3    1  2   
Kosovo 1  1 1     1     
Filippinerna 1  1  1      1   
Summa 15 4 11 4 7 3 1 1 2 2 7 1 2 

 
De flesta trainees har således en generell lång utbildningsbakgrund i ursprungslandet, vilket 

tabell 2 visar. När det gäller trainees bakgrund i Sverige har de en gemensam nämnare, alla 

har varit delaktiga i olika åtgärder. En första åtgärd är att alla har läst svenska för invandrare, 

Sfi, i minst ett år på komvux den första tiden i Sverige. Denna åtgärd är obligatorisk för alla 

nykomna individer med utländsk bakgrund i Linköpings kommun. I samband med denna kurs 

har trainees haft praktikplatser i två veckor på olika företag eller organisationer. Påföljande 

åtgärder är ytterligare studier i svenska språket exempelvis prep-sas och sas, vilka har 

studerats på komvux. Likaså har språkstudier kombinerats med andra kärnämnen så som 

matematik, datakunskap och naturkunskap. Tabell 3 (se nedan) visar att alla trainees har 

genomgått åtgärderna och läst någon kurs eller några kurser på komvux. Det är tre trainees 

som har läst på folkhögskola där studier i svenska har kombinerats med olika kärnämnen. En 

del av trainees har även haft praktikplatser på företag eller yrkesutbildning i kombination med 

språkundervisning. De har deltagit i så kallade olika arbetsmarknadsåtgärdsprojekt.  
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Tabell 3. Utbildningsbakgrund i Sverige. 
Utbildning i Sverige Ursprungsland Kön 

Sfi Komvux Folkhögskola Andra vuxen- 
utbildningar 

Arbetsmarknads- 
utbildningar 

 Totalt Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin 
Bosnien 5 2 3 2 3 2 1 1 1   1  
Syrien 1  1  1  1       
Irak 2 2  2  2      2  
Iran 2  2  2  1       
Somalien 3  3  3  3  1  1  2 
Kosovo 1  1  1  1       
Filippinerna 1  1  1  1       
Summa 15 4 11 4 11 4 11 1 2  1 3 2 

 
De flesta deltagare har mycket och stor arbetslivserfarenhet i sitt hemland. Den 

arbetslivserfarenhet de har erhållet i Sverige består huvudsaken av arbetspraktiker. Tabell 4 

och 5 (se nedan) visar vilka arbetslivserfarenhet samtliga trainees har haft i hemlandet och i 

Sverige. Det är fyra trainees som har haft längre eller kortare tid av anställning på olika 

arbetsplatser. Påpekas bör göras att de praktikplatser som trainees får genom 

Arbetsförmedlingen inte är relaterade deras utbildnings- eller yrkesbakgrund i 

ursprungslandet. Det kan även nämnas att en utbildad och erfaren agronom fick praktikplats i 

en blomsteraffär, en utbildad sömmerska har praktiserade som frisör och en utbildad polis har 

varit delaktig i olika språkutbildningar i nästan tio år här i Sverige.  

 

Tabell4. Mäns arbetslivserfarenhet i ursprungsland samt i Sverige. 
MÄN 

Ursprungsland Ålder Ankomst  
till Sverige 

Arbetslivserfarenhet 
 i ursprungsland 

Antal 
år 

Arbetslivserfarenhet 
 i Sverige 

Antal 
år 

Irak 38 1992   Praktik: svetsare 
Arbete: svetsare 

6 mån 
3 mån 

Bosnien 36 1992 Platssättare 
Expedit 
Polis 

2 år 
2 år 
12 år 

Praktik: snickerifabrik 
Praktik: brevbärare 

0-1 år 
0-1 år 

Irak 24 1991   Praktik  
Bosnien 28 1992 Restaurang 4-6 år Praktik: klädesaffär 

Praktik: servicehus 
6 mån 
2 mån 
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Tabell 5. Kvinnors arbetslivserfarenhet i ursprungsland samt i Sverige. 
KVINNOR 

Ursprungs-
land 

Ålder Ankomst  
till Sverige 

Arbetslivserfarenhet 
 i ursprungsland 

Antal år Arbetslivserfarenhet 
 i Sverige 

Antal år 

Bosnien 48 1995 Agronom 20 år Praktik: blomsteraffär 2 veck 
Syrien 27 1990   Praktik: klädesaffär 

Arbete: butiksbiträde 
2 mån 
1,5 år 

Bosnien 50 1992 Socialsekreterare 20 år Arbete: elevassistent 
Praktikplatser 
Praktik: sociala förvaltn 

2-5 år 
2-5 år 
0-1 år 

Bosnien 48 1994 Kassörska 18,5 år   
Iran 33 1996 Sekreterare 6-10 år   
Somalien 35 1991 Lärare 

Sekreterare 
2 år 
5 år 

  

Iran 41 1995 Sömmerska 
Vårdbiträde 

6-10 år 
0-1 år 

Praktik: Röda Korset 
Praktik: Frisör 

2 veck 
5 mån 

Somalien 39 1990 Butiksbiträde 6 år Praktik: vårdbiträde 
Arbete: språk och kultur 

6 mån 
3 år 

Kosovo 23 1992     
Somalien 35 1989   Praktik 6 mån 
Filippinerna 30 1997 Butiksbiträde 2-5 år Praktik: lokalvårdare 3 veck 

 
Förstudien innebär att en grupp av personer med utländsk bakgrund har identifierats. Utifrån 

deras olika utbildningsbakgrunder och yrkeserfarenheter, så väl i ursprungslandet som i 

Sverige, ankomst till Sverige, ålder samt nationaliteter, är gruppen en heterogen grupp. 

Trainees tid i Sverige varierar från tretton till fem år, och en tendens som jag ser är att 

traineernas vistelsetid påverkar deras deltagande i olika arbetsmarknadsåtgärdsprogram. Även 

om informationen om trainees bakgrund är begränsad bör det tilläggas att de trainees som har 

högskole- eller universitetsutbildning och har lång erfarenhet av professionen, inte har sådana 

professioner som korrelerar med deras tidigare utbildnings- och eller yrkesbakgrund.  
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7 Rekryteringsprocessen med orienteringskurs  

I kapitlet redovisas hur rekryteringsprocessen med tillhörande orienteringskurs har gått till. 

Först görs en beskrivning utifrån projektledningens, Arbetsförmedlingens och Sociala 

Förvaltningens syn på rekryteringsfasen av trainees. Följande avsnitt redogör för hur 

orienteringskursen upplevs av samverkanspartnerna. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt 

som presenterar trainees perspektiv på rekryteringsfasen, vilket följs av en sammanfattning på 

alla aktörernas resonemang kring rekryteringsprocessen.  

 

7.1 Rekrytering av trainees 

Enligt projektledningen var det Sociala Förvaltningen och Arbetsförmedlingen som var det 

två instanser som aktivt hade hand om rekryteringen av trainees till projektet. 

Projektledningen informerade om projektets målgrupp, vilken är att tjugo personer med 

utländsk bakgrund ska vara långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, uppbära 

försörjningsstöd och ha lägst utbildningsnivå Sfi. Utifrån detta arbetade sedan de två 

instanserna för att söka efter potentiella deltagare till projektet. Enligt Arbetsförmedlingen 

och Sociala Förvaltningen var deras roll given, eftersom de två kriterierna långtidsinskrivna 

samt uppbära försörjningsstöd fanns från början. Även Kunskapslyftet hade en viss roll vid 

rekryteringen. Alla instanserna menar att det var en komplicerad målgrupp eftersom de skulle 

vara aktuella på två ställen, både på Arbetsförmedlingen och på Sociala Förvaltningen, samt 

ha lägst utbildningsnivå Sfi.  

 

Efter att Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen hade blivit informerade om projektet 

och dess syfte och mål, började de rekryteringsarbetet. De utgick ifrån de register de hade till 

handa. Utifrån dessa skickade instanserna ut information om projektet till de som uppfyllde de 

två kriterierna. Därefter fick personerna själva ansöka till projektet om de var intresserade. De 

båda instanserna säger att det var handläggarna som fick ansvaret att skicka ut information om 

projektet. Instanserna menar att en del handläggare kanske skickade ut informationen till alla, 

och en del kanske endast skickade ut till de som handläggarna ansåg var lämpliga. Sociala 

Förvaltningen påpekar att det här projektet var attraktivt, och att det inte fanns några 

svårigheter att rekrytera. Men Sociala Förvaltningen menar också att det handlar om att få rätt 
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personer till projektet. Deras arbete gick ut på att motivera dessa personer till att söka, och det 

var där svårigheterna fanns enligt Sociala Förvaltningen.  

Jo, vi informerade om projektet till klienterna och dom som va intresserade fick anmäla sig … 
och många av våra klienter är redan inne i grejen och så, men det ska inte hindra dom och gå 
med i ett sånt här projekt. Så det handlar ju om från vår sida att motivera klienterna till att 
kanske byta åtgärd till och med kan det vara då att om man är inne i nåt man tycker är mer 
meningslöst då och går man på datorteket timme ut och timme in och man kan göra det här då 
är ju det bättre. Så att informera våra sökande om att det här fanns och sen på handläggarnivå 
motivera om vi säger dom enskilda sökande till att söka till projektet, det är vår roll … 
(Sociala Förvaltningen).  

Arbetsförmedlingen framhåller, till skillnad från Sociala Förvaltningen, att rekryteringsfasen 

var svår. Denna instans menar att svårigheten var att hitta rätt personer som uppfyllde båda 

kriterierna långtidsinskriven på Arbetsförmedlingen samt uppbära försörjningsstöd hos 

Sociala Förvaltningen. Följden av detta blev enligt Arbetsförmedlingen att alla trainees inte 

uppfyllde alla kriterier.  

… det var svårast i rekryteringsfasen … det var ju det att vi såg att vi hade personer som var 
lämpliga inom vård men som inte fyllde dom här villkoren då och det var så från kommunens 
sida också att kommunen hade också deltagare som dom tyckte va lämpliga som inte var 
aktuella här, så det var och då kunde vi liksom inte gå fram vare sig kommunen eller vi och 
det var ett bekymmer då … men det löste sig. Så det blev ju så att alla deltagare uppfyllde inte 
alla kriterier och man hade inte den här inskrivningstiden hos oss eller så var man inte hos 
Sociala Förvaltningen (Arbetsförmedlingen).  

De båda instanserna påpekar att de vid rekryteringen givetvis såg till kriterierna som var satta. 

Emellertid lyfter Sociala Förvaltningen fram att de endast utgick från kriteriet uppbära 

försörjningsstöd och valde att informera alla. Därefter var det upp till den enskilde att 

bestämma om han eller hon var intresserade att arbeta inom vård och omsorg.  

Så vi utgår bara från kriteriet uppbära socialbidrag och vi kan inte utgå från nåt annat kriterie 
då och om man säger vi valde ju inte vilka som skulle va med i projektet utan vi valde att 
informera alla våra biståndstagare och sen va det upp till den enskilde och bestämma om den 
va intresserad och hade fallenhet för det här och om det passade för honom eller henne då … 
men vi har inte liksom vi kan inte ha några andra kriterie än att det är våra biståndstagare och 
dom har ju bistånd … och om dom är lämpade eller ej kan ju inte vi lägga in … (Sociala 
Förvaltningen).  

Till skillnad från Sociala Förvaltningen såg Arbetsförmedlingen till alla tre kriterierna. Men 

Arbetsförmedlingen anser att det var intresset för att arbeta inom vård och omsorg som hade 

störst betydelse vid rekryteringen. Denna instans påpekar även att gruppen potentiella 

sökande minskade på grund av de satta kriterierna.  

… vi försökte ju. Det fanns en lista över faktorer som vi skulle kika på och naturligtvis var ju 
intresset för att jobba i vården stort och det va ett tungt kriterie utifrån vår sida då … men ja, 
den här dubbla aktualiteten var problem då och det krympte ju gruppen då men vi lyckades ju 
rekrytera i alla fall dom som man behövde för att starta projektet … och det var ju fler än dom 
här traineerna då för det var ju fler som började än vad det var som kom med då och jag har 
inte exakt antal då nu men det var ju meningen att det skulle bli tjugo stycken som börja då 
och det blev det ju (Arbetsförmedlingen).  
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Även Kunskapslyftet var delaktig i viss del vid rekryteringen. Denna instans lyfter på 

liknande sätt fram problematiken med de tre uppsatta kriterierna. Kunskapslyftet menar att det 

är fem stora kriterier som ska uppfyllas för att bli antagen till projektet, där individen också 

ska vara invandrare och helst man förutom de tre andra kriterierna. Kunskapslyftet delaktighet 

vid rekryteringen var att ge synpunkter på de sökandes kunskaper eller förutsättningar för att 

klara av utbildningen. Men Kunskapslyftet påpekar att de inte fick bestämma helt, utan de tre 

instanserna fick kompromissa. Detta gjorde att kriteriet lägst utbildningsnivå Sfi inte följdes 

fullt ut. Kunskapslyftet anser att de trainees som kom med i projektet egentligen inte har de 

förutsättningar som kärvs för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.  

… våra intagningskriteriekrav är ju i grunden och botten i det här fallet allt som jag räknade 
upp då allt som var förutsättningar så ska du ju ha förutsättningar och klara kursen … sen fick 
vi då va med och ha synpunkter på deltagarnas kunskaper eller förutsättningar vid själva 
rekryteringen till orienteringskursen då och sen att vi inte fick bestämma helt så det blir alltid 
kompromisser för att om vi hade bestämt helt och hållet och haft hårdare ståndpunkter i den 
biten så hade inte så många kommit med, det kan jag säga direkt faktiskt dom har egentligen 
inte dom förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen … (Kunskapslyftet).  

 

7.2 Samverkanspartnernas perspektiv på orienteringskursen 

Alla samverkanspartner (Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen, Kunskapslyftet, 

Birgittaskolan, enhetschefer och mentorer) är överens om att orienteringskursen är en bra 

introduktion för kommande utbildning eller projekt. De lyfter fram vikten av att individerna 

lär känna arbetsplatsen. De får även grundläggande utbildning i skolan under 

orienteringskursen. Kursen är även ett bra tillfälle för enheten i sig att se om individen passar 

in i organisationen och i arbetsgruppen. Partnerna menar att individerna får chans att se om 

det känns bra för dem att arbeta inom vård och omsorg och om det är det här de vill göra.  

… i det här fallet ska du träffa din arbetsplats i två veckor och känna att det här är rätt och det 
kan ju va så att du kan känna att det här är inte rätt och då kanske man kan byta då innan man 
sätter igång på allvar. Skapa förutsättningar för utbildningen helt enkelt och det är jätte viktigt 
faktiskt … och när dom var på skolan två veckor i orienteringskursen så var det ju självklart 
att de fick ren grundläggande information om vård och omsorg … (Kunskapslyftet).  

Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen lyfter även fram vikten av att hitta rätt 

personer till projektet, viket orienteringskursen bidrar med till viss del.  

… för just det här att hitta rätt personer och det tycker jag är och kan vara en styrka med just 
den här orienteringskursen (Arbetsförmedlingen).  

Även Birgittaskolan tycker orienteringskursen var bra. Denna part lyfter fram att under de två 

veckorna som orienteringskursen var förlagd på skolan, gav de en kort grundläggande 

introduktion. De potentiella trainees fick lära sig enklare saker, så som att mata och tvätta 
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äldre människor. Skolan gav också information om hur de hade lagt upp de kommande 

studierna. Efter den första veckan gjorde skolan individuella samtal med individerna, där 

målen med studierna och varför de hade sökt sig till det här projektet diskuterades. Skolan 

menar att samtalen var till för att få individen att tänka till och reflektera över sitt val till 

utbildningen och arbetet inom vård och omsorg. Även enhetscheferna och mentorerna anser 

att de gav trainees en grundläggande bild av hur det är att arbeta inom vård och omsorg under 

de andra två veckorna. Deltagarna fick lära sig enklare arbetsuppgifterna under tiden de gick 

bredvid en person ute på enheten, deras handledare.  

Det var nog kanske för att få eleverna att tänka till lite mer om det här och om hur det är att 
jobba i vården och om vilka krav vi i skolan ställer på dom och så här då tror jag för vi 
lämnade ju aldrig ut det här till nån. Det var liksom en chans för dom att tänka är det här 
verkligen det jag vill och vill jag jobba med det här och så här då så att dom hade chans att 
säga nej tack det här vill inte jag, innan dom gick med och så här tror jag och i och för sig det 
är väl en bra tanke med det (Skola 2).  

Alla aktörerna menar att syftet med orienteringskursen var att man verkligen ville se att 

trainees var lämpliga att arbeta inom vård och omsorg. De anser att kursen var ett 

urgallringsmoment så att rätt individer skulle få börja i projektet, vilket även projektledningen 

framhåller. Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen och Kunskapslyftet lyfter fram att 

deras roll var att rekrytera målgruppen till själva orienteringskursen. De hade ingen roll i 

urvalet till de tjugo platserna, vilket även skolan påpekar. Utan det var upp till enheterna att 

göra urvalet utifrån deras bedömning av trainees lämplighet att arbeta inom området. De anser 

att det är en bra metod att använda vid rekrytering, eftersom det är personalen på enheten som 

kommer att arbeta med personen i fråga. Likaså lyfter projektledningen fram att den inte var 

delaktig i det slutliga urvalet, att tjugo trainees blev utvalda.  

Jag tycker att det är bra sätt så att man är överens om vilka personer som ska va med och att 
man gör intervjuer, det är också viktigt … det är ju bra att man kan göra det definitiva urvalet 
så noga och bra som möjligt och det är bra för alla parter för det kostar ju pengar och det 
kostar energi och det kostar ju möda hos den enskilde personen då och hos arbetsgivaren 
också ska ha rätt personer och så … (Arbetsförmedlingen).  

Även mentorer och enhetschefer anser att de har varit delaktiga i urvalet av trainees, vilket 

gör att samverkanspartnerna har en gemensam upplevelsen av urvalet. Mentorerna och 

enhetscheferna menar att de har gjort någon form av bedömning av trainees vid urvalet. 

Bedömningen grundades på uppfattningen handledare och övrig personal i arbetsgruppen 

hade om personen. De kriterier som mentorerna lade störst vikt på vid bedömningen var vilket 

intresse individen visade till arbetet, om han eller hon försökte ta initiativ och om de var 

kontaktsökande både mot vårdtagare och mot personalen. Även faktorer som plikttrogenhet, 
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närvaro, bemötande, självständighet, engagemang samt hur de arbetar i grupp och enskilt hade 

betydelse vid bedömningen.  

Vi tittade lite på och våra diskussioner var ju att vi tittade … på tillvaro och det här med 
plikttrogenhet och det här med närvaro och hur pass mycket man hade visat intresse när man 
var här och om man hade försökt ta initiativ och det är ju viktigt i ett sånt här läge när man 
jobbar med människor i underläge att man kan det … och så att dom försökte ta kontakt och 
va kontaktsökande för är man sjuk och gammal också så gör man oftast inte det själv … och 
om man då gick fram och satte sig bredvid och försökte börja samtala med dom gamla och så 
(Mentor 2).  

Efter bedömningen samtalade mentorerna och enhetscheferna med trainees om hur deras 

uppfattning om deltagarna var, om de var lämpade att fortsätta i projektet. Enhetscheferna tror 

att bedömningskriterierna var givna. Men de är inte säkra, eftersom de tycker att 

projektledningen var otydlig om detta. Till skillnad från enhetscheferna säger mentorerna att 

de inte hade några kriterier att gå efter vid bedömningen. Alla mentorer och enhetschefer 

tycker att det var svårt att göra en bedömning efter två veckor. De menar att en bättre 

bedömning kunde göras om orienteringskursen varade längre.  

Och det var ju en mycket kort period och två veckor var ju en alldeles för kort period för att 
man överhuvudtaget ska kunna säga nånting och väldigt mycket tycker jag det här urvalet 
handlade om hur pass intresserad man själv var som trainee för man märker ganska snart att 
om man är intresserad själv och söker kunskaper och tar för sig så valet av trainee var inte så 
svårt faktiskt (Enhetschef 2).  

Mentorerna och enhetscheferna är överens om att det var de själva som fick avgöra vem som 

skulle fortsätta och vem som inte fick. De lyfter fram att projektledningen inte hade någon roll 

i detta, vilket även projektledningen understryker. Vidare är två mentorer kritiska till själva 

urvalet efter orienteringskursen. De upplever bedömningssituationen som svår. Vidare kan de 

inte tänka sig att det är åtta individer som inte är lämpade att arbeta inom vården. De upplever 

inte heller att personalen, och även de själva, har kunskapen som krävs för att bedöma hur en 

person arbetar efter två veckor. De tror att det är lätt blir att man välja bort en individ på 

grund av att han eller hon inte kan språket ordentligt. 

Jag tycker att det kändes så hemskt … så skulle vi iaktta och kanske säga och kanske döma ut 
en person så och jag tyckte det va förskräckligt faktiskt och jag kände liksom att dom försökte 
på alla sätt och va trevliga och tillmötesgående och berätta massor om sitt liv … och utgav sig 
totalt och dom var ju i underläge och jag tyckte inte om detta … (Mentor 4).  

… visst man kan se på en människa om det inte alls fungerar va, men jag tvivlar på att trettio 
procent blir det ju som inte alls fungerar och då tror jag att … det är svårt, det har vi inte 
bedömningen till och jag tror inte kunskaperna finns ute för att bedöma så heller och jag tror 
att man sållar bort dom då för att dom kanske inte kan språket ordentligt faktiskt och det är 
bekvämligast på så vis (Mentor 5).  
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7.3 Trainees perspektiv på rekryteringsprocessen 

Trainees perspektiv på rekryteringsprocessen har likheter med samverkanspartnernas. 

Information om projektet har trainees fått från Arbetsförmedlingen eller bekanta. Alla trainees 

säger att de var på ett informationsmöte där projektledningen, Arbetsförmedlingen och 

representanter från de olika enheterna informerade om projektet. De flesta trainees menar att 

information var bra. Emellertid var det några trainees som anser att det var svårt att ta till sig 

informationen, eftersom yrkesområdet var nytt för dem. Varför trainees var intresserade av att 

vara delaktiga i projektet grundas på dels ett intresse för yrket att arbeta med äldre människor. 

Dels ser några trainees projektmodellen som ett stöd, som ger dem trygghet. De får kontakt 

med andra och känner sig delaktiga i samhället. De menar även att det är bra att de får lön 

samtidigt som de utbildar sig, vilket skapar en ekonomisk trygghet. 

Jag ville ju bli barnsköterska eller sjuksköterska och det här projektet var ju så att man kunde 
bli undersköterska eller vårdbiträde och det var kanske bra att börja med så att man känner 
själv hur det är att jobba så därför jag ville va med i projektet (Eva).  

Jag tror projektet är ett stöd för invandrare kommer i samhället. Jag tycker att det är bästa sätt 
för oss därför att det är en lön och utbilda mig och det är jätte tryggt och det känns bra faktiskt 
och även om du utbildar dig du har en lön och det är bra … lönen och du jobba och du är i 
samhället och du har kontakt och kanske vi var rädd först det var språket och vi förstod inte 
men nu jag är inte rädd men jag är trygg och jaghar ett stöd … (Ulla).  

Alla trainees säger att de fick välja den enhet de ville gå orienteringskursen hos. Valet 

grundas på praktiska själ, så som närheten från bostad till enheten. Några trainees säger att de 

inte alls reflekterade över valet. Vidare har trainees liknande erfarenheten av 

orienteringskursen. Alla tycker att det var bra att se hur det ser ut på arbetsplatsen, och hur de 

arbetar där. Trainees menar att de blev väl bemötta och omhändertagna ute på enheterna under 

orienteringskursen. De tycker att praktiken och informationen från skolan det var bra. 

Trainees säger att de i skolan fick information om utbildningens syfte och mål. De fick även 

lite praktisk kunskap, exempelvis hur de ska borsta tänderna på en vårdtagare och hur de ska 

hjälpa en vårdtagare upp från sängen till en rullstol. Några trainees lyfter fram att de i skolan 

blev intervjuade av några lärare, som frågade om vad de tyckte om att arbeta inom vård och 

omsorg samt vad de tyckte om den tänkta utbildningen.  

… det är bra och vi läser och vi har tester och intervjuer också i skolan när vi kom tillbaka. 
Dom fråga oss vad vi tycka om jobb och vad vi tycka om skola … och första fyra veckan vi va 
två veckan i skola och två veckan på arbete och vi lära oss i skolan då lätta saker till exempel 
hur man ska jobba till exempel med hur man borsta tänder och hur ska man ta upp nån från 
sängen till rullstolen, det såna saker vi lära då. Vi fick lite information om arbetet. Och sen jag 
var här två veckor och det bra men första dagen ja var lite svårt men sen gick bra och svårt för 
jag inte har jobba med nåt med äldreomsorgen och första gången man måste titta på vad dom 
gör här för att man jobba ju praktiskt hela tiden och jag lärde mig (Pär).  
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Men det är jätte bra att vi hade innan vi startade kursen och att vi gjorde så att vi gick bredvid 
en handledare och lära oss saker och jobba och så (Emma).  

När trainees praktiserade hade de en handledare som de gick bredvid. Trainees menar att de 

lärde sig mycket av att gå bredvid den första tiden, och tycker det var bra. Flera poängterar att 

de inte hade kunskap om vård och omsorgsarbetet innan de gick orienteringskursen. Men 

några trainees tycker att orienteringskursen var bra, eftersom de då kunde få en bild av hur det 

är att arbeta inom vård och omsorg. Alla trainees säger att de var medvetna om att de blev 

bedömda av personalen under kursen. Trainees upplevelse av detta skiljer sig åt. Å ena sidan 

är det de som tycker att två veckor var kort tid att få en bild av arbetet. De tror att det är svårt 

för andra att bedöma hur de arbetar, och hur intresserade de är under denna tid.  

Det var lite faktiskt, för mig var liten två veckor praktik därför att första gången … se mycket 
svårt sjuka gamla och handikappade … och det jätte jobbigt faktiskt och jag kunde inte tåla 
och jag trodde inte jag kan jobba och forstätta här. Det kort två veckor var kort tid praktik och 
komma in och se allt (Ulla).  

Å andra sidan anser några trainees att det var bra med två veckors praktik. De fick en bild av 

arbetet. De säger att de visade att de var intresserade av arbetet och inte lönen under kursen.  

Det var jätte bra jag tycka därför det var många kanske dom vill bara jobba, dom vill bara fick 
jobb och lön och så vidare och sen man prova på jobbet innan man ska ha den man vi ska se 
jobbet och om man kan vara på jobbet och vilken jobb den är och vad annan dom vet 
ingenting om äldre och svensk servicehus och så där men man kan komma först på praktiker 
och jag tycka det var bra när man första gång ut så se man kan fortsätta (Maria).  

Trainees upplevelse av denna tid är att de alla tycker att det var en svår tid under 

orienteringskursen. Dels för att de inte hade någon kunskap om vad vård och omsorg innebär, 

och dels för att de hade svårt att förstå andra, på grund av att de inte kunde så bra svenska.  

Man upplever faktiskt jätte svårt i början då … man saknar en utbildning inom vård och man 
saknar faktiskt språket och man säger en sak hon förstår lätt men jag kan inte det tar tid att 
förstå dom så … men efter man känner bättre och så men alla jätte snäll mot mig jag tycka 
(Eva).  

Vid orienteringskursens slut skedde urvalet av de tjugo trainees. Nästan alla trainees upplever 

att det var en jobbig och stressig tid. De säger att de var oroliga för om de skulle bli uttagna 

eller ej.  

… och faktiskt man upplever oroligt inte komma in och därför jag kände jätte svårt för mig 
om jag förlorar eftersom jag avbryta min gymnasieutbildning och om jag kommer inte in i 
projektet jag måste därför börja om. Så jag orolig hela tiden om komma in och man drömmer 
på morgonen och kvällen om detta (Eva).  

Till skillnad från detta är det några trainees som säger att visst var de lite nervösa om de 

skulle få fortsätta eller inte, men de kände på sig att de skulle få fortsätta eftersom de 

upplevde att de hade fungerat bra under praktiken. Emellertid var de medvetna om att urvalet 

skulle ske och hade därför tänkt på vad de skulle göra om de inte kom med.  
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Efter praktiken vi blev kallad till skolan och dom berätta i gruppen vem ska fortsätta och så … 
men det var inte svårt tycka jag … Ja, från början det är alltid så man känna inte personal och 
så det är lite men sen bara lite komma närmare personal och prata och fråga och så och det är 
jätte bra tror jag och jag fick höga betyg så att säga från personal så (Arne).  

Ja, innan jag fick svaret till exempel svaret ok bra eller inte bra, vad ska man göra om inte 
komma med jag tänka ja, då jag får försöka läsa på nån kurs då. det är så man kan inte bli så 
mycket stressad av det jag tycka för antingen med eller inte med så (Pär).  

Trainees säger att de blev uttagna till att fortsätta i projektet att de visade intresse att arbeta 

inom vården. De tycker även att de var aktiva och frågade mycket när de inte förstod något. 

De tror att det var det som avgjorde att de kunde fortsätta.  

Jag tror att dom två veckor som avgjorde den och jag jobbade bra och hårt och var intresserad 
och frågade nåt jag inte förstår så dom förklarade och så och det är några som kanske om man 
säger inte jobbade eller fuskade om man säger vill inte kanske dom och så mentorer som 
avgjorde och sen fråga X vem som stanna och också det kanske från skolan betyg och så vad 
vi hade kanske dom titta på … (Arne).  

7.4 Sammanfattning  

Utifrån de givna kriterierna, att tjugo personer med utländsk bakgrund ska vara 

långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, uppbära försörjningsstöd och ha lägst 

utbildningsnivå Sfi, sökte Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen efter potentiella 

deltagare till projektet. Instanserna och även Kunskapslyftet anser att det var en komplicerad 

målgrupp, eftersom de skulle vara aktuella både på Arbetsförmedlingen och Sociala 

Förvaltningen. Efter att Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen hade informerat om 

projektet till de som uppfyllde kriterierna, fick personerna själva ansöka till projektet utifrån 

eget intresse. Å ena sidan lyfter Sociala Förvaltningen fram att projektet var attraktivt och att 

det inte fanns några svårigheter att rekrytera. Å andra sidan upplever Arbetsförmedlingen 

rekryteringsprocessen svår, eftersom det var svårt att hitta personer som uppfyllde båda 

kriterierna. Kunskapslyftet delaktighet vid rekryteringen var att ge synpunkter på de sökandes 

kunskaper eller förutsättningar för att klara av utbildningen. Aktören påpekar att kriteriet lägst 

utbildningsnivå Sfi inte följdes fullt ut, och anser att de trainees som kom med i projektet inte 

har de förutsättningar som kärvs för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt. 

 

Alla samverkanspartner är överens om att orienteringskursen är en bra introduktion för 

kommande utbildning eller projekt. Vikten av att individerna lär känna arbetsplatsen och att 

de får grundläggande utbildning i skolan under orienteringskursen lyfter de fram som en 

central aspekt. Partnerna menar att kursen även är ett bra tillfälle för enheten att se om 

individen passar in i organisationen och i arbetsgruppen. Vidare säger partnerna att syftet med 

45 



 

orienteringskursen var att se om trainees var lämpliga att arbeta inom vård och omsorg. De 

anser att kursen var ett urgallringsmoment, så att rätt individer skulle få börja i projektet, 

vilket även projektledningen framhåller. Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen och 

Kunskapslyftet lyfter fram att deras roll var att rekrytera målgruppen till själva 

orienteringskursen. De påpekar tillsammans med Birgittaskolan att de inte hade någon roll i 

urvalet till de tjugo platser som fanns i projektet. Det var upp till enheterna att göra urvalet 

utifrån deras bedömning av trainees lämplighet att arbeta inom området. Samverkanspartnerna 

anser att det är en bra metod att använda, eftersom det är personalen som kommer att arbeta 

med personen i fråga. Även projektledningen lyfter fram att den inte var delaktig i det slutliga 

urvalet, att tjugo personer blev utvalda.  

 

De kriterier som mentorerna och enhetscheferna lade störst vikt på vid bedömningen var 

vilket intresse individen visade till arbetet, om han eller hon försökte ta initiativ och om de var 

kontaktsökande både mot vårdtagare och mot personalen. Även faktorer som plikttrogenhet, 

närvaro, bemötande, självständighet, engagemang samt hur de arbetar i grupp och enskilt hade 

betydelse vid bedömningen. Alla mentorer och enhetschefer tycker att det var svårt att göra en 

bedömning efter två veckor. De lyfter fram att orienteringskursen skulle varit längre för att 

göra en bättre bedömning.  

 

Alla trainees upplever att det var bra information de fick på informationsmötet som hölls av 

projektledningen, Arbetsförmedlingen och enheterna. Några trainees sökte till projektet på 

grund av att de har ett intresse för att arbeta inom omsorg, och andra för att de ser projektet 

som ett stöd som ger dem trygghet. De får kontakt med andra och känner sig delaktiga i 

samhället. Alla trainees säger att de själva fick välja vilken enhet de ville gå 

orienteringskursen hos. Trainees menar att de blev väl bemötta och omhändertagna ute på 

enheterna under kursen, och att det var bra att de var bra att de hade praktik och att de 

samtidigt fick information av skolan. Trainees tycker att det var en svår tid under 

orienteringskursen. Detta för att de dels inte hade någon kunskap om vad vård och omsorg 

innebar, och dels för att de hade svårt att förstå, på grund av att de inte kunde så bra svenska. 

Vid orienteringskursens slut skedde urvalet av de tjugo trainees. Nästan alla trainees upplever 

att det var en jobbig och stressig tid. De säger att de var oroliga för om de skulle bli uttagna 

eller ej.  
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8 Trainees perspektiv på projektmodellen 

Kapitlet redogör för trainees upplevelse av utbildning och arbete. Först ges en beskrivning om 

deras upplevelse av att varva utbildning och arbete, vilket följs av en redogörelse för hur 

trainees ser på utbildningen respektive arbetet. Därefter beskrivs trainees upplevelse av 

mentorskapet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

8.1 Att varva utbildning och arbete 

Alla trainees upplever att det är bra att de varva utbildning och arbete under projekttiden, för 

att det de går igenom och studerar i skolan kan de använda praktiskt på arbetet. Flera trainees 

lyfter fram att det är på arbetet de lär sig och får kunskap om vård och omsorgsarbete.  

Vi läser inte så mycket timmar faktiskt och man ser faktiskt att man lär mycket mer på praktik 
därför man jobbar åtta timmar varje dag och man ser folket som har den här sjukdomen men i 
skolan man bara pratar och lärare kanske förklarar och så och sen vi måste läsa själv och ta 
med boken hemma efter fyra timmar i skolan (Eva).  

Det är genom praktisk övning som trainees lär sig, vilket gör att de kan relatera skolan till 

arbetet och arbetet till skolan. De lyfter även fram att det är bra att varva utbildningen med 

arbete på grund av att de inte är vana vid att studera och därför blir de lätt trötta i skolan.  

… och det hänger ju ihop om jag kommer hit och dit och hit och dit och det är jätte bra (Lisa).  

Jag tror att det är lagom och det tröttar om man bara går i skola två år. Så bra att man går med 
lite varvning, lite jobba och lite gå skola eftersom vi inte kanske som man säger ungdomar nej, 
vi är lite trettio fyrtio år ungefär så och det var längesen jag slutade skolan så att och man är 
inte van och sitta i bänken och så. Det är bra (Arne).  

Vi måste studera och läsa och studera mycket mer hemma och sen när vi kommer tillbaka här 
och gör praktik man lär sig praktiskt genom övning men om man gör eller ser man tänker jaha, 
den här sjukdomen just det och man kan ta in lite bild av hur man kan beskriva för när man 
läser trött man blir lite då men inte i praktiken man lär sig hela tiden (Eva).  

När det gäller intervallet på fem veckor har trainees delade uppfattningar. Några anser att det 

är bra att det är fem veckors intervaller och tycker att det är en lagom tid. Det till skillnad mot 

andra, som menar att fem veckor är för kort tid eftersom de upplever det stressigt att hinna 

med studierna under intervallet.  

… fem veckor är inte bra för det ibland är jätte stressigt och vi måste lära oss mycket och 
mycket och vi läser mycket i skolan och vi har också hemarbete så jag tycker kanske sex 
veckor eller mer … (Emma).  
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8.2 Utbildning 

Att utbildningen och arbetet har en ömsesidig relation är alla trainees eniga om. De menar att 

ämnena de studerar är relevanta och viktiga för arbetet ute på omsorgsenheterna. Vidare 

upplever alla trainees att de får använda sina kunskaper i arbetet. De tycker att det blir lättare 

för dem att inhämta kunskap när de först får studera ämnet och därefter gå ut och arbeta 

praktiskt.  

Ja, när vi läser i skolan om sjukdomar det blir lättare för mig se att så här är det och det lättare 
än om man studerar i skolan, man funderar vad man har läst och vad man ska göra och till 
exempel man vårdar nån vårdtagare och vilka behov han har och vad man ska göra jag 
studerar i boken och sen göra det på arbetet så det bra att man läser i skolan och sen är på 
arbetet och man vet vad man ska göra när man kommer hit till arbetet när man läst i skolan så 
det blir lättare för mig tycker jag (Pär).  

De ämnen trainees lyfter fram att de studerar är social omsorg, medicinkunskap och 

datakunskap. De är överens om att det är viktiga ämnen att ha kunskap i för att arbeta inom 

omsorg. Trainees säger att de studerar från klockan halv nio till omkring tolv måndag till 

fredag, och därefter har de självstudier. I undervisningssituationen föreläser lärare för trainees 

och förklarar kurslitteraturen. Några trainees poängterar att de måste fråga mycket eftersom 

de inte förstår. De tycker att lärarna gör ett bra arbete och är duktiga på att lära ut.  

Det är ett annan yrke som jag hade så därför jag måste lite mer fråga jag inte förstår (Emma).  

Även litteraturen upplever trainees som svår att förstå. De påpekar att det är många nya ord 

för dem att lära sig, dels på svenska och dels på latin. De tycker att de ofta får använda 

lexikon för att förstå vad som står i böckerna.  

När jag kolla svensk jag förstår hela boken men när jag tar boken och lägger här och lärare 
säger jobba nu så försvinna allt … och vi lära latinska ord och jag kan inte svenska heller och 
jag kämpar på svenska jätte mycket och svårt vet du … (Lisa).  

… och ofta vi måste titta på lexikon också olika ord vi förstår inte …(Emma).  

Trainees får repetera när de kommer tillbaka till skolan, efter att ha varit ute på arbetet, vad de 

läste innan de gick ut i arbete. Detta värdesätter trainees. Vidare säger trainees att de har 

grupparbeten och säger att det ger mervärde eftersom de kan hjälpa varandra att förstå 

uppgiften eller litteraturen. De upplever även att proven som bra eftersom de och även lärarna 

ser vad de kan.  

Det är bra tycker jag och vi grupparbeta och … vi jobba tillsammans kanske man ibland man 
förstår inte när man har prov i gruppen man kan hjälpa och så där … (Maria).  

… och efter fem veckan vi gör prov i det vi har läst och det är bra faktiskt för då jag se att jag 
förstått det som står i boken så bra med prov tycker jag … (Pär).  
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Självstudierna anser några trainees som bra. Andra upplever att det är svårt och jobbigt att 

studera hemma eftersom de har svårt att förstå.  

… vi läser mycket och … man måste läsa mycket hemma och det är jobbigt att förstå allt ... 
(Sara).  

Några trainees lyfter fram att de inte har någon undervisning i svenska. En del menar att de 

saknar svenskundervisning. De tycker att de borde ingå eftersom de då lättare skulle förstå 

litteraturen som används i utbildningen. De anser även att det finns trainees som är rädda för 

att prata svenska, om andra inte förstår dem, och menar därför att de borde få undervisning i 

svenska. Det gör att de kan förstå och vågar prata svenska ute i samhället5.  

… vi har inte läst svenska nu och jag trivs inte med mig … och jag är intresserad att fortsätta 
så det bäst läsa grammatik så klara mig (Ulla).  

Dom vet vi har läst Sfi och vi är bara invandrare så därför tycker jag vi läsa svenska därför att 
det är bra att man kan prata och förstå ute i samhället (Sara).  

En del av trainees poängterar, när det gäller undervisning i svenska, att gruppen är en 

heterogen grupp där några pratar och förstår svenska bra och andra är inte så duktiga på 

svenska. Men de anser att alla i gruppen kämpar och försöker förstå språket.  

… så vi är olika vet du. Det finns dom som pratar jätte bra, deras svenska är på topp och dom 
som inte är bra … men att förstå det tror jag nästan alla kämpar på … men ämne är svårt 
(Lisa).  

När det gäller utbildningen, att trainees utbildas till vårdbiträde och inte till undersköterska, är 

alla trainees överens om att de vill läsa vidare till undersköterska. De lyfter fram att de under 

de två projektåren egentligen skulle fått undersköterskekompetens eftersom de studerar de 

ämnen som de som läser till undersköterska gör.  

Ja, det är lite vi vill kanske alla här vill och vi blir om man säger förbannade och vi läser två år 
bara för vårdbiträde och det är många som jobbar här utan kurs och många personal har 
kanske inte kurs för vårdbiträde och ändå dom jobbar som vårdbiträde och skulle vi gå två år 
vi skulle läsa till undersköterska tycker jag (Arne).  

 

8.3 Arbete 

Upplevelsen av den första tiden då trainees arbetade ute på omsorgsenheterna skiljer sig åt 

enligt trainees. Några säger att de inte tänkte så mycket på situationen utan att allt gick som 

det skulle och att de snabbt kom in i gemenskapen. Andra trainees tycker att det var en 

stressig period eftersom de å ena sidan inte var vana vid att arbeta inom yrket. Det var mycket 

nytt som de skulle lära sig under den första tiden. De skulle ta till sig mycket ny information. 
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… det var jätte stressigt för mig för det är en annan yrke och jag tänkte hur ska jag klara av 
med äldre människor, det är nåt nytt yrke för mig (Emma).  

Å andra sidan anser trainees att det var stressigt för att de i början inte fick några direkta 

arbetsuppgifter. De kände sig som praktikanter/elever som ingen lyssnade på eller såg till. De 

poängterar dock att detta löste sig efter en tid och nu tycker de att det fungerar bra.  

Att dom förstår inte vad jag är. … när jag frågade kan jag göra det här dom i personalen sa nej 
behövs inte så dom förstod inte vad jag är så det var jätte jobbigt faktiskt (Eva). 

… dom frågar inte ens om vi ska bestämma nåt eller bara så vi var på sidan lite i början då och 
… dom trodde bara vi var elever och inte att vi jobbar men nu bättre faktiskt och dom frågar 
vad tycker du (Arne).  

Alla trainees lyfter fram att de i början av projektet gick bredvid en handledare som visade 

dem arbetet och arbetsuppgifterna. Men i dag påpekar alla att de har egna scheman som de går 

på. De arbetar självständigt och det är handledaren tillsammans med mentorerna som ser till 

att schemana fungerar. De menar att det är bra att de har självständiga scheman som de följer 

för att de känner att de utvecklas mer och är tvungna att ta kontakt med vårdtagaren och 

arbetskollegor. Att de får arbeta självständigt innebär även, enligt trainees, att det är enklare 

för dem att gå in som vikarie på enheten. 

Och det är mycket bra att gå själv för det blir mycket lättare att utvecklas och kan du prata till 
exempel du är ensam du kan prata med vårdtagare och om fel det gör inget och man vågar 
prata och vad vi ska göra det blir min uppgift, så det blir lättare tycker jag (Ulla).  

Och sen när det är brist på personalen vi måste veta om … allt så vi kan jobba då (Emma).  

I dag menar trainees att deras arbetsuppgifter i stort är samma som den övriga personalens. En 

del trainees säger att det som skiljer är att de inte är kontaktperson till någon vårdtagare och 

att de inte heller har egna anhörigsamtal. Vidare framhåller alla trainees att det är bra att de 

får lön under projekttiden. Men de tycker att lönen borde vara högre eftersom de gör lika 

arbetsuppgifter som annan personal.  

 

Några trainees understryker att de har haft svårigheter under tiden på arbetsplatsen. Det de 

nämner är svårigheten med språket och att det inte alltid är enkelt att förstå vad personal och 

gamla menar.  

… språket lite granna att när man pratar och till exempel när jag pratar med dig det går bra, du 
prata tyckligt, men skillnad prata med äldre när dom pratar till exempel så pratar svårt att höra 
men jag klarar mig och det jag inte förstår jag försöker att fråga och säga en gång till eller 
fråga henne vad du menar och alltid jag fråga vad menar du om jag inte förstår …(Pär).  

                                                                                                                                                         
5 Utförligare diskussion om trainees syn på svenska och språkkunskaper se kapitel 11.  

50 



 

Dessa trainees menar att det är viktigt att hela tiden fråga personal och vårdtagare om det är 

något som är oklart för dem. I början tycker några trainees att det var svårt att få kontakt med 

personalen. Men nu efter en tid på arbetet betonar de att arbetskollegorna är snälla och 

hjälpsamma mot dem, och att de när som helst kan fråga om de har några undringar. De 

känner att arbetsklimatet är bra och att de tillhör arbetslaget. De är en i gemenskapen.  

Jo, jag upplever det är jätte bra och jag trivs jätte bra här för att till exempel när man går på en 
arbetsplats och dom inte glada utan alltid sura man kan inte jobba bra på den platsen men med 
samma jag kom hit dom alla pratar med mig och glada och det finns ingenting om till exempel 
att jag får ett annat land och dom är svensk och jag känner mig som att vi alla en grupp och en 
människa … jag känner så därför jag trivs här och bra och alla hjälper varandra så det bra. Jag 
har bra kontakt med dom tycker jag och vi prata och skoja och alla är glada och snälla mot 
mig och jag känner fortfarande inte att nån arbetskamrat blir sur på mig utan vi som svenskar 
alla ihop i gruppen (Pär).  

Även bemötandet från vårdtagarna upplever trainees som bra. Några trainees lyfter fram att 

vårdtagarna i början har sagt nedvärderande saker till dem. Enligt trainees beror detta på att 

trainees och vårdtagarna inte kände varandra från början. Det är inte så längre, utan de är mer 

nyfikna på vilket land de kommer ifrån och hur det är där  

… det var en man som sa till henne du behöver inte hjälpa mig svartskalle då så hon kände lite 
men aldrig att dom sagt så till mig och dom fråga mig varifrån jag kommer … (Arne).  

De manliga trainees betonar att de ibland har mötts av att kvinnliga vårdtagare inte vill bli 

hjälpta av dem vid intima situationer, som exempelvis vid dusch och toalettbesök. Trainees 

accepterar detta, och poängterar att det även finns män som inte vill att kvinnor ska hjälpa 

dem i samma situation. Trainees menar att detta gäller för alla män och det beror inte på att de 

är invandrare. Alla trainees poängterar att de generellt blir väl bemötta av personalen och 

vårdtagarna ute på omsorgsenheterna och att de blir accepterade som de är.  

 

8.4 Mentorskap 

En mentor innebär för trainees att det finns en person som de kan prata med, om exempelvis 

problem eller om de har några funderingar. De tycker att det är viktigt att det finns en person 

som de kan vända sig till.  

… min mentor jag har träffat och prata och vi brukar träffa och prata om ja, hur det är på 
jobbet och hur det går i skolan eller jag hur jag tycka det är på jobbet och skola och ja, vi 
försöka lösa om det är nåt problem finns och jag tycka det är bra när man prata och hon hjälpa 
mycket och det är bra att jag veta att det finns min mentor som jag kan prata med …(Maria).  

Här lyfter trainees fram att en mentor inte är samma sak som en handledare. Skillnaden är 

enligt dem att en handledare är en person som de går bredvid, som visar dem 

arbetsuppgifterna. De poängterar att det är till mentorn de vänder sig när de har problem.  

51 



 

Skillnaden är mentor jag … säga till problem jag kan inte säga till handledare och mentor 
prata med chefen och diskutera (Eva).  

…handledaren jag jobbar och jag kan gå fråga hur jag ska göra och hon säger till mig jag göra 
så och så och visa mig jobbet … och jag tycker det är bra liksom att ha nån och fråga när jag 
vill veta och som visa mig hur jag göra (Pär).  

… vi har en som hjälper oss och det är min handledare … hon säger till mig att här måste jag 
göra så och så och hur man löser det … (Arne).  

Vidare säger alla trainees att de har regelbundna träffar eller möten med mentorerna. Några 

trainees lyfter dock fram att de i början upplevde situationen som svår eftersom de och 

mentorn hade svårt att förstå varandra.  

… då när jag kom hit och jag kanske lite svårt i början att förstå och så och hon lite svårt 
förstå mig … (Pär).  

När det gäller de regelbundna träffarna som trainees och mentorer har, har alla trainees en 

liknande uppfattning. De säger att de träffas en gång på arbetsplatsen och en gång i skolan. 

Träffarna är förlagda i slutet av varje intervall. Under mötet diskuterar och pratar de om hur 

trainees har upplevt tiden i skolan respektive på arbetet. De går även igenom vad trainee har 

lärt sig under perioden. Trainees säger också att mentorerna har kontakt med handledarna och 

projektledningen och att de tillsammans går igenom trainees situation.  

Jo, en gång då jag är här på fem veckor vi träffas, så det räcker och sen varje gång då vi går 
dom fem veckor i skolan dom kommer också till skolan mentorerna från olika enheter och vi 
prata där också med projektledningen varje månad så det är samling och dom frågar vad är det 
som ska förbättras till exempel för kurs eller är det nåt som saknas eller har vi frågor eller såna 
saker vi diskuterar mycket då (Arne).  

Jag brukar träffa henne och sitta en tid … och alla som jag undrar och alla som jag vill lära 
mig och allt vi pratar och vi pratar mycket om det här så. Och om vi vill ha extra eller vi 
behöva hjälp vi får det, bara fråga henne och så hon hjälpa. Och om jag undrar nåt och om jag 
vill lära mig det och det och det, och vi bestämma en tid så förklara hon för mig (Lisa).  

Alla trainees tycker det är bra att det finns en mentor på arbetsplatsen. De lyfter fram att 

vetskapen om att de har en mentor ger dem trygghet, och de känner sig inte ensamma. 

Mentorskapet medför även att de känner sig säkrare ute på arbetsplatsen. Alla trainees säger 

att de kan prata med sin mentor om allting och att mentorn lyssnar på dem. Det känns viktigt 

för trainees att denna möjlighet finns. 

… det fungerar bra och det är bra att dom hjälpa oss och när jag behöver fråga nånting till 
exempel det är bra jag kan gå till henne … jag känner att det är viktigt att ha en jag kan fråga 
så och jag känner mig inte ensam utan mentorn finns alltid där … Jo jag känner att man måste 
ha en mentor för man måste ha en person som man måste kunna prata med och säga sin idéer 
och om jag har ingen så känner man sig ensam tror jag och jag känner trygg jag kan vända mig 
till och om till exempel inte ha nån så vem ska säga till mig att jag jobba bra eller inte bra så 
det måste finnas nån att prata med tycker jag (Pär).  

… en person som veta mera och alla reglerna och allt och har fri att fråga privat båda två och 
det bra och två år är mycket och viktigt att prata i stället för att vara ensam på jobbet … och 
det finns massor av regler vi inte vet och jag tror att det tar lång tid att lära och massa regler 
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små regler och stora regler och vi lära mycket i skolan men det finns mycket mera och lära här 
på jobbet. Om jag undrar nåt jag vänder bara till mentorn, jag väntar tills hon kommer till 
jobbet (Lisa).  

Det ger trygg för mig att jag kan prata och jag känner mig säkrare … och jag är säkrare med 
att jag pratar med min mentor och jag kan inte veta om allt så jag måste fråga (Emma).  

 

8.5 Sammanfattning 

Alla trainees upplever att det är bra att varva utbildning och arbete, därför att det de studerar i 

skolan kan de använda praktiskt i arbetet. Flera trainees lyfter fram att det är på arbetet de lär 

sig och får kunskap om omsorgsämnena. Några trainees anser att det är bra att det är fem 

veckors intervaller och tycker att det är en lagom tid. Detta till skillnad mot andra, som menar 

att fem veckor är för kort tid eftersom de tycker det är stressigt att hinna med studierna under 

intervallet. Att utbildningen och arbetet har en ömsesidig relation är alla trainees eniga om. 

De menar att ämnena de studerar är relevanta och viktiga för arbetet, och säger att de får 

använda sina kunskaper i arbetet. Några trainees lyfter fram att de inte har någon undervisning 

i svenska. En del menar att de saknar svenskundervisning. De tycker att de borde få det 

eftersom de då lättare skulle förstå litteraturen som används i utbildningen. Trainees lyfter 

fram att de under de två projektåren egentligen skulle fått undersköterskekompetens eftersom 

de studerar de ämnen som de som läser till undersköterska gör.  

 

Upplevelsen av den första tiden då trainees arbetade ute på omsorgsenheterna skiljer sig åt 

enligt trainees. Några säger att de inte tänkte så mycket på situationen utan att allt gick som 

det skulle och att de snabbt kom in i gemenskapen. Några andra trainees anser att det var en 

stressig period eftersom de menar att de inte var vana vid att arbeta inom yrket. Vidare 

framhåller alla trainees att det är bra att de får lön under projekttiden. Men de tycker att lönen 

borde vara högre eftersom de gör lika arbetsuppgifter som annan personal. 

 

Slutligen anser alla trainees att det är bra att de har en mentor. En mentor innebär för dem att 

det finns en person som de kan prata med, om exempelvis problem eller om de har några 

funderingar. De lyfter fram att vetskapen om att de har en mentor ger dem trygghet, och de 

inte känner sig ensamma. Mentorskapet medför även att de känner sig säkrare ute på 

arbetsplatsen. Alla trainees säger att de kan prata med sin mentor om allting och att mentorn 

lyssnar på dem. Det känns viktigt för dem att denna möjlighet finns.  
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9 Samverkanspartnernas perspektiv på projektmodellen  

I detta kapitel görs en redogörelse av samverkanspartnernas, det vill säga 

Arbetsförmedlingens, Sociala Förvaltningens, Kunskapslyftets, Birgittaskolans, 

enhetschefernas och mentorernas, perspektiv på projektmodellen. De olika avsnitten i kapitlet 

lyfter först fram partnernas syn på att varva utbildning och arbete, vilket följs av en 

beskrivning av deras syn på dels utbildningen och dels arbetet. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av partnernas upplevelse av mentorskap. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av partnernas perspektiv på projektmodellen.  

 

9.1 Att varva utbildning och arbete 

Samverkanspartnerna är överens om att trainees varvar utbildning med arbete är en bra metod 

att använda. Trainees får en möjlighet att praktiskt använda sin inlärda teoretiska kunskap på 

arbetet, och att de även kan omsätta den praktiska kunskapen i teorin.  

Jo, jag tror att det är en väldigt bra inlärningsmetod tror jag, för det är väldigt svårt och det vet 
jag själv av egen erfarenhet att sitta och läsa om nånting så praktiskt som arbetet här är, men 
man kan läsa sig till vissa grejer och det här medicinska såna grejer måste man ju läsa in, men 
det här allt praktiska som är i vårt jobb är väldigt svårt att läsa sig till. Det kan man inte och då 
är det väldigt bra om man först tar upp det i skolan och sen får man gå ut och testa så då får 
man teori och praktik kombinerat och få gå ut och göra det rent praktiskt och i och med att 
dom läser nu om olika sjukdomar till exempel då har man märkt att dom frågar liksom och jag 
har sagt att dom jätte gärna få be om dom vill titta i journaler och så där och då blir det att man 
blir intresserad och kan liksom söka information själv … (Mentor 2).  

Aktörerna har skilda erfarenheter av intervallet i modellen, fem veckor teori varvat med fem 

veckor arbete. Kunskapslyftet, Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen anser att det är 

viktigt att intervallet inte blir för långt eftersom det blir svårt att få en tydlig koppling mellan 

utbildning och arbete. Den direkta kopplingen mellan teori och arbete blir inte naturlig. De tre 

aktörerna, framför allt Kunskapslyftet, poängterar att intervalltiden fem veckor hade mer med 

praktiska skäl att göra, så som enheternas scheman och möjligheter, än med pedagogiska skäl. 

Kunskapslyftet tycker att det statiska system som modellen bygger på inte främjar individens 

utveckling rent pedagogiskt, och säger att systemet i stället skulle vara mer anpassningsbart 

utifrån trainees behov.  

Ja, utifrån ett pedagogiskt sätt att se så finns det vissa nackdelar med intervalltiden som jag ser 
det och det kan vara för lång tid med fem veckor i vissa avsnitt alltså att få hela tiden 
återkoppling va jag gjorde på arbetslivet och få det förklarat då eller att tanken är ju att du ska 
lära dig i skolan vissa saker för att gå ut och praktisera dom till månt och mycket och då kan 
det va svårt att hitta precis lagom doser … Och det är väl mer egentligen andra praktiska skäl 
utifrån både vårdens schema och arbetsplatsens möjligheter som har fått vara grund och det är 
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inte pedagogiska skäl vill jag mena som är grunden för fem veckor teori och fem veckor 
praktik. Utan jag skulle helst vilja ha det så att intervallet skulle va anpassningsbart utifrån 
vilka behov som finns och så man lär sig så mycket som möjligt och då finns det vissa avsnitt 
som du kanske måste gå ut och prova här kanske en kortare tid, ett par veckor, och komma 
tillbaka och få en återkoppling i skolan och diskutera det med andra då och sen kan det va 
andra saker att kanske skulle varit ute i sex sju åtta veckor, vad vet jag, men att man skulle 
anpassat utifrån ett utbildningsperspektiv och inte utifrån praktiska scheman på arbetsplatsen 
… att ha ett statiskt system med fem veckor här och fem veckor där och det kan inte va sånt 
statiskt system och det är inte optimalt lärande faktiskt men det är rent praktiskt och det kan va 
svåra kulturkrockar och känsliga saker där du behöver ha tätare återkoppling från skolan och 
få feedback både från skola och arbetsplats på vad man just lärt sig om varför är det så här och 
varför blev det så och så vidare och det ger inte ett statiskt system helt enkelt enligt mitt sätt 
att se (Kunskapslyftet).  

Tillika med Kunskapslyftet, Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen anser även några 

mentorer att intervalltiden borde kortas ned med några veckor. Mentorer lyfter fram att 

speciellt i början av projektet skulle intervalltiden vara ett par veckor, eftersom trainees inte 

har så stor kunskap om omsorgsämnet. Mentorerna anser att ett kortare intervall skulle 

medföra att trainees på ett bättre sätt skulle socialiseras in i yrket och utbildningen. Trainees 

kan på ett bättre sätt ta till vara på både den praktiska och den teoretiska kunskapen om de får 

omvandla dem snabbt i stället för efter intervallperioden fem veckor. Dessa mentorer tycker 

att intervalltiden skulle förlängas till fem veckor i slutet av projekttiden, som det har varit i 

projektet nu, eftersom trainees då har mer kunskaper att luta sig tillbaka på inom området.  

… jag tror ju på kortare än fem veckor egentligen. Jag tror på kortare tid än så här om man 
tänker på att man ska varva utbildningen, den teoretiska utbildningen för att jag tror att man 
mer kan ta till varar dom praktiska kunskaperna om man får omvandla dom ganska fort än om 
man ska omvandla dom efter fem sex veckor blir det ju då och det är det här med första 
veckan då och om dom inte skriver ner allt vilket man inte gör så tror jag att man har glömt det 
där. Så jag tror ju på kortare två veckor tror jag och inte mer men sen så i slutet tror jag och 
jag tror att man ska börja med en kortare och sen kan man i slutet för då tror jag att man 
kanske har fått så mycket teoretisk kunskap till sig så då vet man ändå … (Mentor 5).  

Även enhetscheferna poängterar de praktiska skäl som Kunskapslyftet lyfter fram gällande att 

intervalltiden fem veckor är en bra tid på grund av schemaläggningen av personal. Cheferna 

anser att tiden fem veckor är ett bra intervall eftersom trainees får struktur på tillvaron under 

perioden. Till skillnad från detta anser skolan och några mentorer att intervallet fem veckor 

inte är optimalt för dem. Enligt dessa ska intervallet i stället vara längre än fem veckor, så att 

både lärare och trainees får mer kontinuitet i ämnet som studeras. Skolan tror att även 

arbetsplatserna skulle få mer kontinuitet i arbetet om ett längre intervall användes. Även 

enhetscheferna lyfter fram vikten av att trainees får kontinuitet både i utbildningen och i 

arbetet. Men de anser att kontinuiteten ryms inom intervalltiden fem veckor. Skolan är 

emellertid medvetna om att uppföljningen av trainees i skolan inte blir så ofta om 

intervalltiden var längre än fem veckor, men de ser ändå fördelar med att ha längre intervaller.  
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… jag skulle nog vilja ha … tio veckor inne och tio veckor ute därför att jag skulle få mer 
kontinuitet med ämnet och så skulle dom få mer kontinuitet ute … Teoretiskt sätt skulle jag 
vilja ha inne dom längre. Sen kan jag tänka så här att tio veckor då skulle jag inte kunna följa 
upp, så skulle det va precis och så (Skola 2).  

Vidare lyfter skolan fram att ett längre intervall skulle vara att föredra eftersom den första 

veckan i skolan ofta går åt till att trainees kommer in i det teoretiska tänkandet, och fokuserar 

på skolan i stället för arbetet. Likaså anser några mentorer att intervalltiden fem veckor gör att 

både de och trainees känner sig splittrade eftersom när trainees precis har kommit tillbaka till 

exempelvis skolan är det tid att arbeta. Mentorerna ser således också att intervalltiden brister 

kontinuitetsmässigt både för dem och trainees.  

Jag skulle nog vilja ha längre intervaller för att, jo för att fem veckor är ju inte lång tid 
egentligen och så då har du ju lagom kommit in i skolan och sen jaha, då ska du ut på praktik 
(Mentor 3).  

Skolan anser att utbildning och arbete relaterar till varandra. De poängterar att trainees 

reflekterar över vad de har lärt sig i skolan när de är på arbetsplatsen, och även vad de lärt sig 

på arbetsplatsen i skolan. Vidare menar de att de hela tiden följer upp trainees utbildning i 

relation till arbete när trainees efter fem veckor kommer tillbaka till skolan. 

Jag tror att det är väldigt bra det här och jag tror faktiskt att eleverna reflekterar eller tänker på 
det dom har läst och lärt sig här i skolan när dom är ute på arbetsplatsen faktiskt för det har 
man ju hört. Sen kan dom ju också komma och säga ja, dom gjorde inte riktigt så kanske och 
det är ju också att dom har reflekterat över det eller vi gjorde på det sättet … dom har en liten 
grund för hur man ska göra och vad man ska tänka på och att dom själva reflekterar över 
varför gör vi på dt här sättet och därför så får dom ju själva tänka sig in i hur man ska göra 
(Skola 3).  

Skolan menar att det finns en naturlig teoretisk koppling mellan arbete och skola, eftersom 

deras uppdrag är att utbilda och ge en god kvalité i vård- och omsorgsämnet. Det nya i 

projektet är, enligt denna part, att lärarna inte är ute på arbetsplatsen under projekttiden. De 

får i stället återkoppling från mentorer, handledare och även från projektledning om hur 

trainees klarar arbetet. Lärarna tycker att de hela tiden försöker relatera undervisningen till 

arbetet. De frågar om trainees har mött någon patient eller vårdtagare med exempelvis något 

handikapp eller en sjukdom, och hur de har hanterat denna situation.  

Men sen är det ju det här nya i trainee att vi lärare då inte ska gå ut därför att troligtvis så har 
kommunen inte råd och betala oss för det kostar ju att vi har timmar där ute för då räknas det 
in i våra nettotimmar, så därför har man projektledningen och sen så har man handledare och 
mentorer. Så skolan sköter sitt kan man säga och arbetsplatsen sitt … så följer ju jag alltid upp 
när man kommer in att man följer upp deras och jag säger ju arbetsförlagd utbildning för det är 
ju det, det är ju APU, men dom har ju sitt arbete kan man ju säga och jag följer ju alltid upp 
det och det är ju roligt nu när vi har kommit så långt att man kan integrera teori och arbetslivet 
för det är ju det som är syftet med det att dom kan se och förstå hur det hänger ihop … (Skola 
2).  

Likaså anser de andra samverkanspartnerna att utbildningen integreras med arbetet. 

Enhetscheferna poängterar att de inte har så stor kunskap om vilka ämnen som trainees läser 
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och hur dessa relateras till arbetet, men de är övertygade om att det finns en koppling mellan 

utbildning och arbetet. Mentorerna ser att trainees har lättare för att reflektera kring sina 

kunskaper både från skolan och arbetet i kommande intervallperiod.  

… då är det liksom teori och praktik går ihop liksom och dom kan lättare definiera eller 
reflektera deras erfarenheter från arbetsplatsen och det är kunskaper från skolan när dom kom 
tillbaka till arbetsplatsen … jag tror det är lättare att förstå eller begripa vad det handlar om då 
både det i skolan och det på jobbet faktiskt … som jag fattat så får dom med sig uppgifter från 
skolan som dom ska lösa genom arbetsplatsen och det kan vara gå eller förklara nån boendes 
sjukdom eller handikapp och vilken medicin dom får och varför … så det är ju så att skolan 
och arbetet är kopplat till varandra … direkt efter man har läst nånting eller pratkikplatsen 
man kan ta nytta av det i arbetet eller på skolan så det är väldigt bra … (Mentor 1).  

 

9.2 Utbildning 

Kunskapslyftets rollen i projektet är att finansiera och utarbeta utbildningen för trainees. 

Enligt skolan har de gemensamt med Kunskapslyftet format utbildningen och tagit fram de 

kurser som de anser är viktigast för trainees utbildning. Skolan har fått i uppdrag att 

genomföra utbildningen för trainees. Enligt Kunskapslyftet var målet med utbildningen att 

trainees skulle få motsvarande undersköterskeutbildning. Undersköterskeutbildningen är tre 

terminer för de som har goda svenskkunskaper, såväl svenskinfödda som utlandsfödda 

personer, och detta projekt varar i två år där trainees under denna tid varvar teori och arbete. I 

realiteten blir det så att trainees får två terminers utbildning. Kunskapslyftet anser därför att 

trainees inte klarar av en undersköterskeutbildning. Aktören är dock medveten om att även 

arbetet är ett lärande, men det kan inte jämföras med den teoretiska utbildningen. På grund av 

och orsak av detta uppfylldes inte målet att trainees skulle få undersköterskekompetens under 

projekttiden. Trainees får i stället vårdbiträdeskompetens. Kunskapslyftet anser att om 

trainees ska få undersköterskeutbildning i ett sådant här projekt krävs det en längre projekttid 

än två år för att uppnå detta samt att trainees har bättre språkkunskaper.  

Målet det var ju att dom här traineerna skulle få motsvarande undersköterskeutbildning. Det är 
liksom grundtanken i det hela och här kommer det ju in och alltså vad ska jag säga, en normal 
studietakt för en som har goda svenskkunskaper för och det kan ju självklart va en invandrare 
… alla som går denna utbildning är det tre terminer alltså för att få denna utbildning och det 
här projektet är ju på två år varav halva tiden är ute på arbetsplatsen och då ska man ju jobba 
också … och det är ju inte säkert och troligt att arbetsuppgifterna alltid är anpassade till 
lärandet och därför så betyder det rent matematiskt att då har du ju ett år eller två terminers 
undervisning då men sen är jag fullt medveten om att praktiken tillför ju en massa saker helt 
klart … Ja, här är alltså en problematik som vi på Kunskapslyftet ser det och utifrån normalfall 
rent matematiskt så skulle det behövas en längre utbildningstid för att dom ska nå målet med 
undersköterskeutbildning. Och det har ju också visat sig och det var en av våra farhågor också 
på den här biten men med goda språkkunskaper och bra förutsättningar, om alla hade det så 
kanske det hade gått och göra det under den här tiden två år och även en tydligare anpassning 
till arbetsplatsen till lärandet så tror jag det går men det kräver allt detta då (Kunskapslyftet).  
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Vidare menar Kunskapslyftet att de förde en diskussion med arbetsgivare där de klargjorde att 

trainees inte får undersköterskekompetens. Men arbetsgivarna, omsorgsenheterna, var 

entusiastiska och satsade på trainees fastän de inte får en undersköterskeutbildning. 

Kunskapslyftet poängterar även att studieplanen för en undersköterskeutbildningen inte är 

formellt fastlagd, det finns vissa grundkurser som ska vara obligatoriska för alla som läser 

denna utbildning, var de än befinner sig. Sedan finns det ett antal kurser som skiljer sig åt 

beroende på olika arbetsgivares, såsom landsting, kommun och skolor, syn på vilken 

inriktning som eftersträvas. Kunskapslyftet säger att en undersköterskeutbildning, vilken 

räknas i poäng, varierar mellan trettonhundrafemtio poäng upp till sjuttonhundra. I projektet 

kommer trainees upp i tusen poäng. För att bli undersköterska är trainees tvungen att nå upp 

till den minimum satta poängen, trettonhundrafemtio. Inom detta område rörde sig då en hel 

del diskussioner enligt Kunskapslyftet, Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen. De 

anser att det inom projektets ram inte ryms att trainees ska bli undersköterskor eftersom 

modellen är att trainees ska varva teori och arbete med fem veckors intervaller. Emellertid är 

alla överens om att det finns möjligheter efter projekttiden för trainees att läsa till de kurser 

eller poäng som saknas i deras utbildning.  

… det betyder att trettonhundrafemtio poäng är minimum för undersköterskeutbildningen och 
här är det betydligt lägra då och det är ju klart att vi va tvungna att ta såna diskussioner och 
förklara det här då att vårt sätt i utbildningssystemet att mäta det här med utbildning är ju att 
man ska nå upp till dom här poängen för att bli färdig undersköterska. Och det här har ju också 
besannats och såna här saker och vad som finns för möjlighet eller så för traineerna är ju att 
dom har ju alltid möjlighet att läsa hos oss om dom vill men dom ska ju också ha 
förutsättningarna att klara det också. Sen ska det också va rimligt utifrån tiden också och är det 
nu krav på dom att dom ska jobba fem veckor att arbeta och studera fem veckor och det är 
tidssatt till två år så är det ju här på runt tusen poäng som vi får hålla oss kring nu hela tiden 
men självklart efter dom här två åren … om dom vill läsa till dom kurser som fattas så är ju 
dom jätte välkomna hit till oss självklart att inom citationstecken göra färdigt sin utbildning 
till undersköterska … (Kunskapslyftet).  

Alla samverkanspartner är medvetna om resonemanget kring varför det inte blev en 

undersköterskeutbildning för trainees. De menar att det nu efter halva projekttiden har blivit 

så att trainees själva har reflekterat över situationen. De vill bli undersköterskor, vilket gör att 

de får bättre arbetsmöjligheter. Även skolan poängterar, i likhet med Kunskapslyftet, att det 

inom projektets ram inte finns någon möjlighet att trainees utbildar sig till undersköterskor 

eftersom trainees behöver mycket tid för att hinna med de kurser som de nu studerar. Skolan 

anser att det är ett bra steg att ta för dessa personer att först utbilda sig till vårdbiträde och 

därefter vidareutbilda sig till undersköterska. På så sätt gör det inget att undervisningen tar 

längre tid.  
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På liknande sätt ställer sig några mentorer undrande till att trainees inte från början får 

undersköterskeutbildning i projektet. Mentorer säger att det inte anställs några vårdbiträden i 

dag. Därför förstår de inte varför det inte gavs möjlighet för denna grupp att utbilda sig till 

undersköterskor i projektet. Ändock poängterar de att det finns en möjlighet för trainees att 

läsa till de poäng som saknas. Men mentorer anser att alla trainees inte kommer att göra det på 

grund av att de inte är studiemotiverade, vilka utgör en grupp som inte kommer att få chans 

att arbeta inom det yrkesområde de är utbildade till. Mentorerna är emellertid medvetna om, 

till lika med de övriga samverkanspartnerna, att trainees vill fortsätta till undersköterskenivå 

och läsa till kurserna/poängen som saknas för undersköterskeutbildning.  

Men det jag har protesterat mot från början då det är ju att dom inte blir färdiga 
undersköterskor … Så det är ju lite lustigt då och det är ju en oro i gruppen och det är ju bättre 
och säga att nu får ni undersköterskekompetens när ni går ut än och erbjuda nånting som inte 
blir färdigt … det tror jag att våra chefer är medvetna om också för då blir det ju ett a och ett b 
lag om dom inte blir riktigt färdiga och dom kanske inte riktigt är studiemotiverade … och 
inte går dom … och läser in dom där veckorna, det tror jag ju inte om inte hela gruppen gör 
det. Så det är lustigt tycker jag och här i huset är vi ju undersköterskor allihopa … som dt är 
idag så anställs ingen som inte är minst undersköterska … (Mentor 6).  

När det gäller de kurser som ingår i vårdbiträdesutbildning trainees får, framhäver alla partner 

att ämnen är relevanta och viktiga. Exempel på kurser som trainees läser är datakunskap, 

kursen vård och omsorgsarbete, arbetsmiljö och säkerhet, social omsorg, omvårdnad, 

medicinsk grundkurs, psykologi, människan socialt och kulturellt samt etik och livsfrågor. 

Skolan säger att detta är en grundutbildning, och det är ämnen som trainees har användning 

för när de arbetar inom vården. Denna aktör ställer sig emellertid frågande till varför det inte 

är inlagt någon svenskundervisning för trainees6. Kurserna är upplagda på olika vis och 

sträcker sig från två veckor upp till åtta veckor. Skolan anser att det inte är något problem 

med att några kurser sträcker sig över intervallet utan tycker att det har fungerat bra hittills.  

 

Skolan har bjudit in mentorerna till skolan och berättat om målen, kursplanen, hur studierna är 

upplagda, vilka ämnen trainees läser och vad mentorerna kan förvänta sig när trainees 

kommer ut till arbetet. Mentorerna anser att de inte i så stor utsträckning vet vilka kurser 

trainees har. Några anser att de borde få veta exakt vilka kurser trainees läser, för att bättre 

kunna hjälpa och stödja trainees med skolarbetet. Andra mentorer menar att de inte direkt har 

reflekterat över att de inte vet vilka kurser som ingår i utbildningen eftersom de inte ser 

trainees som trainees, utan som en arbetskollega. Mentorerna lyfter fram att de har liten 

                                                 
6 Utförligare beskrivning om Birgittaskolans förhållningssätt till svenskundervisning finns i kapitel 11.  
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kontakt med skolan och lärarna. Några mentorer säger att kontakten med skolan har varit i 

samband med terminssluten då de ska lämna ett omdöme om trainees till lärarna, som gäller 

hur trainees arbetar ute på enheten, vilket är en del av betygssättningen. 

… alltså vi har inte fått nån information om vilka ämnen dom läser … att få det här liksom att 
dom är ute här och vad läser dom nu och vad har dom läst precis innan så att vi vet och kan 
fråga om och sen kan man hjälpa dom lite med bara med frågor och liksom väcka tankar och 
man behöver inte va nån lärare för det men man kan stödja dom lite tror jag (Mentor 5).  

… ärligt talat så har jag inte tänkt så mycket på det för dom är ju som en av oss här och vi gör 
ju ingen skillnad på dom och dom är precis som vi … (Mentor 3).  

Vid undervisningssituationen lyfter skolan fram att de tycker att gruppen är ambitiös, flitig 

och trevlig. Skolans grundidé är problembaserat lärande, vilket innebär att eleven själv aktivt 

ska söka kunskapen. Aktören poängterar emellertid att eftersom trainees är invandrare så 

måste de anpassa sig efter deras förutsättningar för att klara av utbildningen. Därför menar 

skolan att det inte i så stor utsträckning går att arbeta med problembaserat lärande, vilket 

medför att de bedriver mycket frågande undervisning i utbildningen.  

Det jag har funderat lite gran över och det är ju det här med svenskan att, och inte så lite 
föresten för i undervisningen så har man ju mycket den här eller jag har mycket frågande 
undervisning för står man bara och föreläser då fungerar det inte så bra med dom här för man 
vet ju inte ett dugg hur mycket dom förstår och det har jag väl sett en del när man har frågat 
tillbaka … märker man att de har ju inte riktigt uppfattat riktigt vad man har gått igenom 
(Skola 3).  

Undervisningen innebär att lärarna ger föreläsningar, att trainees grupparbetar, egna arbeten 

eller inlämningsuppgifter görs av trainees och även skriftliga prov ges av lärarna till trainees. 

Trainees redovisar arbetena muntligt och eller skriftligt. Några av skolans lärarna lyfter fram 

att de vid inlämningsuppgifterna inte alltid sätter betyg. I stället skriver de en bedömning om 

vad som var bra eller vad som fattades. Alla inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga, 

ligger till grund för betyget, och proven görs i regel efter varje delkurs. Vanligtvis får trainees 

lämna in en eller två inlämningsuppgifter varje intervall de är i skolan. I regel säger lärarna att 

de inte rättar det svenska språket i inlämningsuppgifterna eftersom de anser att de inte har tid 

och att de är inte kunniga att göra det eftersom de inte är utbildade svensklärare. Vidare lyfter 

de fram att de själva får anstränga sig mycket mer när de undervisar trainees till skillnad från 

när de har undervisning för en grupp som har svenska som modersmål. Detta eftersom de får 

tänka på vilka ord de använder och att de ska prata sakta och tydligt för att trainees har ett 

begränsat ordförråd7. Skolan anser att deras roll är att ge faktakunskaper samtidigt som de ska 

skapa självförtroende hos trainees. Deras roll är inte att bedöma trainees språkkunskaper. De 

tycker att trainees är osäkra eftersom de inte har språkkunskaperna i svenska som krävs.  
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… här bygger det ju på problembaserad inlärning så att jag lägger ju ut mycket att samarbeta 
och jobba i grupp och lösa problem … Så dom jobbar ju med både med föreläsningar och 
basgruppsarbete och enskilt arbete och seminarium alltså och sen så redovisar dom ju alltså 
det här muntligt och skriftligt och den här får dom göra i rapportform också … då jag säger jag 
då är det inte rapporten i sig som är viktig men att träna så att dom kan komma ut med 
självförtroende här och gå vidare … Min roll tycker jag är att ge faktakunskaper samtidigt som 
jag ger dom råg i ryggen och stärker deras självförtroende att jag kan, där är det. Och så får 
man lägga upp studierna då utifrån läroplan förstårs gör jag ju så jag följer ju den, alltså 
omvårdnadsprogrammets läroplan då (Skola 2).  

Skolan upplever att trainees frånvaro har blivit bättre nu efter en tid i projektet. Lärarna säger 

att det i början var så att trainees kom och gick som de ville, men de tycker att trainees har 

bättrat sin närvaro eftersom det påverkar deras lön om de är borta ofta. Vidare lyfter skolan 

fram att de försöker ställa lika krav på trainees som motsvarar den nationella 

undersköterskeutbildningen. De poängterar de att det är svårt att bedriva en bra undervisning 

eftersom alla i traineegruppen inte har eller visar lika intresse för utbildningen. Lärarna 

upplever att en del trainees är med i projektet eftersom de inte har någonting annat att göra.  

… det känns som att några går här för att bara för att dom ska ha nånting och göra … dom 
som lyckas bäst och dom som har bäst förutsättningar är ju dom som naturligtvis tycker att det 
här med vård är roligt och vill, det är så det är … om man nu ska göra om det här projektet att 
det verkligen är dom som är intresserade för att arbeta i vård som ska gå en sån här utbildning 
då för så är det inte riktigt här känner jag faktiskt utan en del som sagt går här för att dom inte 
har nåt annat och göra och verkar ointresserade av ämnena faktiskt och då tycker jag … för det 
är ju lättare också att ha en bra undervisning om det finns intresse för ämnet i sig … (Skola 1).  

Skolan framhåller att det är kunskapen inom faktaområdet som trainees behöver, vilket de ser 

mer på än hur trainees skriver och talar. Men de anser att trots att de ska ställa samma krav på 

trainees som på elever i den vanliga undersköterskeutbildningen, gör de inte det. Lärarna 

menar att nivån på kraven ligger lite i underkant eftersom de medvetet och omedvetet tänker 

på att trainees är invandrare och att de har svårigheter med språket.  

… jag ska ligga på undersköterskenivå och det försöker jag göra även om att det blir något i 
nederkant blir det och det är ju just faktaområden man tittar mer på vad är det dom kanske 
behöver inom sitt område och då tar man fram det lite mer … jo, att om vi säger för godkänt 
så kanske dom får godkänt fast dom ligger mellan icke godkänt och godkänt och det är så jag 
menar och det beror ju på språket gör det ju och att det tar längre tid för dom (Skola 3). 

Schemat är upplagt så att på förmiddagen är det föreläsningar och seminarium och på 

eftermiddagen har trainees självstudier. Självstudietiden är enligt utbildningsutföraren ett 

tillfälle för trainees att läsa, grupparbeta och även arbeta med inlämningsuppgifterna, eftersom 

trainees inte hinner göra detta under lektionstiden, enligt skolan. Även en del av mentorerna 

menar att självstudietiden trainees har, är en bra tid för dem att läsa.  

                                                                                                                                                         
7 Om språkdiskussionen se kapitel 11.  
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Vad jag förstår så har dom inte så många lärarledda lektioner utan dom har väldigt korta dar i 
skolan då för och hinna med sitt skrivarbete och sin inläsning då under dagtid då så det är väl 
bra för då hinner dom läsa det där på eftermiddagen då som dom ska göra då (Mentor 6).  

Till skillnad från detta är det några mentorer som är mer kritiska till självstudierna. De tycker 

att trainees går lite i skolan och ifrågasätter detta. Vidare tror de att trainees prioriterar annat, 

exempelvis något som de tycker är roligare, i stället för studierna.  

… jag tycker det verkar som att dom går hemskt lite i skolan och jag tror att det är mycket 
självstudier och det ifrågasätter ju jag lite för jag, visst, jag tror att det är svårt för traineerna 
men det är inget jag vet och det är ju tankar jag har mer så, men det är nog svårt för dom när 
dom inte har så mycke schemalagd tid utan mer självstudier och det kan lätt bli så att det blir 
annat som går före studierna som dom tycker är mer roligt och så tror jag faktiskt och det är ju 
synd eftersom dom behöver läsa (Mentor 4).  

 

Trainees är indelade i två grupper där en grupp är i skolan medan den andra gruppen är ute på 

arbete. Kunskapslyftet anser att det är viktigt att utbildningen i så stor grad blir så 

individualiserad som möjligt eftersom grupperna är heterogena grupper. Men Kunskapslyftet 

lyfter fram att det får inte bli för individualiserat eftersom de här två grupperna ska finnas. 

Även skolan poängterar att det kan vara svårt med gruppindelningen. De menar att grupp 

indelningen beror på vilken enhet trainees arbetar på eftersom de skiftar i intervallerna. Att 

grupperna är små, tio trainees i en grupp och nio trainees i den andra8, upplever skolan som 

både positivt och negativt gällande undervisningssituationen. Att det är små grupper medför 

att de har tid för varje trainees. Det att det är enklare att individualisera undervisningen.  

Jag tycker att det är bra och ha en grupp på tio och ha undervisning för dom för jag tror inte att 
man ska ha en större grupp när dom inte är så bra på svenskan faktiskt så att man lär känna 
dom och ser varje person … (Skola 3). 

Det som skolan ser som mindre bra med små grupper är att det är svårt att föra diskussioner i 

grupperna. Detta märks tydligt när någon person är borta, vilket gör gruppen ännu mindre och 

det är svårare att arbeta med gruppen då. Aktör tycker att det vore bättre med större grupper, 

men att det var två grupper med tio trainees som var givet från början.  

… så kan jag tycka och känna det att det nästan är lite små grupper på det sättet att det inte blir 
så mycket diskussioner om det är några stycken borta. Jag menar är tre borta i niogruppen så 
är det bara sex kvar och då är det för liten grupp på nåt sätt (Skola 1).  

I de två grupperna är trainees indelade i olika basgrupper, vilka är en form av arbetslag för 

trainees. Basgrupperna består av grupper med tre eller fyra trainees i varje grupp, där de ska 

lära sig att samarbeta, lösa konflikter, vara delaktiga och visa att de kan ta ansvar. Skolan 

tycker att det inte alltid har varit enkelt med basgrupperna eftersom trainees inte är vana vid 

                                                 
8 I projektbeskrivningen var målet att tjugo trainees skulle börja i projektet, vilket det gjorde. Men på grund av 
olika orsaker har en trainees slutat i projektet. Därför är det nitton trainees i projektet enligt projektledningen.  
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att samarbeta. De menar att trainees ofta löser uppgiften eller skriver arbetet själv i stället för 

att samarbeta.  

I den här gruppen då på tio så är dom indelade i tre basgrupper om du tänker dig tre, tre och 
fyra, så dom är tre basgrupper och det kan man ju säga är deras arbetslag alltså här i skolan för 
sen så är dom ju på olika ställen men det är deras arbetslag där dom ska lära sig samarbeta och 
lösa konflikter och vara delaktiga och ta ansvar och ja, och här kan ju jag se det här med deras 
kulturer alltså deras kulturella bakgrund att man tänder till och är yvig och pratar högt och 
löser konflikter inte så som vi löser konflikter … Men nu börjar det ju sätta sig i basgrupperna 
och dom har ju kommit in i den här fasen nu där dom börjar förstå målet med det och det är ju 
inte så lätt och komma och säga att man ska samarbeta och vad då samarbeta och så springer 
man hem och gör sin uppgift och tror att nu så har ju jag gjort basgruppsarbetet och man vill 
gärna dela upp det i små uppgifter och springa hem och göra va och sen så tvingar jag ihop 
dom liksom och så … (Skola 2).  

 

9.3 Arbete 

Enhetscheferna och mentorerna är eniga om att de arbetsuppgifter som trainees gör på enheten 

är lika som den ordinarie personalen utför. De menar att de inte gör någon skillnad på att 

trainees går i ett projekt utan de får göra samma arbete som all annan personal. I dagsläget9 

säger dessa aktörer att trainees arbetar självständigt och följer ett eget schema. Enhetscheferna 

lyfter även fram att trainees har vikarierat för annan personal på sommaren och även när 

någon har varit sjuk. Några mentorer poängterar att det är viktigt att även handledare och 

personal bemöter trainees på en yrkesmässig nivå, där trainees åsikter om arbetet är lika 

mycket värda som annan personals åsikter, vilket inte alltid har gjorts.  

… dom tror att dom traineerna ska komma ut och kunna allting och det är inte så utan dom ska 
lära sig efter oss och då är det viktigt att man som personal bemöter och gör på rätt sätt är det 
ju och att man också har tänkt efter själv varför gör jag så här, att man har reflekterat över eller 
tänkt till varför gör jag så här varje morgon och det är inte personalen vana vid att göra här 
inte och det kan jag säga utan man kör efter gamla rutiner som är och då kan det va svårt om 
det kommer en ny som tänker på nytt och annorlunda sätt och inte går med över det som görs 
utan reflekterar över varför gör vi så här och så tar man inte emot det som handledare på ett 
bra sätt utan man kanske tar det som kritik, taggarna utåt och då är det viktigt att tänka på och 
sjunka in i sig själv, varför gör jag så här och om den här eleven nu kommer med nåt tips att 
man tar till sig det (Mentor 2).  

Mentorerna lyfter fram några arbetsuppgifter som trainees inte utför i dag. De har inte egna 

kontakter med anhöriga. De är inte telefonansvariga och har inte kontakt med sjukhus. Detta 

för att trainees inte har de språkkunskaper som krävs, vilket kan medföra att det lätt uppstår 

missförstånd där det inte får bli fel. Aktörerna är eniga om att anställningen med lön är en 

drivkraft som dels är motiverande, och dels gör lönen att några trainees orkar studera vidare.

                                                 
9 Tiden avser den tid som intervjuerna genomfördes, våren 2002, vilket innebär att projektet hade varit i gång i 
omkring ett år. 
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Ytterligare ser aktörerna att det är lönen och anställningen som har berikat projektet.  

Det är motiverande, ja det är det. Och det är det som vi upplever också att man är 
utbildningstrött och man har gått på aktivitetsstöd och man har gått i projekt och så vidare och 
här kommer du och får en anställning och det har varit otroligt motivationsskapande både för 
att gå in i projektet och gå in i traineeprojektet och att också få en lön naturligtvis. Det har 
berikat det här projektet (Arbetsförmedlingen).  

… lönen är ju det som driver några att vara kvar … och det är deras trygghet och jag vet … 
elever som inte skulle kanske orka gå med och kvar om dom inte hade nån lön. Lönen driver 
dom till att jobba och lönen driver dom till att läsa, så är det (Skola 2). 

Men skolan och några mentorerna menar att trainees anställning, att de får utbildningen 

betald, kan ses med avundsjuka både av andra undersköterskeelever, som går på skolan, och 

av personal på enheterna som inte själva har någon utbildning. Mentorerna anser att 

avundsjukan kan bero på att personalen inte har informerats tillräckligt om projektets syfte 

och mål. Samtidigt säger de att personalen kanske inte behöver informeras om anställningen 

utan mera om vad projektet innebär och vad trainees ska göra. Detta, samt att en del av 

personalen på enheterna har klagat över att trainees inte kan språket, är det som mentorerna 

lyfter fram gällande personalens bemötande mot trainees. Mentorerna säger att det i början av 

projektet var en del diskussioner om trainees kunskaper i svenska och att det hindrade dem i 

arbetet. Men efter att personalen har lärt känna trainees och att de har kommit in i arbetet har 

mentorerna inte hört något negativt från personalens sida om trainees. Vidare anser 

enhetscheferna och mentorerna att det till en början fanns några vårdtagare som var kritiska 

och visade att de inte ville bli omhändertagna av personer med utländsk bakgrund. Några 

mentorer säger att det kan bero på att gamla människor har fler fördomar om personer med 

annan hudfärg än dem själva, och att de gamla även blir mer irriterade över när en person 

säger fel sak vid fel tillfälle och som kanske inte heller förstår vad de säger.  

Det är ju ofta så att gamla människor har mer fördomar … Att gamla människor, dom är rädda 
för dom, utlänningar dom ska ta pengar för dom ofta, och sen så kanske dom blir lite irriterade 
när dom märker just det här med språket om man säger fel ord så kan dom bli irriterade … det 
kan ju va vissa situationer, duschningar och sånt och då kanske man inte kan stå och säga ja 
över en hyresgäst hela tiden och ibland så kanske man använder fel ord i fel tillfällen och det 
retar gamla lite … (Mentor 4).  

Några mentorer lyfter fram att vårdtagare i vissa situationer har sagt ifrån av att bli vårdade av 

trainees. Men mentorerna understryka att det inte beror på att trainees är personer med 

utländsk bakgrund. De menar att det finns vissa äldre kvinnor som är pryda och absolut inte 

vill att män ska hjälpa dem vid intima situationer, vilket även gäller några äldre män som inte 

vill att kvinnor ska hjälpa dem. Mentorerna poängterar att det rör sig om ett fåtal vårdtagare 

som är kritiska till trainees på grund av att de är invandrare. Men mentorerna lyfter fram att 
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många vårdtagare ser det som en möjlighet att lära sig mer om andra kulturer och frågar 

trainees hur det var i deras hemland, vilken kultur och mat som fanns där.  

… har vi ju många positiva delar utav våra invandrargrupper, dom gamla får lära sig att äta en 
annan mat och dom har en annan kultur … jag behöver inte åka utomlands utan jag har 
invandrare som talar om hur dom har det i sina hemländer sa den gamle … (Mentor 6).  

 

9.4 Mentorskap 

Alla samverkanspartner är överens om att mentorskapet är bra. De tycker att fördelen med 

mentorskapet är att det finns en person som trainees kan vända sig till och prata med.  

Jag tycker ju att det verkar vara en väldigt bra lösning att man har dels en nära och en som är 
lite mer fristående. Och man kan ta dom dagliga problemen mer med arbete hos handledaren 
och med mentorn kanske det blir mer känslor och sånt som man kan lätta på, för det kan ju i 
relationer till arbetsplatsen som sådan och vårdtagarna och så vidare så att det är bra, kanske 
att man har lite olika kanaler så att man kan få lyfta fram dom känslorna och det är klart att det 
är mycket känslor också i ett sånt här projekt tror jag just för att traineerna är invandrare … så 
det är ju två olika roller som jag ser det … (Arbetsförmedlingen).  

Varför mentorerna blev mentorer anser de själva beror dels på att de arbetar med 

rekryteringsfrågor inom vård och omsorg, och dels för att de har ett intresse av 

mångfaldsfrågor. Enhetscheferna lyfter även fram dessa två faktorer som avgörande till varför 

mentorerna blev tillfrågade att vara mentorer. Alla partner understryker att det i början av 

projektet inte var klart definierat vad mentorskapet innebar och vilken roll mentorerna skulle 

ha i projektet. Mentorerna tycker att det var så att de själva fick definiera mentorns roll, vilket 

blandades ihop med handledarens roll. Utifrån egen erfarenhet definierade de mentorskap som 

handledarskap.  

Ja, mentorn och handledaren är ju inte samma person … och detta med handledare ingick ju 
också i projektmodellen och det var ju det som var lite rörigt också då tycker jag i början då. 
Vad skulle mentorn göra och vad skulle en handledare göra och så, vad var funktionen och 
vad skulle jag som chef göra och just det här var faktiskt rörigt. Det var inte tydligt och klart 
från början vem som skulle göra vad och så och just den här uppföljningen som vi var på då 
där vi hade en halv studiedag för mentorer, handledare och chefer för det här projektet och där 
pratade man väldigt mycket om vad mentorn var och mentorns roll men man pratade faktiskt 
ingenting om handledarna och vad deras funktion innebar och dom var ju faktiskt med så det 
tycker jag att det sköttes och jag tycker att det är väldigt viktigt det här och som handledare så 
känner man sig lite viktig och betydelsefull i det här projektet men dom är också ambassadörer 
till den övriga personalen och berätta om hur det går och har gått och handledarena och 
traineerna har ju en väldigt nära roll till varandra faktiskt (Enhetschef 2).  

Efter en tid i projektet är alla aktörer klara över att skillnaden mellan handledare och mentor 

är att handledaren är den som visar trainees hur arbetet praktiskt ska göras och vilka rutiner 

som finns på arbetsplatsen. Detta till skillnad från mentorns roll, vilken är att vara en 

samtalspartner med trainees och gå igenom deras situation dels på arbetet och dels i skolan för 

att stödja och hjälpa trainees framåt i deras utveckling inom arbetet. Enhetscheferna tycker att 
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både mentorerna och handledarena har en bra inställning till sin uppgift och att de tar rollen 

på allvar.  

… mentorerna är ju dom som ska hålla samman på nåt sätt och samordna och så vidare och 
handledare är man ju den som håller dom i handen och leder dom i själva arbetsuppgiften och 
mentorerna är ju den kontaktperson dom ska ha ute … (Skola 2).  

… skillnaden är ju alltså att mentorn har ju tycker jag ett övergripande ansvar va, dels att 
stödja eleven och dels att följa upp att eleven verkligen får det han ska ha i utbildningen alltså 
genom samtal … Och handledarens sak är ju mer att utföra den biten utifrån en kontakt mellan 
mentor och handledare … mentorn har ju tycker jag en tydlig styrfunktion över hur 
utbildningen utförs på arbetsplatsen och det är mentorn som har kontakten med skolan och 
lärare … mentorn ska ju va insatt i hur skolan fungerar och kopplingen mellan skola och 
arbetsplatsen i och med att mentorn kan arbetsplatsen väldigt bra … och se till att eleven 
verkligen får den undervisning eller praktik eller pröva på dom moment som är kopplad till 
skolan och det ska ju eleven va förberedd på så där har ju mentorn ett stort ansvar 
(Kunskapslyftet).  

Flera av aktörerna lyfter fram att det nu finns en klar skillnad mellan handledare och mentor. 

Men de är överens om att handledarrollen har satts i periferin eftersom handledaren inte har 

uppmärksammats på samma sätt som mentorn. Aktörerna tycker detta är underligt eftersom 

handledaren har den nära och dagliga kontakten med trainees, visar dem arbetsuppgifterna 

samt vägleder trainees i arbetslaget.  

Men sen kan jag tycka att handledaren har kommit lite väl i skymundan kan jag tycka att dom 
inte riktigt uppmärksammats för den stora uppgift eller roll som dom har i det här projektet 
och då menar jag eftersom det är dom som gör det dagliga jobbet då med traineerna och träffar 
dom dagligen och handleder dom i arbetsuppgifterna då … och väglett traineerna i arbetslaget 
… så jag tycker inte att deras roll hr setts till eller uppmärksammats så som jag tycker att man 
borde då från till exempel projektledningens sida (Enhetschef 2).  

Mentorerna säger att deras roll som mentor är att vara ett bollplank, en som lyssnar på 

trainees. De upplever sin roll som en stöttepelare, kamrat och en förebild som trainees 

automatiskt vill vända sig till. De ser sig själva som en fadder. Vidare anser de att de ska vara 

neutrala och vara en samtalspartner. De ska ha en mellanroll både till handledaren, om denne 

behöver råd och stöd, och till trainees.  

… det är nån som står utanför, inte helt utanför men vid sidan om ska det vara. Mentorn ska 
vara samtalspartner och inte handledare och man ska inte spela handledarens roll utan det 
finns handledare i personalen för traineerna och mentorn ska vara lite rådgivare och lite ja, 
kompis och man ska vara neutral och inte hjälpa till mer mot traineerna eller mot personalen 
utan stå i mitten och lite vid sidan om och man ska inte heller spela föräldrarnas roll att hjälpa 
till för mycket liksom … man ska ha liksom kontinuerliga möten med traineerna liksom följa 
upp och det viktigaste att hitta eller försöker samarbeta så att traineerna får möjlighet att 
utveckla sig (Mentor 1).  

Alla samverkanspartner definierar mentorskapet på liknande vis. De poängterar att 

mentorskapet medför trygghet för trainees eftersom de vet vem de kan vända sig till. Även att 

mentorskapet inte innebär något beroendeförhållande lyfts fram som en viktig del i 

mentorskapet. Det betyder enligt några mentorer att alla är jämlika och att ingen är bättre än 
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någon annan. Vidare lyfter några mentorer fram att rollen som mentor har både fördelar och 

nackdelar. Det som är bra med mentorskapet är att de är en opartisk person som kodar av hur 

personal, handledare och trainees trivs i situationen och går in och hjälper när det finns behov.  

Det som är bra med det, det är att det blir en opartisk person som lyssnar till det som är på 
avdelningen eller som den har eller framför allt om det är problem då som kanske är svåra att 
ta upp med handledaren på grund av att man är i arbetslaget då så på det viset är det bättre med 
en utomstående och det finns ett visst behov utav det tror jag (Mentor 5).  

De nackdelar som några mentorer ser är att de dels som mentorer inte har den dagliga 

kontakten med trainees och därför inte vet vad som händer. De tycker att de får en vinkling av 

situationen. Dels anser några att trainees har sett dem som chefer i stället för samtalspartner 

och att mentorerna därigenom har tilldelats fel roll av trainees. Dessa mentorer menar att det 

beror på att de har arbetet för nära varandra och att de inte har funnits något avstånd mellan 

dem. De har både varit arbetskollegor och samtidigt haft rollen som mentor och trainees.  

… dom har sett mig som en chef tycker jag, ja, i stället för samtalspartner, så känner jag 
faktiskt. Så nu ska dom nu ut till ett annat boende och det tycker jag ska bli bra för då får jag 
liksom lite avstånd från dom och då tror jag att det är lättare att bli den här samtalspartnern än 
vad jag är när dom jobbar här för då blir jag en arbetskamrat och då blir jag en i gruppen. Jag 
kan inte undvika att jobba med dom jämt, det går ju inte och det ska man inte göra, att jobba 
med traineerna när man är mentor. Du ska inte bli för närma, så tror jag (Mentor 4).  

Vidare lyfter enhetscheferna och mentorerna fram att mentorerna och handledarna inte har 

haft en regelbunden kontakt med varandra. Kontakten har mer varit av den karaktär att om det 

mentorn har frågat handledaren hur det går för trainees i arbetet. Handledaren har även 

kommit till dem och tagit upp om det har varit problem eller svårigheter. Därefter har det varit 

mentorns roll och uppgift att lösa problemet med hjälp av samtal med trainees och eller 

personal. Några mentorer poängterar att de inte är mentorer till handledarna. De tycker att 

även handledarna skulle ha mentorer eftersom de också kan behöva stöd i sin handledarroll.  

Det jag känner är att det också skulle finnas mentorer för handledarna tycker jag och det är 
minst lika viktigt om inte viktigare faktiskt men visst har jag kontakt med dom handledarna 
som är här då men inte som mentor alltså men visst dom kommer ju lite till mig och säger om 
det har vart nåt eller om jag frågar dom går det bra eller så där eller är det nåt speciellt, det har 
jag ju gjort men det är ju ingen mentorskap till dom på nåt sätt för dom har ju undringar säkert 
också hur ska det fungera och hur mycket ska dom gå själva och hur mycket, ja, massor av 
frågor och det är inte mycket som går fram … (Mentor 5).  

Mentorerna skiljer sig åt när det gäller tillvägagångssättet vid träffarna med trainees. En grupp 

mentorer är mer formell och bestämmer en tid och plats för när träffen ska äga rum till 

skillnad från den andra gruppen, som har ett mer informellt förhållningssätt till träffarna. Alla 

mentorer säger att de brukar pratas vid mellan trettio och sextio minuter per tillfälle. 

Mentorerna säger att de försöker träffa trainees en gång i samband med sista intervallveckan i 

skolan och en gång när trainees är på arbetet. Dessutom har alla mentorer likartad 
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utgångspunkt för vad de tar upp under träffarna. Det viktigaste är enligt mentorerna att 

trainees får en chans att uttala sig om hur de tycker det fungerar på arbetet respektive i skolan, 

och om det är något annat som trainees vill prata om. Mentorerna poängterar att de försöker 

vara en samtalspartner vid träffarna men att det ibland är svårt att få trainees att prata.  

Vidare lyfter mentorerna fram att de har haft några möten med skolan. Vid projektstarten 

handlade mötet om att lärarna informerade om hur studierna var upplagda, vilket även skolan 

lyfter fram. Denna aktör säger att de informerade om målen och syftet med studierna och 

vilka krav som de kommer att ställa på trainees. Både mentorerna och skolan säger att de har 

haft olika träffar med varandra men att de inte har varit så regelbundna. Vid träffarna har de 

gått igenom varje trainees för sig och gjorde en bedömning utifrån ansvar, samarbetsförmåga, 

komma i tid och andra problematiker såsom exempelvis språket.  

… dom har ju fått lämna kommentarer helt enkelt om hur dom tyckte att eleven hade 
utvecklats och där man tittade på vad är det vi tillsammans ska göra i så fall bättre och vad är 
det eleven behöver mer av och ja, och hur skulle vi kunna stötta eleven tillsammans mer då … 
det tycket jag var bra för att då får ju en annan också höra hur dom eller eleverna är ute också 
va och hur dom integrerar dom teoretiska kunskaperna … (Skola 2).  

Mentorerna och skolan anser att de gemensamma träffarna är bra eftersom de får inblick i hur 

trainees fungerar som helhet. Lärarna menar att de vid träffarna får en bild, om hur trainees 

fungerar i arbetslivet och hur deras utveckling förlöper. Mentorerna tycker att de vid träffarna 

med lärarna får information om hur trainees fungerar i skolan, vad de gör och hur det går för 

dem där. Dessutom anser partnerna att dessa möten bidrar till att relation mellan teorin och 

arbetet upprätthålls. De kommer gemensamt överens om det kommande arbetet och hur de 

ska arbeta för att främja trainees utveckling dels i skolan och dels på arbetet.  

… vi har haft några träffar med mentorerna där lärarna har informerat om vad man har jobbat 
med i skolan då och idéen har ju varit då att mentorerna ska försöka jobba extra då med det 
här och följa upp det här och förstärka dom kunskaperna som eleverna förhoppningsvis fått 
här då i teorin. Det är ju en bra tanke och jag tror att dom mentorerna har upplevt det positivt 
också att dom har fått sett lite och det kan man ju se nu efteråt … så kanske man ska göra ännu 
mer tydligt på det här att kanske göra det ännu mer regelbundet att redovisa så för varann 
lärare och mentorer för att kopplingen mellan teori och praktik alltså skolan och arbetet ska bli 
bra tror jag. För det har inte varit nån speciell koppling så mellan skola och arbete annars och 
det har ju vi ålagt åt eleverna mer då … och vi försöker ju naturligtvis i undervisningen om det 
är nånting man har gått igenom här då att man uppmanar dom då naturligtvis att känna på det 
här när dom kommer ut eller att jobba med det här och ibland har dom fått uppgifter med sig 
ut och ta tillbaka sen hit när dom kommer in igen och redovisa. Och jag tänker mer lite på 
mentorerna också att man kanske skulle ha ännu tätare kontakt med dom då och så lite som vi 
gjort och vi har ju informerat dom och haft några träffar … och det har ju varit så att man har 
informerat om vad man håller på med … och det här väl också varit en diskussion kring 
enskilda elever och att mentorerna ska va uppmärksamma på om det är nåt speciellt och så då 
och mentorerna har ju även gett omdöme om eleverna för det är ju vissa kurser som det ingår 
praktik då och det har ju mentorerna avgett omdöme på det då för att man skulle ha det som ett 
betygsunderlag också då (Skola 1).  
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Emellertid anser några mentorer att de saknar en konkret information om vilka ämnen som 

trainees läser termin för termin och hur det är upplagt. Detta för att de lättare ska kunna följa 

upp trainees teoretiska kunskaper när de är på arbetet och de menar att det kan vara enklare 

för trainees att samtala om studierna om mentorerna och handledarna har mer information om 

ämnena.  

 

Så jag tycker att man kan få för varje termin hur dom har lagt upp det för då tror jag att man 
mer kan möta eleverna så här med när man pratar. Jag tror det för dom har ju lite, jag menar 
det är ju språksvårigheter, så är det ju … och då kanske man kan ta det praktiskt när man sitter 
och då är det lätt och lättare och lära sig om man tar upp det i praktiken mer då och det är 
kanske nånting man ska tänka på … (Mentor 5).  

Alla mentorer framhåller att relationen mellan dem och trainees är bra, och att de känner att 

trainees har förtroende för dem. Emellertid, är det några mentorer som tycker att det har varit 

svårt att ha en bra relation till de manliga trainees. De tror att de manliga trainees har svårt att 

känna förtroende för en kvinnlig arbetskollega eller mentor. Mentorerna tycker det är bra att 

de träffar trainees en gång per intervall i skolan, där de mer ingående går igenom vad trainees 

studerar och hur de ska använda kunskapen på arbetet.  

 

9.5 Sammanfattning 

Samverkanspartnerna är överens om att trainees varvar utbildning med arbete är en bra metod. 

Trainees får en möjlighet att praktiskt använda sin inlärda teoretiska kunskap på arbetet, och 

de kan även omsätta den praktiska kunskapen i teorin. Aktörernas upplevelse av intervallet i 

modellen skiljer sig åt. Kunskapslyftet, Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen lyfter 

fram att det är viktigt att intervallet inte blir för långt eftersom det blir svårt att få en tydlig 

koppling mellan utbildning och arbete. Mentorerna ser att ett kortare intervall skulle medföra 

att trainees på ett bättre sätt skulle socialiseras in i yrket och utbildningen. Till skillnad från 

detta tycker skolan och några mentorer att intervallet skulle vara längre än fem veckor. Då får 

både lärare och trainees kontinuitet i ämnet. En annan faktor till att intervallet skulle vara 

längre är enligt skolan att den första veckan går åt till att trainees kommer in i det teoretiska 

tänkandet. Alla anser att utbildningen och arbetet relaterar till varandra.  

 

Enligt Kunskapslyftet var målet att trainees skulle få undersköterskekompetens, men på grund 

av att tiden inte räcker för detta utbildas trainees till vårdbiträde. En annan orsak som aktören 

lyfter fram är att trainees inte har tillräckliga svenskkunskaper för att klara av en 
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undersköterskeutbildning. Emellertid är alla överens om att det finns möjligheter efter 

projekttiden för trainees att läsa till de kurser som saknas i deras utbildning. Skolan tycker det 

är ett bra steg för dessa personer att först utbilda sig till vårdbiträde och därefter vidareutbilda 

sig till undersköterska. Mentorer säger att det inte anställs några vårdbiträden i dag. Därför 

förstår de inte varför det inte gavs möjlighet för denna grupp att utbilda sig till 

undersköterskor. När det gäller de kurser som ingår i vårdbiträdesutbildning trainees får, 

understryker alla aktörer att det är relevanta och viktiga ämnen de läser. 

Skolan har bjudit in mentorerna och berättat om målen, kursplanen, hur studierna är upplagda, 

vilka ämnen trainees läser samt vad mentorerna kan förvänta sig när trainees kommer till 

arbetet. Mentorerna anser att de inte i så stor utsträckning vet vilka kurser trainees läser. 

Några anser att de borde få veta exakt vilka kurser trainees läser för att bättre kunna hjälpa 

och stödja deras skolarbetet. Andra mentorer säger att de inte direkt har reflekterat över att de 

inte vet vilka kurser som ingår i projektet eftersom de inte ser trainees som trainees, utan som 

en arbetskollega.  

 

Kunskapslyftet anser att det är viktigt att utbildningen i så stor grad blir så individualiserad 

som möjligt eftersom de två traineesgrupperna är heterogena grupper. Men Kunskapslyftet 

lyfter fram att det inte får bli för individualiserat eftersom de här två grupperna ska finnas. 

Även skolan poängterar att det kan vara svårt med gruppindelningen. De tillsammans med 

mentorerna och enhetscheferna menar att indelningen av grupperna beror på vilken enhet 

trainees arbetar på eftersom de skiftar i intervallerna. Skolan upplever de små grupperna både 

positivt och negativt. Skolan säger att de små grupperna medför att de har tid för varje 

trainees och att det är enklare att individualisera undervisningen. Det som skolan ser som 

mindre bra med grupperna är att det är svårt att föra diskussioner i dessa och det märks tydligt 

när någon person är borta. Mentorerna lyfter fram att de har liten kontakt med lärarna. Några 

mentorer att kontakten med skolan har varit i samband med terminssluten då de ska lämna ett 

omdöme om trainees till lärarna hur trainees arbetar på enheten, vilket är en del av 

betygssättningen.  

 

Vidare är enhetscheferna och mentorerna eniga om att de arbetsuppgifter som trainees gör på 

enheten är lika som den ordinarie personalen utför. De menar att de inte gör någon skillnad på 

att trainees går i ett projekt. Enhetscheferna lyfter även fram att trainees har vikarierat för 

annan personal under sommaren och även när någon har varit sjuk. Några mentorer 

poängterar att det är viktigt att även handledare och personal bemöter trainees på en 
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yrkesmässig nivå, där trainees åsikter om arbetet är lika mycket värda som annan personals 

åsikter. Vidare lyfter mentorerna fram att det finns några arbetsuppgifter som trainees inte 

utför i dag, på grund av att trainees inte har de språkkunskaper som krävs. Det kan lätt uppstå 

missförstånd där det inte får bli fel. Vidare är samverkanspartnerna överens om att 

anställningen är en drivkraft, som dels är motiverande och dels gör lönen att några trainees 

orkar studera vidare. Ytterligare ser aktörerna att det är lönen och anställningen som har 

berikat projektet. Men skolan och några mentorerna menar att trainees anställning kan ses 

med avundsjuka både av andra undersköterskeelever och av personal på enheterna som inte 

har någon utbildning. 

 

När det gäller vårdtagarnas bemötande har enhetscheferna och mentorerna en liknande 

uppfattning. De säger att det till en början fanns några vårdtagare som var kritiska. De ville 

inte bli vårdade av personer med utländsk bakgrund. Några mentorer tror att det kan bero på 

att gamla människor har fler fördomar om personer med annan hudfärg än de själva, och att 

de gamla även blir mer irriterade över när en person säger fel sak vid fel tillfälle och kanske 

inte heller förstår vad de säger. Men mentorerna lyfter fram att många vårdtagare ser det som 

en möjlighet att lära sig mer om andra kulturer och frågar trainees hur det var i deras hemland, 

och vilken kultur och mat som fanns där.  

 

Att mentorskap är något som är bra är alla aktörerna överens om. Fördelen med mentorskapet 

är att det finns en person som trainees kan vända sig till och prata med om känsliga 

situationer. Alla aktörer understryker emellertid att det i början av projektet inte var klart 

definierat vad mentorskapet innebar och vilken roll de skulle få i projektet. De tycker att de 

själva fick definiera mentorns roll, vilket blandades ihop med handledarrollen. Flera aktörer 

lyfter fram att det nu finns en klar skillnad mellan handledare och mentor. Men de är överens 

om att handledarrollen har satts i periferin eftersom handledaren inte har uppmärksammats på 

lika vis som mentorn. Nackdelar med mentorskapet är att mentorerna inte har den dagliga 

kontakten med trainees och därför inte vet vad som händer. Några mentorer anser att trainees 

har sett dem som chefer i stället för samtalspartner, och att de därigenom har tilldelats fel roll 

av trainees. De säger att detta beror på att de har arbetet för nära varandra.  
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10  Samarbetspartnernas perspektiv på stödprogrammet 

Detta kapitel lyfter fram samarbetspartnernas perspektiv på stödprogrammet, som är en del av 

projektmodellen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

10.1 Samarbetspartnernas perspektiv 

Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen och Kunskapslyftet tycker att styrgruppsträffarna 

har varit bra. De har haft tillfälle att diskutera projektets innehåll och hur projektet går. De 

lyfter fram vikten av att det finns en styrgrupp för att se att projektet fungerar och har rätt 

riktning utifrån den aktuella situationen. Aktörerna tycker att träffarna även har varit tillfällen 

där de har blivit informerade dels av varandra och dels av inbjudna mentorer. De har även en 

önskan om att några traniees kommer till mötena och ger en direkt bild av hur de upplever sin 

projektmedverkan. Vidare anser de att det har funnits kontinuitet och en bra struktur på 

träffarna. Alla lyfter fram att projektledningen har koordinerat sammankomsterna och att 

innehållet eller dagordningen har varit relevant. De tre aktörerna säger att de inte har haft 

någon samverkan utöver dessa styrgruppsmöten, och känner att det inte heller behövs 

eftersom mötena har fungerat bra och att innehållet har varit av vikt.  

… den här styrgruppen har funkat väldigt bra faktiskt för att det har varit kontinuitet i dom här 
mötena men inte allt för ofta men ändå har det funnits en kontinuitet. Vad kan det ha varit, 
kanske varannan eller var tredje månad eller nåt sånt. Och det har funnits en klar dagordning 
så att man inte bara sitter där och pratar i tomma intet så va och det tycker jag har varit bra. 
Och sen har det ju funnits ofta inbjudna till dom här mötena då som på olika sätt berör 
projektet. … Men det är med styrgruppen tycker jag har varit väldigt bra måste jag säga och 
(X)10 har varit jätte bra som projektledare och tydlig och (projektledaren)11 har haft sina 
konkreta frågor och har haft struktur och jag tycker att styrgruppen har tjänat sitt syfte ... 
(Sociala Förvaltningen).  

Vidare anser samverkanspartnerna att stödprogrammet för mentorer är en bra del i projektet. 

Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen säger att de inte har så stor kunskap om hur 

stödprogrammet har fungerat och vilken utbildning mentorerna har fått.  

Men här vet jag inte hur man har gått tillväga och vilken utbildning som mentorerna har fått. 
Nej, det vet jag inte, inte hur man praktiskt har gått tillväga. Men syftet med programmet är ju 
då att man liksom ska få och ha lättare att möta dom här olikheterna och liksom att det har 
med dethär med mångfald att göra och att man får mycket vägledning om detta och så. men 
inte hur det har gått till i praktiken och vad det är mentorerna har fått, det vet jag inte (Sociala 
Förvaltningen). 

                                                 
10 Egen kommentar inom parentes i citatet.  
11 Egen kommentar inom parentes i citatet.  
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Kunskapslyftet poängterar att de bejakade utbildningsbiten i stödprogrammet så att 

mentorerna förstår vilken utbildning trainees får. Kunskapslyftet framhåller att deras roll är att 

mentorerna ska se en tydlig koppling utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Aktören säger att 

projektledningen har haft ansvar för mentorernas utbildning i mångfaldsfrågor och att sprida 

kunskaper på arbetsplatsen om mångfald. Vidare eftersträvar skolan fler kontinuerliga träffar 

med projektledningen och även tillsammans med mentorer och handledare. Detta för att 

skolan ska få information om dels vad som händer, och dels hur mentorerna ser på trainees 

arbete och utveckling. Skolan lyfter även fram vikten av mångfaldskunskapen eftersom fler 

äldre personer med invandrarbakgrund kommer till vården.  

Och det tror jag är bra för dom kanske ute i verksamheten också och få mer inblick i hur det är 
och vårda kanske människor från andra kulturer och speciellt när vi vet att det kommer bli 
mycket fler äldre invandrare som kommer finnas inom olika vårdområden så och har vi 
förståelse för dom då är det klart att då går det ju lättare. … Ja, det tycker jag är bra att 
mentorerna får lära sig mer om mångfald och så … och se att det finns olika sätt kanske 
kulturellt och se hur man har det ifrån olika länder och hur man är och hur man tänker och vad 
man har för värderingar och sånt. Så det är jätte bra och det tycker jag att det skulle alla ha 
egentligen för då har man större förståelse för varandra (Skola 3). 

Enhetscheferna säger att träffarna de har varit på, har varit bra och lyfter fram att de har 

kunnat diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Stödprogrammet benämner både 

cheferna och mentorerna för mentorsträffar. De har träffats fyra gånger. Aktörerna menar att 

det har varit bra med träffarna. De har diskuterat med projektledningen och varandra om hur 

det har gått för trainees ute på enheterna. Några mentorer ser träffarna som stöd till dem själva 

där de får diskutera olika händelser och få respons på dessa av andra mentorer. Detta lyfter 

även projektledningen fram som en aspekt av mentorsträffarna. De flesta mentorerna säger att 

träffarna går ut på att lyfta fram hur relationen mellan mentor och trainees är, och de menar att 

fokus ligger på trainees och inte på mentorerna. Några mentorer ställer sig frågande till detta, 

och tycker att de som mentorer skulle fått mentorsutbildning eftersom de inte har någon 

erfarenhet av att vara mentor. De vill ha någon form av ledarutbildning, konflikthantering 

samt utbildning om kulturella olikheter och religioner. Några mentorer säger att de har haft 

två träffar där inbjudna gäster har diskuterat mångfald. De menar att det var bra, och att de ska 

få mer av denna sorts föreläsningar.  

Det ger mera tycker jag än det här kallpratet. Jag kanske skulle velat haft mera sånt som 
konflikthantering just med traineerna och jag känner så här att vi har så olika kulturer … 
(Mentor 4).  

Flera mentorer upplever att de mest har kallpratat under träffarna, något de skulle kunna vara 

utan. De menar att träffarna har känts onödiga ibland eftersom det inte har hänt så mycket 

under träffarna. De anser att det inte har funnits någon diskussion om kulturella olikheter, 
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mångfald och rättvisefrågor. De efterfrågar detta och säger att projektledningen inte har 

kunnat öppna upp denna diskussion.  

Men jag vet inte hur mycket projektledningen alltså har i kunskap i det mer än nån annan 
känner jag faktiskt. … Ja, diskussion om detta med nån inbjuden gäst eller nån föreläsare 
tycker jag och som verkligen väcker och öppnar lite tycker jag faktiskt för det kan inte 
(projektledningen) göra tycker inte jag så därför tycker inte jag att jag har fått det stöd och så 
av (projektledningen) som jag kanske kan förvänta mig … (Mentor 5).  

Emellertid ställer sig många mentorer och enhetschefer frågande till varför inte handledarena 

eller övrig personal inbjudits till de föreläsningar som har varit eftersom det även berör dem, 

vilket även Kunskapslyftet lyfter fram. Aktörerna poängterar att kommunikationen mellan 

dem och övrig persona inte alltid är bra, och att mycket av det som de informerar från 

föreläsningarna inte tas på allvar av handledare och personal. Därför skulle handledare och 

personal få vara med, lyssna och aktivt delta i diskussionen kring ämnet.  

… det skulle varit jätte bra om all annan personal hade fått lyssna på detta och jag tycker 
kanske att det skulle ha varit mera av det här eller programmen skulle rikta sig mera till dom 
här enheternas övriga personal och inte bara till mentorer … för det är svårt att förmedla det 
man får höra. Och jag tror att man måste uppleva ändå det som en bra föreläsare har att säga i 
stället för bara några punkter som sägs. Och jag tycker att det var väldigt bra det här sista och 
det handlade om mångfaldens möjligheter där man titta utifrån den som brukar … och man 
tittade på utifrån arbetsgrupper och även arbetsledningen, också utifrån olika perspektiv så 
som kön, ålder, etnicitet också … och (mentorerna)12 undrade varför inte alla fick möjlighet att 
lyssna till detta eftersom dom tyckte att det var användbart ute hos dom på plats så att säga 
(Enhetschef 2).  

Kunskapslyftet ser brister i att handledarna inte ingår i stödprogrammet eftersom de då inte 

får lika syn på mångfaldsfrågor som mentorerna får. Det gör att handledare och mentorer inte 

pratar samma språk. Kunskapslyftet tycker att det är viktigt att båda har samma syn på 

mångfald eftersom det handlar om att ta emot nya människor och som ska arbeta på samma 

arbetsplats. Vidare lyfter alla mentorer fram att det är projektledningen som har sammankallat 

till träffarna och sett till att de har funnits en kontinuitet. Några mentorer upplever att träffarna 

har varit för långa, en eftermiddag per träff, och menar att träffarna kanske skulle kortas ned 

något. Flera mentorer upplever att projektledningen är bra att prata med. Den är engagerad 

och bryr sig om hur det är och fungerar på enheterna. Enhetscheferna och mentorerna säger 

att de inte har haft någon samverkan men varandra förutom då de träffats på mentorsträffarna. 

De tycker att det inte heller behövs någon samverkan mellan dem eftersom de har olika 

trainees och olika mentorer. Enhetscheferna lyfter fram att det är bra som det är, alla har 

mycket på var sitt håll. Cheferna är nöjda med att projektledningen kommer till enheten och 

tittar till dem och frågar hur det går. 

                                                 
12 Egen kommentar inom parentes i citatet.  
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10.2 Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen och Kunskapslyftet tycker att styrgruppsträffarna 

har varit bra. De har haft tillfälle att diskutera projektets innehåll och hur projektet går. Vidare 

anser aktörerna att det har funnits kontinuitet på mötena och att de har haft en bra. Alla säger 

att projektledningen har koordinerat mötena och att dagordningen har varit relevant.  

 

Att ett stödprogram för mentorer finns i projektet anser alla aktörer är bra. Kunskapslyftet 

poängterar att de bejakade utbildningsbiten i stödprogrammet, så att mentorerna förstår vilken 

utbildning trainees får. Skolan eftersträvar fler kontinuerliga träffar med projektledningen och 

även tillsammans med mentorer och handledare. Detta för att aktören ska få information om 

dels vad som händer och dels hur mentorerna ser på trainees arbete och utveckling.  

 

Stödprogrammet benämner både cheferna och mentorerna för mentorsträffar. De tycker att 

träffarna har varit bra, där de har diskuterat med projektledningen och varandra om hur det 

har går för trainees på arbetet. Några mentorer ser träffarna som stöd till dem själva där de får 

diskutera olika händelser och få respons på dessa av andra mentorer. Några mentorer ställer 

sig frågande till detta. De menar att de som mentorer skulle fått mentorsutbildning eftersom 

de inte har någon erfarenhet av att vara mentor. De vill ha någon form av ledarutbildning, 

konflikthantering samt utbildning om kulturella olikheter och religioner. Några mentorer 

säger att de har haft två träffar där inbjudna gäster har diskuterat mångfald. De menar att det 

var bra och att de ska få mera av denna sorts föreläsningar. Emellertid ställer sig många av 

mentorerna och enhetscheferna och även Kunskapslyftet frågande till varför inte handledarena 

och övrig personal inbjudits till de föreläsningar som har varit eftersom det även berör dem. 
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11 Språkparadoxen – trainees svenskkunskaper 

I kapitlet beskrivs trainees upplevelser av sina kunskaper i det svenska språket. Därefter 

redogör jag för hur samverkanspartnerna upplever trainees språkkunskaper. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av språkproblematiken.  

 

11.1 Trainees upplevelse av sina kunskaper i det svenska språket 

Trainees upplevelse av sitt kunnande i det svenska språket skiljer sig åt gällande om de har 

upplevt svårigheter på grund av språket eller ej. Å ena sidan menar några trainees att det inte 

har uppstått några svårigheter för dem ute på omsorgsenheterna. De tycker att deras 

kunskaper i svenska har varit tillräckliga. Det har inte uppstått några missförstånd. De säger 

att de frågar när de inte förstår. De ber någon att förklara för dem en gång till, men 

missförstånd har inte uppstått enligt dessa trainees. De poängterar även att den övriga 

personalen ibland inte förstår vad vårdtagarna säger.  

Nej, det är också så att dom svenska i personalen att det är svårt för dom att förstå dom äldre 
… dom lite friskare jag förstår och ibland jag inte förstår jag frågar igen kan du säga en gång 
till och dom säger det så (Arne).  

Trainees upplever å andra sidan att det har varit svårigheter för dem i arbetet och i skolan på 

grund av att de inte har tillräckligt med svenskkunskaper. De har ofta fått fråga både 

vårdtagare och annan personal eftersom de inte förstår. De menar att det hela tiden är många 

nya ord som de är tvungna att lära sig. Även att många av vårdtagarna inte pratar klart och 

tydligt upplever dessa trainees som svårt.  

… många ny ord man höra och lära sig och dom gamla inte prata tydligt och så och det svårt 
för mig tycker jag (Ulla).  

… många gånger svårt förstå … närjag förstår inte jag frågar vad menar du, kan du förklara, 
säg mig på nåt annat sätt och sen jag kanske förstår … (Emma).  

Några trainees säger att de inte behöver någon undervisning i svenska eftersom de hela tiden 

läser och repeterar i skolan, och att de även på arbetsplatserna pratar svenska. De tycker att 

eftersom de har klarat Sfi-kursen med godkänt, så behöver de inte läsa mer svenska.  

Svenska nej, jag tror inte jag behöva det. Jag tror att man alla i skolan man läsa mycket 
svenska och man behöva inte repetera hela tiden, det räcka tycka jag. Jag har klarat min Sfi så 
det räcka tycka jag (Maria).  

Detta kan ställas i relation till andra trainees upplevelse, vilka säger att de saknar 

svenskundervisning i skolan. Flera poängterar att de endast har Sfi-kunskaper i svenska. De 
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upplever att det är svårt att lära sig svenska, och reflekterar över att de saknar de grammatiska 

kunskaperna i svenska språket. De tycker att de ska ha sådan undervisning en eller flera 

timmar i veckan eftersom de dels behöver kunskapen om de ska läsa vidare och dels för att de 

ska kunna följa med i samhälliga diskussioner.  

… vi har inte läst svenska nu och jag inte trivs med mig därför att jag tycker att det är bäst att 
man läser lite vidare och därför jag vill läsa … grammatik så klara mig (Ulla).  

Dom vet att vi har läst Sfi och vi är bara invandrare så därför tycker jag vi läsa svenska mer 
därför att det är bra att man kan prata och förstå ute i samhället (Sara).  

Alla trainees tycker att de har förbättrat sina svenskkunskaper under den första tiden i 

projektet. De säger att de har blivit bättre på att både prata och förstå svenska. De tror det 

beror på att de har varit tvungna att hela tiden prata svenska. Trainees poängterar att deras 

förbättrade svenskkunskaper medför att de vågar prata mer svenska. Det gör inte någonting att 

det blir fel. Det är i samtalet med kollegor som de lär sig många ny ord. Trainees tycker att 

samtalen gör att de hela tiden förbättrar sina svenskkunskaperna. En del trainees lyfter även 

fram att deras arbetskollegor har sagt att de har blivit bättre på svenska. De tycker att det är 

stimulerande att höra det från sina kollegor. Trainees säger att de på så vis får bekräftelse på 

att de hela tiden lär sig och blir bättre på svenska.  

Ja, det är man blir bättre och bättre när man pratar och sen man hör ibland nåt nytt ord eller nåt 
man frågar om dom säger det är slangord så men det är så ibland ingen förstår inte … och jag 
frågar dom och sen förklara vad betyder och så. Men man måste prata mycket på svenska och 
jag pratar bättre och bättre svenska tycker jag och jag hade inte så mycket kontakt med 
svenskar innan och inte som här man jobbar och pratar bara svenska och det är jätte bra för vi 
träffades bara vi … och pratade vi på våra språk och sen men nu när man jobbar så måste man 
om säga man måste förbättra språk också. Ibland dom äldre förstår inte och det märker man 
och dom säger vad säger du och man måste tydligt säga en gång till så dom förstår. Och jag 
känner jag blivit bättre på svenska absolut har jag det och det är ju ett år nu man prata hela 
tiden och det går lättare och lättare och läsa mer i böckerna … (Arne).  

 

11.2 Samarbetspartnernas upplevelse av trainees kunskaper i det svenska språket 

Kunskapslyftet och Arbetsförmedlingen har skilda uppfattning om kriteriet godkänd i Sfi. 

Kunskapslyftet säger att flera trainees inte hade de svenskkunskaper som krävdes. Detta för 

att andra krav tillgodosågs vid rekryteringen. Kunskapslyftet tycker att nivån att precis har 

klarat Sfi är väldigt låg och de undrar hur det går för trainees på utbildningen. 

… ändå är det väldigt lågt att lägga att man precis har klarat Sfi va för att klara en 
gymnasieutbildning inom vården med allt vad det innebär alltså kring teoretiska kunskaper 
som du ska kunna läsa in och ha förståelse för … vår erfarenhet av det här med utbildning är 
att har du inte svenskkunskaperna kan du inte tillgodogöra dig utbildningen i den utsträckning 
som vi tycker man ska kunna göra då och det är inte rätt emot deltagare att ställa så höga krav 
på utbildningen utan att ha förutsättningar tycker vi … (Kunskapslyftet). 
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Arbetsförmedlingen menar att kriteriet Sfi uppfylldes. Men de tycker att det är en svår 

bedömning att göra. Vidare anser både Arbetsförmedlingen och Kunskapslyftet att svenska 

språket blir invävt i arbetet. Trainees utvecklar sina språkkunskaper på arbetet och 

Arbetsförmedlingen ser detta som en alternativ inlärning av svenska.  

… på arbetsplatsen lär man sig och inte i skolform liksom. Utan man lär sig på arbetsplatsen 
och får det språket som man använder ute på arbetsplatsen och det är ju svårt det här 
vardagssvenskan så att säga och det är ju svårt att lära sig och det är ju motivationen också är 
starkare att vilja lära sig ute på plats och man kanske har gått svenskutbildning efter 
svenskutbildning och tycker gud så tråkigt det här är va och så då sjunker ju motivationen 
också då va och man uppfattar inte så heller att man inte har några hinder språkmässigt för att 
få arbete ännu … (Arbetsförmedlingen). 

Vidare säger Arbetsförmedlingen att enheterna inte har sett svenska språket som ett hinder. 

Chefernas och Arbetsförmedlingens inställning är att trainees ska lära sig svenska under 

projekttiden. Även skolan och mentorerna märker att kravet godkänd i Sfi inte är uppfyllt. De 

ser att många trainees har bristande grundkunskaper i svenska. Trainees har även svårt att 

förstå kurslitteraturen och ta till sig den eftersom det i kursen är mycket teori. Den är enligt 

aktörerna svår för trainees att förstå och att diskutera eftersom inte de vardagliga begreppen 

används i teoridiskussionen.  

 

Likasom Arbetsförmedlingen ser skolan svenskinlärningen hos trainees som en alternativ 

inlärning. Skolan menar att det är bra för trainees språkutveckling när de arbetar. De träffar 

både personal och boende på omsorgsenheterna och lärarna i skolan och får på så vis öva sina 

svenskkunskaper. Men skolan och mentorerna kan inte säga att trainees språkutveckling har 

utvecklats under denna tid. De är emellertid överens om att de tror att trainees har utvecklats 

språkligt, både verbalt och skriftligt, efter projekttiden. Samverkanspartnerna ställer sig 

undrande till varför trainees inte får någon svenskundervisning i skolan. Skolan och 

mentorerna anser att det är många missuppfattningar eftersom de inte förstår varandra. De ser 

bristen i trainees utbildning när det gäller svenska. De ser det som ett problem att trainees inte 

har någon schemalagd svenskundervisning, och tycker att det är en svaghet i projektet.  

Och det saknar jag och det tycker jag är en brist, en brist och skamligt. Helt klart att dom ska 
ha svenskundervisning. Och det har jag inte förstått varför dom inte har … Jag fattar inte det 
är och du vet när dom kommer ut och ska dokumentera, skämmigt alltså och då skäms jag 
alltså som lärare och jag skäms alltså för dom har svårt och skriva och du vet att dom ska 
skriva omsorgsplaner och dom ska skriva rapporter till varandra och rapportera både skriftligt 
och muntligt och kan inte det va och då känner jag som lärare att där har jag misslyckats … 
Här ska jag vara en svensklärare och jag är inte det och jag har inte den kompetensen och jag 
kan inte det (Skola 2).  

Skolan anser att det är frustrerade eftersom trainees inte har svenskundervisning och lyfter 

fram att de själva inte är några svensklärare. De känner att detta påverkar undervisningen till 
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det sämre eftersom de är tvungna att förklara och beskriva allt för att trainees ska förstå. De 

hinner därför inte med det som de egentligen ska göra. Problemet mentorerna ser är att det i 

arbetet ingår att skriftligt rapportera och dokumentera. Trainees gör inte det i dag eftersom de 

inte har de kunskaper som krävs för dessa arbetsuppgifter. För att få de kunskaperna behöver 

trainees svenskundervisning enligt mentorerna. 

Det är ju jätte lustigt och ren svenska så att säga, dom får ju lämna in skrivarbeten och sånt 
men inte nån som undervisar som talar om hur man ska uttrycka sig och så då eller visa dom 
hur man ska skriva då … (Mentor 6).  

Vidare tycker mentorerna att trainees är duktiga i det praktiska arbetet. Men de ser att trainees 

ibland inte kan följa med i den vardagliga kommunikationen. De anser att trainees inte har 

den kunskap som behövs i svenska. Emellertid säger några mentorer att deras trainees inte 

direkt är dåliga på att prata och föra en konversation på svenska. Bristerna som mentorerna 

ser hos trainees är för det första att det ofta blir missuppfattningar, trainees förstår inte vad 

som sägs och svarar på en helt annan sak. Mentorerna tror det kan beror på att trainees inte 

vill eller vågar visa att de inte förstår, därför frågar de inte om de inte förstår. För det andra 

säger mentorerna att trainees inte klarar att skriva språket, vilket kommer i uttryck då de ska 

dokumentera olika arbetsuppgifter på arbetet. De säger att trainees inte klarar av att skriva 

korrekt svenska, vilket krävs vid en dokumentation.  

… en sak som jag efterlyser det är att dom inte läser nån svenska och jag gör det för att jo, för 
att det är så här va att man upptäcker många gånger man får ett svar men sen upptäcker man 
att det va inte rätt svar … på nåt sätt så tycker väl jag att de lär sig ju inte svenska då som och 
träning är ju a och o så att det är en del missförstånd är det ju. Jag ska inte säga att dom är 
dåliga på svenska för det är dom ju inte men man märker alltså dethär att man säger många 
gånger att man förstår för man vill inte fråga om liksom utan då får man säga har du förstått 
det här nu då och det känns ju ibland lite si så där, men dom säger ju aldrig att dom inte har 
förstått fast man upptäcker sen då att dom har inte förstått och dom vill inte riktigt erkänna … 
Men språket tror jag att alla säger att man önskar att dom skulle få läsa lite gran här också då 
för dom måste ju kunna dokumentera på svenska här också för det är ju lag på det idag att man 
måste göra det med vissa saker (Mentor 3).  

Vidare lyfter mentorerna fram, fastän att trainees saknar svenskutbildning, att den främsta 

idén med projektet är att trainees får träna det svenska språket ute på arbetet eftersom trainees 

är tvungna att prata svenska både med personalen och med vårdtagarna. Mentorerna tycker att 

denna modell är ett bra sätt att gå tillväga när personer med utländsk bakgrund ska lära sig 

svenska språket. Några mentorer poängterar dock att trainees är en heterogen grupp gällande 

svenskkunskaper. En del trainees kan svenska bättre och har lättare att prata och skriva 

svenska, och andra har svårt att prata och skrivna det.  

… och jag tror att det är väldigt bra plus främsta idén här och det bästa är ju att dom får träna 
sitt språk här då under tiden. Jag menar med svenskan så dom blir bättre på svenskan för går 
man en ettårsutbildning som är kombinerad så och dom är ju olika kulturer också och det har 
ju jag sett på träffar när vi har träffats att man sitter ju jugoslaverna ihop och så och dom 
grupperar sig ju och då om dom hade gått ett år så hade dom inte alls fått prata lika mycket 
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svenska som dom gör nu och nu måste dom prata svenska här ute med oss och med dom 
gamla, det går ju liksom inte annars och det går ju inte att man pratar till exempel kurdiska för 
då är det ingen som förstår. Så det som gäller är svenska med alla (Mentor 2).  

 

11.3 Sammanfattning 

Å ena sidan menar några trainees att det inte har uppstått några svårigheter för dem ute på 

omsorgsenheterna. De anser att deras kunskaper i svenska är tillräckliga och att det inte har 

uppstått några missförstånd. De pratar hela tiden svenska i skolan och på arbetet. De tycker att 

eftersom de har klarat Sfi-kursen med godkänt behöver de inte läsa mer svenska. Å andra 

sidan upplever andra trainees att det har varit svårigheter för dem i arbetet och även i skolan 

på grund av att de inte har tillräckligt med svenskkunskaper. De har ofta fått fråga om, både 

vårdtagare och annan personal, eftersom de inte förstår. Trainees tycker att det hela tiden är 

många nya ord som de är tvungna att lära sig. Flera poängterar att de bara har Sfi-kunskaper i 

svenska och tycker att det är svårt att lära sig språket. Vidare saknar de grammatiska 

kunskaperna i svenska språket. Alla trainees menar att de har blivit bättre på att prata och 

förstå svenska. De tror det beror på att de dagligen pratar svenska.  

 

Kunskapslyftet tycker att nivån att precis har klarat Sfi är väldigt låg och undrar hur det går 

för trainees i utbildningen. Arbetsförmedlingen menar att kravet Sfi blev uppfyllt. Men 

aktören anser att det är en svår bedömning att göra. Både Arbetsförmedlingen, Kunskapslyftet 

och skolan anser att svenska språket blir invävt i arbetet och att trainees utvecklar sina 

språkkunskaper. Arbetsförmedlingen ser detta som en alternativ inlärning av svenska. Även 

skolan och mentorerna märker att kravet godkänd i Sfi inte är uppfyllt. De ser att många 

trainees har bristande grundkunskaper i svenska och att trainees även har svårt att förstå och ta 

till sig kurslitteraturen.  

 

Skolan och mentorerna säger att det är många missuppfattningar eftersom de inte förstår 

varandra. De ser bristen med att trainees inte har någon svenskutbildning. De tycker detta är 

en svaghet i projektet. Även mentorerna är frågande till varför trainees inte har någon 

svenskundervisning eftersom det i arbetet ingår att skriftligt rapportera och dokumentera. 

Detta gör inte trainees i dag, enligt mentorerna, eftersom de inte har de kunskaper som krävs 

för dessa arbetsuppgifter.  
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12 Aktörernas erfarenheter av projektmodellen 

Kapitlet beskriver traniees erfarenheter av projektmodellen. Därefter presenteras 

samverkanspartnernas perspektiv på genomförandet av projektet, där deras erfarenheter av de 

olika delarna i modellen lyfts fram. Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning.  

 

12.1 Trainees perspektiv på genomförandet av projektet Trainee – Mångfald 

inom omsorg 

Alla trainees tror att deras deltagande i projektet medför att de får ökade möjligheter på 

arbetsmarknaden i framtiden. De poängterar att eftersom det kommer fler och fler äldre med 

invandrarbakgrund till äldreomsorgerna, bedömer de att deras chanser är goda att få arbete 

eftersom de själva är invandrare och kan både sitt hemspråk och svenska. Trainees anser att 

detta är till fördel för dem eftersom många gamla pratar sitt modersspråk i stället för svenska. 

De lyfter även fram att de efter projektet gärna vill arbeta på den enheten de arbetar på nu 

men de kan även tänka sig att arbeta på någon annan enhet i framtiden.  

… dom behöver mycket folk som jobba med äldre som vi invandrare kom från olika länder 
och det kommer massor med äldre också till Sverige och dom kan inget svenska och till 
exempel jag kan tre språk, svenska jag kan och sen jag kan syriska och arabiska och då bli 
lättare om jag jobba på servicehus det finns nån från arabiska land och man kan ingen svenska 
och jag kan arabiska eller syriska och hjälpa dom … (Maria).  

Vidare säger trainees att deras relation med svenskar har ändrats i och med projektmedverkan. 

Trainees menar att innan de började i projektet satt de mycket hemma. De pratade med 

familjemedlemmarna på sitt modersspråk. När de var ute i samhället tog de inte kontakt med 

någon eftersom de kände sig osäkra i situationen och i sina kunskaper i svenska. I dag menar 

trainees att de vågar prata mer, och de har kontakt med svenskar både på arbetet och privat.  

… kontakt med dom äldre också och man vågar nu släppa och fråga och prata och till exempel 
när man känner inte så mycket svenskar så man vågar inte fråga nåt eller man blyg eller om 
man frågar man tror att man ska få negativt svar så det var lite jobbigt och lite det går bättre 
och bättre och ibland när jag går ut på disco eller nåt så fråga jag alltid nåt och det är ok och 
fråga tycker jag och det är mycket lättare och fråga nån när man kan bättre svenska än från 
början så ja (Arne).  

Även relationen med projektledningen värdesätter trainees. De säger att projektledningen 

lyssnar och stödjer dem, och att de när som helst kan gå till projektledningen när de har frågor 

eller funderingar som de vill ha hjälp med. De tycker att träffarna de har med 

projektledningen är viktiga eftersom det är projektledningen som har ansvaret för projektet. 

Projektledningen ska veta vad som händer med trainees.  
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Och jag tycker dom här träffarna är faktiskt bra för hon har ansvar för projektet och hon veta 
vad som händer med oss också annars vad ska man säga om man inte elev här på jobbet vi har 
ju anställning så det är jätte bra att hon är med och pratar med oss och frågar hur det går och så 
(Eva).  

Ytterligare en erfarenhet trainees lyfter fram är att de ställer sig undrande till varför de får 

vårdbiträdesutbildning och inte undersköterskeutbildning under dessa två år. De tycker att två 

år är en lång tid för att utbilda sig till vårdbiträde. Alla poängterar att de har kommit med 

förslag till skolan och till projektledningen om att de ska få fortsätta att läsa till 

undersköterska efter projekttiden. Eftersom de har pratat med projektledningen och skolan om 

att de vill bli undersköterskor, hoppas de alla att de får chans till att utbilda sig till 

undersköterskor. De tror att de då kommer att få större möjlighet att få arbete om de har denna 

utbildning.  

Ja, vi har klagat på den och vi har lämnat förslag till dom … och jag sa att undersköterskor 
dom brukar gå två år och sen dom ska bli undersköterskor men det är lite orättvist man går två 
år på en projekt och sen blir bara vårdbiträde varför vi inte blir undersköterskor och hon sa att 
nu fattas det åtta vecka och ni kan om ni ska ha den då ni ska bli undersköterskor och det 
förslaget vi sa och jag tror alla dom vill i projektet att bli undersköterskor och jag också 
(Maria).  

Även löneaspekten ser trainees som en nackdel. De jämför sig med andra kollegor som har 

mer i lön än de trots att de utför samma arbete, vilket trainees tycker är orättvist. Dock 

poängterar de att det är bra att de får en lön under projekttiden i stället för att gå på 

socialbidrag. Förutom utbildningsnivån, tiden och löneaspekten ser trainees inga andra 

problem med projektet. Som möjligheter lyfter trainees fram att de varvar arbete och skola. 

De upplever att de verkligen gör någonting när de arbetar, och att de även lär sig mycket om 

hur det svenska samhället fungerar.  

Jag tycker det var bäst när man fick jobb och läsa och … man själv känner att man har gjort 
nåt och man jobba med nåt och man gör nåt och bara inte sitta hemma och man inget jobb 
eller så där fick inte och man lära sig mycket gå ut i samhället och svensk kultur och så 
(Maria).  

Trainees tycker även att det är bra att de får arbeta på olika avdelningar. Några trainees säger 

att om de inte hade varit deltagare i projektet, hade de inte pratat svenska i den utsträckning 

de gör idag. Vidare tycker trainees att de har bra kontakt med lärarna, och att den är viktig för 

att de ska klara av skolarbetet.  

… också lärarna beter sig positivt mot oss och dom är jätte snälla också och dom har på jobbet 
och mentor och handledare så jag känner att inte bara ett år utan jag känner mig att jag har 
jobbat här hela mitt liv, så känner jag (Arne).  

Även vikten av att ha en mentor och en handledare poängterar trainees som bra. Trainees 

anser att de känner sig trygga i att veta att det finns en mentor de kan prata med. Men några 

trainees är fundersamma över om det verkligen behövs både en mentor och en handledare. De 
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menar att det skulle räcka med en mentor som de kan samtala med och fråga när inte 

arbetskollegorna kan hjälpa dem. Vidare tycker några trainees att de känner sig som svenskar. 

De upplever att de tillhör det svenska samhället i och med sitt deltagande i projektet.  

Det bästa är att man känner sig jag är svensk och jag är i det här samhället och jag bor här och 
det är bäst att när man lever i en människa och då jag trivs bäst och du känner dig bra i 
hemmet och i livet och bo här i Sverige och det är viktigt. Utan jag får chans som invandrare 
att komma i samhället och visa vad jag kan och att jag trivs med jobba och så med äldre 
(Ulla).  

En del trainees poängterar att de tar till vara på chansen de har fått eftersom det är många som 

inte får möjlighet att vara med. De ser sig själva i en situation, som är värd att satsa på.  

Faktiskt kan man säga att i projektet faktiskt visar bra chanser till oss faktiskt därför det finns 
många vuxna som slutat skolan som undersköterska men faktiskt inte har jobb men vi får 
chansen och vi lär oss hur vi ska jobba och … efter projektet så garanterar dom inte att vi ska 
ha jobb, fast jobb, så faktiskt det är bra faktiskt att dom börjar med att visa hur vi ska jobba 
och att mentor och handledare och projektledningen kommer med olika erfarenheter och se 
hur det fungerar och som projektledningen hon kommer ut till skolan och arbetsplatsen och 
tittar och frågar hela tiden och det är jätte bra och hon visar intresse och hjälper oss och puchar 
på oss till exempel vi ska ha som andra jobbar att vi ska ha schema att jobba som andra jobba 
och vi kan inte jobba som åsna men jag trivs jätte bra faktiskt men minska tiden som jag sa 
och med att vi under två år ska läsa till undersköterska i stället för vårdbiträde för det är 
orättvist kan man säga så annars är det inget utan allt bara bra och jag trivs mycket bra faktiskt 
(Eva).  

 

12.2 Samarbetspartnernas perspektiv på genomförandet av projektet Trainee – 

Mångfald inom omsorg 

Alla samarbetspartner tycker att arbetsmodellen i projektet är bra. Partnerna menar att 

varvningen med teori och praktik medför att traniees kan återkoppla teorin i praktiken och 

även att de kan ta med sig erfarenheter från praktiken till teorin och applicera kunskaperna 

där. En annan faktor de lyfter fram är att trainees i mindre grad blir skoltrötta i och med fem 

veckors intervallen, till skillnad från om de skulle studera i längre perioder. Några mentorer 

lyfter fram att de vill se kortare intervaller än fem veckor på grund av att trainees har svårt att 

se kopplingen mellan teori och praktik. Samtidigt lyfter samverkanspartnerna fram att målet 

med projektet är att så många som möjligt ska få ett arbete efter avslutad praktik. De 

poängterar också att praktiken medför möjlighet för fortsatt arbete.  

 

När det gäller orienteringskursen och urvalskriterierna ser några aktörer brister. 

Kunskapslyftet lyfter framför fram urvalskriterierna till projektet. De menar att 

urvalskriterierna medför att urvalsgruppen är språksvaga rent generellt om de andra 

kriterierna, långtidsinskriven på Arbetsförmedlingen och uppbära försörjningsstöd, ska 
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uppfyllas. Samtidigt upplever några aktörer att orienteringskursen var kort tid, fyra veckor, 

och de tror att det var svårt för trainees att få en bild av yrket under den tiden och känna om 

det var något för dem. Flera aktörer ifrågasätter om trainees har varit delaktiga i valet att vara 

med i projektet.  

… eftersom tiden i orienteringskursen var så kort är det kanske svårt att veta eller se om dethär 
yrket verkligen är nåt för mig och sen kan man ju undra om det är så att traineerna verkligen 
har fått möjlighet att önska vad dom vill jobba med eller om det är så att dom inte har haft nån 
möjlighet att välja nåt annat yrke eller jobb. Så det kanske har varit så för några av traineerna 
att det har gällt allt eller inget jobb eller fortsätta att gå hemma eftersom intresset inte finns 
riktigt … (Enhetschef 1).  

Mot detta säger projektledningen att de trainees som började i projektet var de som hade visat 

ett intresse för arbetet under orienteringskursen. Arbetsförmedlingen poängterar att metoden 

medför att projektet kan fånga upp personer som är lämpliga för vårdyrket men som av olika 

skäl inte kommer till en utbildning. Aktören tycker att projektet har många fördelar, framför 

allt att trainees kanske inte har ekonomiska förutsättningar att gå en utbildning och de kanske 

även har förbrukat sina möjligheter att få studiestöd. En annan anledning till att de kanske inte 

söker sig till en utbildning är enligt Arbetsförmedlingen att många av personerna är trötta på 

att sitta i skolbänken. Ytterligare en aspekt flera aktörer lyfter fram, framför allt skolan och 

Kunskapslyftet, är de små grupperna. De tycker att grupperna är för små för att föra en bra 

diskussion, och säger att det finns fler tänkbara individer att arbeta tillsammans med i skolan 

om gruppen är större.  

Och så finns det pedagogiska nackdelarna med det här statiska styrda schemat då. det är en 
nackdel som också ger mindre möjlighet till individanpassning som jag ser det. 
Gruppstorleken tio hävdar jag är för liten även för den individuella anpassningen för det 
betyder att om det finns några fler så kanske man kan jobba ihop med någon annan som har 
samma kurs och så vidare. Skapa en större gruppdynamik helt enkelt … (Kunskapslyftet). 

Nästan alla aktörer anser att tiden på projektet, två år, är lagom tid för trainees att komma in i 

yrket. Dock är det några som tycker att tiden skulle vara individanpassad eftersom alla 

trainees har olika behov och olika förkunskaper om att arbeta i vårdyrket.  

Och sen så skulle jag då vilja inte fastslå den här tiden två år som i det här fallet utan det 
systemet som jag pratar om skulle bygga mera på individanpassning. Så det betyder att en del 
kanske slutar på knappt två år och en del går längre och en del slutar där emellan utan man 
slussas ut då när man är färdig och det här tror jag skulle kunna lösas rent praktiskt faktiskt 
(Kunskapslyftet).  

En enhetschef säger att det är svårt att uttala sig om projekttiden. Chefen anser att man ska 

göra en uppföljning efter projektet för att se om trainees fick tillräckligt med kunskap, om de 

kom tillräckligt bra in i arbetet och om de har tillräcklig kompetens i bagaget efter projektet 

för att få en anställning. Men den utbildning som trainees får, ser flera samverkanspartner som 

en bra utbildning. En orsak som de lyfter fram är att vården är ett stort behovsområde, som 
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behöver arbetskraft. Men de säger att det är viktigt att vara observant på att inte utbilda 

trainees till någon form av lägre kompetens som det inte finns markand för. Skolan och 

mentorerna säger att det är det som precis händer i projektet eftersom trainees blir vårdbiträde 

och inte undersköterska. Flera aktörer ser detta som ett problem. De lyfter fram att det inom 

vård och omsorg inte anställs några vårdbiträden idag, vilket gör att projektet inger trainees i 

någon form av falsk förhoppning om att få arbete efter sin projekttid. Därför säger 

Arbetsförmedlingen att det är viktigt att lyfta trainees, att de har lika behörighet att läsa vidare 

som andra elever och att de får lika behörighet ur lönehänseende.  

Så både lön och kompetensnivå är mycket viktigt att tänka på (Arbetsförmedlingen). 

Flera samverkanspartner tycker att lönen är en drivkraft för trainees, att de kommer bort från 

socialbidragsberoendet. Sociala Förvaltningen menar att trainees självförtroende stärks och att 

de med säkerhet gör ett bättre jobb än om de skulle gå i ett projekt där de fick socialbidrag. 

Men några aktörer ser en risk med att trainees får lön eftersom de får många krav på sig som 

ska uppfyllas.  

Du får ju en massa krav på dig att du ska prestera en arbetsuppgift samtidigt ska du gå i skola 
och du får en form av dubbelarbete och det kan bli för mycket. Och där i ser jag risken 
(Kunskapslyftet).  

Den risk som mentorerna erfar med att trainees får lön, är att de har sett att det finns 

avundsjuka bland de vårdbiträden som arbetar på enheten. De som har arbetat i flera år men 

som inte av ekonomiska skäl har kunnat läsa till undersköterska är de som visar avundsjuka. 

Mentorerna säger att de har pratat om detta på enheterna eftersom det är särskilda faktorer, 

såsom långtidsarbetslösa invandrare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och uppbär 

försörjningsstöd och att de har lägst utbildningsnivå Sfi, som gör att trainees går i projektet.  

 

Samverkanspartnerna ifrågasätter avsaknaden på svenskundervisning. Flera aktörer ser att 

trainees får någon form av alternativ inlärning i svenska, en informell undervisning eftersom 

trainees är tvungna att prata svenska på arbetet och i skolan. Men trots detta anser alla att 

trainees språkkunskaper inte är tillräckliga. Enhetscheferna, mentorerna och skolan säger att 

det ofta uppstår missuppfattningar, och att trainees språkförståelse inte är tillräckliga. 

Eftersom det är gamla och sjuka människor trainees arbetar med, anser aktörerna att trainees 

språk måste bättras. Flera aktörer menar att om trainees ska läsa vidare, är de tvungna att 

förbättra både det muntliga och det skriftliga språket. De kommer inte klara av utbildningen 

och de kommande kraven om de inte förbättrar språket.  

Och dom får ju självklar svenskan praktiskt använda det får dom ju men om man ska få det 
skriftliga så ja, jag vet inte men det känns ju att dom inte kan. Och det är ju trots allt när dom 
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ska ut och jobba sen om dom nu får jobb och så och då är det rätt mycket att förstå och läsa 
och förstå instruktioner och inte minst då att dokumentera och det hör vi ju ständigt utifrån 
praktikplatser vikten av (Skola 1).  

Flera samverkanspartner anser att svenskundervisning ska schemaläggas som en kurs för 

trainees ett par gånger i veckan, där självstudietiden kan användas för undervisning. Skolan 

ser självstudietiden som något som trainees inte använder sig av och vill att den ska 

schemaläggas. Detta är något de vill lyfta fram och lägga till i projektet till skillnad mot 

Kunskapslyfte, som vill ta bort den statiska styrda schemaläggningen, att hela gruppen läser 

en kurs samtidigt. De vill i stället individanpassa utbildningen till trainees eget behov. 

 

Mentorskapet tycker samverkanspartnerna är en bra erfarenhet. Mentorerna hjälper och stöttar 

trainees under projektet. Enhetscheferna och mentorerna lyfter fram att det dock skulle varit 

tydligare information och mer definierat vad en mentor respektive handledare är. Mentorerna 

upplever att de har dubbla roller. De tycker att det har krävts mycket mer av dem än vad de 

trodde i början av projektet. De säger att de har lärt sig att säga nej eftersom de inte kan hjälpa 

till med allt. Någon gång måste trainees klara sig själva anser flera mentorer. Även att det har 

varit svårt att förstå trainees lyfter mentorerna fram tiden med trainees som en erfarenhet som 

de har med sig.  

Och svårigheten är ju att förstå och förstå deras tankar eftersom dom inte riktig kan uttrycka 
sig i ord alltså så att det är, det tar mer tid och man måste kanske sätta av mer tid till olika 
traineer… (Mentor 5).  

Dessutom tycker flera mentorer att det skulle varit fler mentorer, två eller tre på varje enhet 

beroende på hur många trainees enheten har. Detta för att de känner att tiden inte räcker till 

för att hjälpa och stötta varje trainees. Det optimala skulle vara att varje mentor hade en eller 

två trainees. Några mentorer ser också fördelar med att trainees och mentorn inte arbetar på 

samma arbetsplats eftersom det blir en tydlig gräns mellan mentor och arbetskollega.  

 

Mentorerna och skolan anser att de har för liten kontakt med varandra. De tycker att det vore 

bättre om de träffas mer regelbundet. En tanke som de har är att skolan kommer till enheten 

och lägger en del av undervisningen där. Detta gör att lärarna och mentorerna ser helheten i 

trainees kunskap. Om undervisning gavs på arbetsplatsen skulle även mentorerna bli mer 

delaktiga i vad det är trainees läser och lärarna skulle få en inblick i hur trainees praktiskt 

arbetar. Skolan vill att mentorerna ska vara mer involverade i trainees utbildningen, och de ser 

det som ett bra alternativ att bedriva en del av undervisningen på arbetet. Vidare ser 

samverkanspartnerna stödprogrammet till mentorerna som bra och något nytt i projektet. De 
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lyfter fram att det är viktigt att mentorerna och övrig personal har kunskap om 

mångfaldsproblematiken. Enhetscheferna och mentorerna ser stödprogrammet som de 

mentorsträffar de har haft med projektledningen. Under träffarna har de diskuterat hur det går 

för trainees. Flera mentorer anser att de inte har fått någon mångfaldsutbildning. De känner att 

träffarna har varit bortkastad tid. Andra mentorer lyfter fram att de har haft föreläsningar som 

har handlat om mångfaldsfrågorna. Alla mentorer och enhetschefer anser att stödprogrammet 

och föreläsningarna skulle vara riktade till alla på enheterna. De säger att det är svårt att få 

den övriga personalen intresserad av dessa frågor när de berättar vad de har tagit upp under 

föreläsningarna. Flera aktörer är kritiska till varför handledarna inte är delaktiga i 

stödprogrammet eftersom det är de som har den dagliga kontakten med trainees. Detta är 

ytterligare en sak som de vill ändra på om liknande projekt blir aktuella i framtiden.  

 

Enhetscheferna och mentorerna tycker att enheten och personalen har öppnat upp ögonen för 

mångfaldsfrågorna eftersom de har arbetat tillsammans med trainees. Flera mentorer säger att 

när det gäller mångfald är det inte bara en fråga om etnicitet, utan mångfald handlar även om 

kön och ålder. Mångfald handlar om olikheterna som finns mellan individerna, och det har de 

lärt sig att se i och med att de är mentorer.  

… jag tror att på den arbetsgrupp som traineerna är på har lärt sig mer om mångfald och 
olikheter och så det tror jag faktiskt för dom jobbar ju så nära varandra hela tiden att det är då 
man lär sig att alla kanske inte tänker lika i alla situationer och så och att det kanske finns fler 
än ett sätt att lösa en arbetsuppgift på, det tror jag nog att så är det (Enhetschef 1). 

Kunskapslyftet, Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen tycker att det finns ett bra 

formellt stödprogram i projektet. De erfar även styrgruppen som något bra eftersom de har 

regelbundna träffar där de pratar om vad som händer i projektet. Att det finns en styrgrupp i 

projektet medför att de på ett tidigt stadium kan se och höra om något inte fungerar som det är 

tänkt och diskutera fram en annan lösning på problemet. Även att inbjudna gäster, exempelvis 

mentorerna, ser de som bra eftersom de då får en direkt inblick i hur olika aktörer upplever 

projektet. Parterna ser samarbetet med varandra som en bra erfarenhet som de gärna tar med 

sig till kommande projekt. De lyfter även fram projektledningens roll och tycker att den har 

en bra struktur. De menar att ledningen har ordning och reda och att allt följs upp. De ser 

projektet som en process där trainees är på väg mot arbete och styrgruppens funktion är att se 

till att vägen dit går enligt planerna. 

… att det är en tydlig process mot arbetet och det var det ju här så att jag tycker att det väger 
tungt just den delen vägen mot arbete men som innehåller kanske lite depåer om man ser det 
som en formellettbana va så har du liksom en start och ett mål och så har du depåer och då går 
du in och byter däck ibland och fyller på med bensin och bränsle och sen kör vi vidare och det 
va så tydligt i det här projektet liksom (Arbetsförmedlingen).  
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12.3 Sammanfattning 

Alla trainees anser att deras deltagande i projektet medför att de får ökade möjligheter på 

arbetsmarknaden i framtiden. De poängterar att eftersom det kommer fler och fler äldre med 

invandrarbakgrund till äldreomsorgerna tror de att deras chanser är goda att få arbete eftersom 

de själva är invandrare och kan både sitt hemspråk och svenska. Trainees menar att 

projektledningen lyssnar och stödjer dem. De kan när som helst gå till projektledningen när de 

har frågor eller funderingar som de vill ha hjälp med. Trainees har pratat med 

projektledningen och skolan om att de vill bli undersköterskor. De hoppas att de får chans till 

att utbilda sig till undersköterskor. De tror att de kommer att få större chans att få arbete om 

de har denna utbildning. Även löneaspekten ser trainees som en nackdel. De jämför sig med 

andra kollegor som har mer i lön än de själva, trots att de utför samma arbete. Vidare tycker 

trainees att det är viktigt ha en mentor och en handledare. Trainees säger att de känner sig 

trygga när de vet att det finns en mentor de kan prata med. Några trainees är dock 

fundersamma över om det verkligen behövs både mentor och handledare. Några trainees 

lyfter även fram att de tar till vara på den här chansen som de har fått eftersom det är många 

som inte får möjlighet att vara med. De ser sig själva i en situation som är värd att satsa på. 

 

De erfarenheter samverkanspartnerna har är att projektmodellen är en bra metod. De tycker att 

det finns poänger med att varva teori och praktik. Aktörerna menar att varvningen medför att 

traniees kan återkoppla teorin i praktiken och även att de kan ta med sig erfarenheter från 

praktiken till teorin och applicera kunskaperna där. En annan faktor som de lyfter fram är att 

trainees i mindre grad blir skoltrötta i och med fem veckors intervallen, till skillnad från om 

de skulle studera i längre perioder. När det gäller orienteringskursen och urvalskriterierna är 

det några aktörer som ser brister i detta. Kriterierna medför att urvalsgruppen är språksvaga 

rent generellt om de andra kraven, långtidsinskriven på Arbetsförmedlingen och uppbära 

försörjningsstöd, ska uppfyllas. Projektledningen menar att de trainees som började i projektet 

var de som hade visat ett intresse för arbetet under orienteringskursen. Arbetsförmedlingen 

poängterar att metoden gör att de kan fånga upp personer som är lämpliga för vårdyrket, men 

som av olika skäl inte kommer till en utbildning. Ytterligare en faktor aktörerna lyfter fram, 

framför allt skolan och Kunskapslyftet, är de små grupperna. De tycker att grupperna är för 

små för att bra diskussion ska uppstå och att det finns fler tänkbara individer att arbeta 

tillsammans med i skolan om gruppen är större. 
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Samverkanspartnerna tycker utbildning är bra. De motiverar detta med att säga att vården är 

ett stort behovsområde. Men de anser att det är viktigt att vara observant på att inte utbilda 

trainees till någon form av lägre kompetens som det inte finns markand för. Skolan och 

mentorerna tycker att det är det som precis händer i projektet eftersom trainees blir 

vårdbiträde och inte undersköterskor. Flera är kritiska till detta och menar att det inom 

vårdyrket inte anställs några vårdbiträden idag. De tycker att det är att inge trainees i någon 

form av falsk förhoppning om att få arbete efter sin delaktighet i projektet. Därför säger 

Arbetsförmedlingen att det är viktigt att lyfta trainees så att de har lika behörighet att läsa 

vidare som andra elever och att de har lika behörighet ur lönehänseende. Vidare när det gäller 

utbildningen ifrågasätter alla bristen på svenskundervisning. Trots att flera aktörer ser att 

trainees får någon form av alternativ inlärning i svenska, en informell undervisning eftersom 

trainees är tvungna att prata svenska på arbetet och i skolan, anser de att trainees 

språkkunskaper inte är tillräckliga. 

 

Mentorerna och skolan tycker att de har för liten kontakt med varandra. De säger att det vore 

bättre om de träffas mer regelbundet. En tanke de har är att skolan lägger en del av 

undervisningen på enheten. Det gör att lärarna och mentorerna ser helheten i trainees kunskap. 

Alla tycker stödprogrammet är bra och något nytt i projektet. De lyfter fram att det är viktigt 

att mentorerna och övrig personal har kunskap om mångfaldsproblematiken. Enhetscheferna 

och mentorerna ser stödprogrammet som de mentorsträffar de har haft med projektledningen, 

där de har diskuterat hur det går för trainees. Flera mentorer säger att de inte har fått någon 

mångfaldsutbildning under denna tid. De känner att träffarna har varit bortkastad tid till 

skillnad från andra mentorer som lyfter fram att de har haft föreläsningar som har handlat om 

mångfaldsfrågorna och tycker att de har varit bra. Slutligen tycker Kunskapslyftet, 

Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen att styrgruppen är bra. De har regelbundna 

träffar där de samtalar om vad som händer i projektet. Att det finns en styrgrupp i projektet 

medför att de på ett tidigt stadium kan se och höra om något inte fungerar och diskutera fram 

en lösning på problemet.  
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13 Analys och diskussion kring Mångfaldsprojektet Trainee – Mångfald 

inom omsorg  

I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera det empiriska resultatet utifrån den 

teorietiska begreppsapparat som står i fokus för utvärderingen. Kapitlet avslutas med en 

slutdiskussion kring mångfaldsprojektet Trainee – Mångfald inom omsorg.  

 

13.1 Analys och diskussion  

Huvudsyftet med den här utvärderingen är att studera arbetsmetoder i och erfarenheter av 

genomförandet av projektet Trainee – Mångfald inom omsorg. Projektet är ett 

mångfaldsprojekt där långtidsarbetslösa personer med utländsk bakgrund ska få möjlighet att 

komma in på arbetsmarknaden. Generellt är och har mångfald varit ett diskussionsämne i det 

svenska samhället de senaste åren, där uppfattningen både har varit av normativ och 

deskriptiv art. Uppfattningen kring mångfald i mångfaldsprojektet, och av alla aktörerna i 

projektet, är överlag normativ. Syftet med projektet är att trainees ska få arbete efter avslutat 

projektmedverkan, vilken jag ser som en normativ uppfattning. Det är ett eftersträvansvärt 

tillstånd i samhället, det vill säga att de långtidsarbetslösa personerna med utländsk bakgrund 

ska få arbete. Men resultatet visar även att det finns en deskriptiv uppfattning kring mångfald, 

då projektledningen och några mentorer lyfter fram att de i stödprogrammet har haft några 

föreläsningar där mångfald har diskuterats. Perspektivet på mångfald har varit att mångfald 

innebär alla slags olikheter så som ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell 

läggning.  

 

Detta kan även ses utifrån Diaz (1997) diskussion kring begreppen integration och 

primärintegration. Diaz menar att integration är ett tillstånd när personer med utländsk 

bakgrund uppnår en partiell eller fullständig jämlikhet med infödda personer där individerna 

är deltagare i olika typer av sociala relationer som arbetsliv, boendeförhållande och politik. 

När mångfald och integration benämns i såväl en informell som formell situation, hänvisar de 

ofta till att de är invandrade personer som ska integreras och det är etnisk mångfald som 

eftersträvs. Det är viktigt att lyfta fram att det inte enbart är en invandrarfråga utan integration 

är även en samhällsfråga. Bland annat lyfter Westin (2001) fram att integrationsprocessen är 

en ömsesidig anpassning både från individen och samhället. Även Diaz (1997) menar att 
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integrationsprocessen är komplex och att den formas i olika kontexter. Jag anser att 

integrationsaspekten finns i projektet eftersom trainees i och med sitt deltagande är delaktiga i 

sociala kontexter. Trainees har nu ett arbetsliv, vilket de inte hade före projektstarten. Flera av 

dem umgicks bara med sin egna etniska grupp och träffade inte så många svenskar, förutom 

de kontakter de hade med Arbetsförmedlingen och Sociala Förvaltningen. Trainees har 

relationer med andra trainees, projektledningen, lärarna, arbetskollegor, mentorer och även 

med vårdtagarna på enheterna. Det gör att trainees känner att de betyder något och att de är en 

del av samhället. Man kan hävda och jag anser att integrationsambitionerna som projektet 

ville åstadkomma är uppnådda, om man med integration menar integration i arbetslivet och att 

komma in i den samhälleliga gemenskapen. 

 

Bakgrundsbeskrivningarna av trainees visar att de är en heterogen grupp utifrån aspekterna 

utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, kön, ålder och vistelsetid i Sverige. Det som är 

gemensamt för alla trainees är att deras utbildning och arbetslivserfarenhet i Sverige är 

språkutbildningar i svenska och att de även har varit delaktiga i olika 

arbetsmarknadsåtgärdsprojekt. De projekt och språkutbildningar som trainees tidigare deltagit 

i, hade enligt bakgrundsbeskrivningarna och intervjuerna med trainees liten eller ingen 

relevans för deras tidigare utbildningsbakgrund och ej heller tidigare arbetslivserfarenhet. 

Flera trainees har heller ingen utbildning eller erfarenhet av vårdarbetet. Emellertid är det 

några trainees som enligt det empiriska materialet har erfarenhet av vård och omsorg, vilket 

gör att de ser att deras tidigare utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet har värde idag.  

 

Denna diskussion går in i det som Bjärvall (2001) problematiserar om att ett effektivt sätt för 

en individ att lära sig ett andraspråk är att studera ämne som han/hon redan kan. Här ser jag 

kopplingar till det empiriska materialet. Det framkommer i intervjuerna att de trainees som 

har erfarenhet av vård- och omsorgsyrket från sitt hemland, säger att de i mindre utsträckning 

tycker att utbildningen är svår. De upplever också att det inte förekommer några problem med 

att vara ute och arbeta på omsorgsenheterna. Detta i jämförelse med de trainees som aldrig har 

arbetat inom dessa områden, vilka upplever det som svårt att förstå och ta till sig information 

och de regler som gäller eftersom de inte har någon erfarenhet sedan tidigare. Vidare upplever 

flera trainees kurslitteraturen som svår eftersom det är första gången de läser omsorgsämnena. 

Även Kunskapslyftet ser denna problematik och strävar efter en mer individuell undervisning 

i skolan på grund av att trainees är en heterogen grupp med olika erfarenheter, bakgrund och 
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förutsättningar för att studera och att det kan vara svårt för utbildningsutföraren att bedriva en 

undervisning som tillgodogör alla trainees behov.  

 

En gemensam erfarenhet samverkanspartnerna har av orienteringskursen är att de tycker att 

det är bra att deltagarna får pröva på vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg och att 

de även får en bild av kommande utbildning. Men flera aktörer, framför allt enhetschefer, 

mentorer och skolan, menar att orienteringskursen var för kort tid och att det var svårt för dem 

att få en bild av trainees intresse för området. Enhetscheferna och mentorerna poängterar att 

de hade stor roll i urvalet av trainees. Skolan är kritisk till orienteringskursen och menar att 

urvalet av trainees skulle gjorts innan orienteringskursen eftersom urvalsmomentet skapade en 

stor osäkerhet hos trainees. Trainees själva tycker att orienteringskursen var bra. De betonar 

att tillfället gav dem möjlighet att få en bild av arbetet. Men de lyfter fram att den kursen 

skapade en osäkerhet hos dem vid urvalet där osäkerheten grundades på om de skulle få 

fortsätta eller inte i projektet.  

 

Diaz (1997) använder även begreppet primärintegration, vilket han menar är en viktig process 

för invandrade personer att gå igenom när de kommer till det nya landet. Diaz lyfter fram att 

det finns olika dimensioner av integration och för denna utvärdering är det framför allt viktigt 

att tänka på kommunikativ, ekonomisk och social integration. Den kommunikativa 

integrationen förstårs i termer av språkinlärning. Denna integration möjliggör deltagande i 

olika arenor där information, förståelse och mening skapas och förmedlas över de etniska 

gränserna. I utvärderingen framkommer det en diskussion kring att trainees inte har någon 

svenskundervisning i skolan.  

 

Arbetsförmedlingen och Kunskapslyftet menar att trainees får en slags informell undervisning 

både i skolan och i arbetet eftersom trainees är tvungna att prata och skriva på svenska i 

skolan. Även ute på arbetsplatsen är de tvungna att prata svenska med arbetskollegor och de 

boende på enheterna. De två aktörerna ser att detta är en viktig del i projektet att trainees får 

öva sina svenskkunskaper utanför lektionstimmarna. Men Kunskapslyftet framhåller att 

kravet att trainees skulle vara godkända i Sfi inte tillgodosågs fullt ut eftersom de andra 

kriterierna skulle uppfyllas. Trainees nivå i svenska är låg och Kunskapslyftet ser detta som 

ett problem. De hävdar att det är viktigt att trainees kan svenska för att erhålla och förstå 

utbildningen på ett bra sätt.  
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Här ser jag likheter med Franzéns (1997) diskussion kring vad hon kallar språkparadoxen. 

Språkparadoxen innebär att personer med utländsk bakgrund behöver arbete för att kunna öva 

sina svenskkunskaper men samtidigt får individerna inte det eftersom deras svenska många 

gånger är för dålig. Men Sjögren (1995, i Franzén, 1997) problematiserar bland annat vilken 

svenska som är bra och vem är det som definierar en bra svenska, vilket jag anser är viktigt att 

komma ihåg. I utvärderingen anser jag att trainees svenskkunskaper definieras utifrån Sfi-nivå 

och att den nivån inte är tillräcklig för att trainees ska tillgodogöra sig utbildningen.  

 

de los Reyes (2001) poängterar också att kriterierna för vad bra svenska inte är uttalad. Hon 

menar att kunskaperna i språket är beroende av dels de arbetsuppgifter som individen har, och 

dels de sociala kraven i arbetslivet. Detta innebär att behovet av språkkunskaper varierar 

beroende på de arbetsuppgifter personen har. de los Reyes menar att språkkunskaper är 

kontextuella. Mentorerna, skolan och även några trainees lyfter fram bristen av 

svenskundervisning i projektet. De menar att det ofta förekommer missuppfattningar på grund 

av att trainees inte kan och inte förstår tillräckligt bra svenska. Mentorerna och skolan ser 

även brister i trainees språkkunskaper eftersom de inte kan utföra arbetsuppgifterna på grund 

av att de inte kan rapportera och dokumentera skriftligt. Mentorerna menar att detta är en del 

av arbetsuppgifterna och att trainees ska kunna detta annars kommer de få det svårt om de i 

framtiden arbetar inom vården.  

 

En viktig fråga att ställa sig när det gäller språkkravet är att fråga sig vad arbetet respektive 

skolan kräver av trainees. Aktörerna hävdar att det är svårt att förmedla information och att 

det är svårt att skapa förståelse och mening. Därför menar skolan och mentorerna att de skulle 

ha tätare kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter och informera varandra om vilka 

krav som ställs på trainees när det gäller språket och hur de tillgodoser den i skolan och 

arbetet. Jag anser att denna tätare kontakt skulle öka graden av den kommunikativa 

integrationen i projektet.  

 

Den andra dimensionen av integration som är av vikt att diskutera i denna utvärdering är vad 

Diaz (1997) nämner för ekonomisk integration. Den ekonomiska integrationen är, tillika som 

kommunikativ integration, en grundläggande delprocess i primärintegrationen. Ekonomisk 

integration är liktydig med individens förmåga till egen inkomst och försörjning. Roselius och 

Häll (1999) menar att det finns tre grunder för att alla individer, oavsett bakgrund, ska kunna 
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försörja sig och ta del av det svenska välfärden och känna sig trygga. Dessa är 

arbetsmarknaden, välfärdssystemet och familjen.  

 

Flera trainees säger att deras projektmedverkan medför att de nu känner sig trygga, de har 

kommit in i arbetslivet. Att trainees får lön under projekttiden är något som gör att deras 

tillhörighet i samhället stärks, vilket alla trainees ser som något bra. Trainees känner en 

trygghet i att de får lön, även om de ser en orättvisa i och med att deras lön är mindre än den 

som deras arbetskollegor får, fastän de utför samma arbete på enheten. Flera aktörer ser att 

lönen är en drivkraft för trainees att utbilda sig och att arbeta. Sociala Förvaltningen menar att 

lönen har medfört att flera av trainees inte är beroende av deras ekonomiska hjälp, i form av 

bidrag, eftersom trainees i många fall är självförsörjande nu då de är deltagare i projektet. 

Utifrån denna diskussion anser jag att aspekterna för den ekonomiska integrationen finns i 

projektet. Det innebär att trainees har en egen inkomst och de är självförsörjande. Trainees 

kan ta del av det svenska välfärden och de känner sig trygga i samhället.  

 

I utvärderingen framkommer även en diskussion om att trainees utbildas till vårdbiträde och 

inte till undersköterska under projekttiden. Generellt säger alla aktörerna att utbildningen är 

bra och att det finns tydliga kopplingar mellan skola och arbete. Men flera samverkanspartner 

förstår inte varför trainees blir utbildade till vårdbiträden och inte till undersköterskor. 

Mentorerna och skolan betonar att det är att inge trainees i en slags falsk förhoppning om att 

de ska få arbete efter avslutat projekt. De grundar detta på att det inte anställs några 

vårdbiträden i dag. Även trainees poängterar detta, och flera säger att de vill studera till 

undersköterskor. De påpekar att de har tagit upp denna diskussion med både projektledningen 

och utbildningsutföraren. De hoppas att utbildningen ska ändras så att de får studera till 

undersköterskor innan de slutar i projektet.  

 

Visst ser flera aktörer brister med att trainees inte blir undersköterskor. Men jag ser att 

utbildningsdiskussionen, nivån på utbildningen, inte lyfts fram som något stort problem. Jag 

anser att problematiken ligger i grundsyftet med projektet att de tidigare långtidsarbetslösa 

invandrarna ska få arbete efter avslutat projekt, vilket jag ser som svårt att uppnå eftersom det 

kan vara svårt att få en anställning som vårdbiträde idag. Men varken Arbetsförmedlingen, 

Sociala Förvaltningen, Kunskapslyftet eller projektledningen lyfter fram detta som ett 

problem. Samtidigt som mentorerna och skolan lyfter fram problematiken med 

vårdbiträdesutbildning, poängterar de att det inte skulle gå att utbilda trainees till 
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undersköterskor under projekttiden. En orsak till detta som aktörerna ser är att trainees inte 

har den kunskap i det svenska språket som behövs för att tillgodogöra sig 

undersköterskeutbildningen. Kunskapslyftet poängterar att trainees efter projektet har 

förutsättningar för att läsa vidare till undersköterskor eftersom de under de två projektåren 

förhoppningsvis har förbättrat sina kunskaper i svenska.  

 

Jag anser att denna diskussion är ett exempel på det Franzén (1997) kallar för språkparadoxen. 

En ond cirkel skapas i och med att trainees inte får undersköterskeutbildning och kanske inte 

heller arbete. Trainees hamnar återigen i bidragsberoende hos Sociala Förvaltningen och de 

har de får inte möjlighet att integreras ekonomiskt. Jag hävdar att detta betyder att den 

ekonomiska integrationen är beroende av språkkunskaperna hos individen. Men det är idag 

svårt att säga något om hur det blir i verkligheten eftersom projektet fortfarande pågår.  

 

Diaz (1997) tredje dimension som jag vill lyfta fram är social integration, vilken innebär att 

personer med utländsk bakgrund får tillgång till olika typer av sociala kontakter och de kan 

delta i socialt inriktade verksamheter över minoritetsgränserna. Denna integration 

framkommer inte i så stor utsträckning i det empiriska materialet. Men i diskussionen kring 

mångfald och vilka erfarenheter de olika aktörerna har, framför allt trainees, mentorer, 

enhetschefer och skolan, framkommer den sociala integrationen. Flera mentorer säger att de 

träffar fler personer med utländsk bakgrund i och med att de är delaktiga i projektet. Även 

enheten har fått mer kunskap om mångfald och olikheter eftersom trainees arbetar på enheten 

och på så vis bidragit med en annan kultur och en annan syn på situationen. Personalen på 

enheterna har kommit i kontakt med människor som de annars inte skulle komma i kontakt 

med. Men det är svårt att säga vad de nya kontakterna medför och det är oklart vilken 

betydelse det har för omsorgsorganisationerna eftersom jag i mitt empiriska material inte har 

något belägg för detta.  

 

Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen och Kunskapslyfter ser stödprogrammet som 

något nytt och givande i arbetsmodellen av projektet. Mentorerna tycker att det är en bra 

tanke att utbilda mentorerna i mångfaldsfrågor eftersom det är ett aktuellt ämne och en viktig 

fråga i dagens samhälle. Några mentorer erfar mentorsträffarna som tid då de kan utbyta 

erfarenheter och kunskaper med varandra om trainees situation medan andra mentorer ser 

träffarna som bortkastad tid, eftersom det inte har givit dem något att sitta att diskutera kring 

varje trainees. Vidare poängterar flera mentorer att de inte har fått någon utbildning i 
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mångfaldsfrågor och är mycket kritiska till detta eftersom de gick in med denna förhoppning. 

Det som alla mentorer efterfrågar är mer utbildning i mångfaldsfrågor samt utbildning i 

ledarskap och konflikthantering. De ser i sin roll som mentor behov av att kunna lösa 

konflikter och de ser sig själva som en ledare eftersom mycket av mentorskapet bygger på att 

leda trainees rätt i arbetslivet.  

 

I stödprogrammet lyfts mångfaldsfrågor och kulturella olikheter fram. Jag tror att den sociala 

gemenskapen på arbetsplatsen stärks i och med stödprogrammet gör att mentorerna och 

förhoppningsvis även annan personal använder sin kunskap i mångfaldsfrågor. Jag anser att 

stödprogrammet upplevs som positivt av många samverkanspartner. 

 

Trainees påpekar att de dagligen har kontakt med svenskar eftersom de arbetar eller går i 

skolan. De menar att de har blivit bättre på att prata och förstå svenska under projekttiden och 

flera av trainees understryker att de alltid frågar om, om det är något de inte förstår. Vidare 

lyfter trainees fram att de tidigare, innan de påbörjade sin projektmedverkan, inte hade så 

mycket kontakt med svenskar eftersom de var rädda för att prata. Deras vetskap om att de inte 

var så duktiga på att prata och förstå svenska gjorde att de inte tog kontakt med andra. På 

grund av detta kände de sig utanför samhället, de hade inga sociala kontakter med någon 

utanför familjen. Den sociala integrationen fanns inte.  

 

Jag menar och vill hävda att stödprogrammet underlättar för trainees sociala integration i 

arbetslivet eftersom mentorerna själva har fått kunskap om mångfald och att de utifrån sina 

kunskaper också ser till att personalen hjälper till att vara en länk mellan trainees och arbetet. 

Jag påstår även att projektmodellen förstärker trainees integration i arbetslivet eftersom 

modellen bidrar till att deras kontakter med andra människor utanför den egna etniska 

gruppen ökar och att de pratar mer svenska.  

 

13.2 Slutdiskussion  

Ett centralt resultat som framkommit utifrån det empiriska materialet är att alla aktörerna har 

positiv erfarenhet av projektledningen. Arbetsförmedlingen, Sociala Förvaltningen och 

Kunskapslyftet ser deras erfarenheter av styrgruppsmötena som enbart positivt. De lyfter fram 

att projektledningen har bra struktur, ordning och sammanhållning i mötena där väsentligheter 

tas upp. Skolan, enhetscheferna och de flesta av mentorerna erfar även de att projektledningen 
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är bra att arbeta tillsammans med. De menar att projektledningen är aktiv och engagerad i 

projektet. Även trainees poängterar detta och säger att det är lätt att prata med 

projektledningen om vad de tycker och känner.  

 

Det mest centrala som framkommit i utvärderingen är att om integration ska ske måste det ges 

förutsättningar för personen med utländsk bakgrund på arbetsplatsen. Integration är en 

process som består av flera olika dimensioner, där jag har valt att lägga fokus på den 

kommunikativa, ekonomiska och sociala integrationen i denna utvärdering. Integrationen sker 

i en social interaktion mellan människor och interaktionen kräver att människorna kan 

kommunicera med varandra. Förutsättningarna för denna kommunikation är att individerna 

har ett gemensamt språk. Det är genom språket som individerna får del av det nya samhällets 

normer och värderingar, genom vilka individen bygger upp en identitet som stämmer överens 

med samhället han eller hon lever i. För att denna integration och utvecklandet av sig själv ska 

ske, krävs även sociala nätverk och mötesplatser. En viktig mötesplats för människan är 

arbetsplatsen där trainees, enligt alla aktörerna, får en bra möjlighet att träffa svenskar och 

därigenom lära sig språk och kultur.  

 

Frågan om språket är komplext och paradoxal. Språkparadoxen innebär att en person med 

utländsk bakgrund måste kunna svenska för att få ett arbete men personen behöver komma ut 

på arbetsmarknaden för att lära sig språket och kulturen. Eftersom projektet Trainee – 

Mångfald inom omsorg fortfarande pågår och gör så ett halvår till anser jag, och även flera 

aktörer, att det vore intressant med en uppföljning av trainees efter avslutat projekt. I vilken 

grad har trainees tillgodogjort sig utbildningen? Hur värdesätts denna utbildning av 

arbetsmarknaden? Hur många trainees har fått arbete efter avslutat projektmedverkan? Detta 

är några frågor som jag anser är intressanta att se till efter avslutat projekt för att se hur och i 

vilken grad projektmodellen har bidragit till att integrera långtidsarbetslösa personer med 

utländsk bakgrund in i produktion omsorg.  
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Bilaga 1 
 

Norrköping 2001-11-06 
Arbetslivsinstitutet  
Avd. för Arbete och Kultur 
 
 
 

Bäste Deltagare! 
 
Under tiden 011106 – 020331 kommer jag, Birgitta Andersson, att utföra ett fältarbete som ett 
led i utvärderingsarbetet kring projektet Trainee – Mångfald inom omsorg. Fältarbetet består 
av dels denna enkät och därefter en kommande intervju med ett antal av Er deltagare, där Era 
uppfattningar om deltagandet och om projektet som helhet kommer att studeras. Enkäten 
består av ett antal frågor, som dels består av kryssalternativ och dels frågor där jag vill att Du 
skriver ner svaret. Jag bifogar ett kuvert med porto och adress, vilket jag vill att Du lägger i 
den ifyllda enkäten och skickar den till mig så snart som möjligt.  
 
Jag vill än en gång påpeka att den information som Du ger mig, både den i enkäten och den i 
den kommande intervjun, kommer att behandlas anonymt. Jag har även tystnadsplikt. Om Du 
vill veta mer om detta fältarbete, eller av annat skäl vill komma i kontakt med mig med 
anledning av det, vill jag be Dig kontakta mig. (Se adress, telefon och e-postadress nedan) 
 
 
 
Tack på förhand för Din hjälp! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
  Birgitta Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Andersson 
Arbetslivsinstitutet 
Laxholmen  
602 21 NORRKÖPING 
tel. 011/218927 
e-mail: Birgitta.Andersson@niwl.se 
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Norrköping 2001-10-30 
 

Enkät 
 
 
1. Namn:  _____________________________________ 
 
 
 
 
2. Ålder:  ______________________________________ 
 
 
 
 
3. Från vilket land kommer Du ursprungligen från?  ______________________________ 
 
 
 
 
4. Är Du: Gift      

Sambo     
Ensamstående   

 
 
 
 
5. Har Du några barn?  

Ja  ange hur många ______________________________________ 
 Nej  
 
 
 
 
6. Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med?  

Far: _____________________________________________________________ 
 Mor: ____________________________________________________________ 
 
 
 
7. Vilket år kom Du till Sverige? _______________________________________________ 

a) Varför kom Du till Sverige?  Som flykting                 
För familjeanknytning  
Annat skäl, vilket?_________________ 

   ________________________________ 
b) Vilket år fick Du uppehållstillstånd? ________________________________ 
c) När kom Du till Linköping? ______________________________________ 
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8. Vilken utbildning har Du i:  
 

a) Hemlandet?   
Hur många år?           Vilken inriktning? 

Grundskolan                   ________________________________ 
Gymnasieskolan                   ________________________________ 
Högskola/universitet                   ________________________________ 
Annan, vilken? ________________________________________________ 

 
b) Sverige?    

Hur många år?                  Vilken skola? 
SFI                    ________________________________ 
Pre-sas                    ________________________________ 
SAS                    ________________________________ 
Grundläggande vuxenutbildning    ________________________________ 
Gymnasieutbildning                   ________________________________ 
Högskola/universitet                   ________________________________ 
Annan, vilken?_________________________________________________ 

 
 
 
 
9. Har Du deltagit i någon arbetsmarknadsutbildning? Vilken/vilka och hur länge? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
10. Har Du tidigare deltagit i någon arbetsmarknadsåtgärdsprojekt?  
 Nej  
 Ja  vilken/vilka och hur länge? _____________________________ 
      ___________________________________________________ 
      ___________________________________________________ 
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11. Vilken arbetslivserfarenhet har Du? Ange vad Du har arbetat med och sätt ett kryss under 

den angivna tiden som stämmer bäst in gällande hur många år inom varje arbetsområde du 
arbetade med varje jobb: 

 
a) Hemlandet? 

             Hur många år 
             Typ av jobb   0-1 år     2-5 år     6-10 år 
________________________________________________________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 
b) Sverige? Ange om det är arbetspraktik eller arbete! 

             Hur många år 
             Typ av jobb   0-1 år     2-5 år     6-10 år 
________________________________________________________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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12. Vilka myndigheter har Du haft mest kontakt med under den tid du har varit i Sverige? Sätt 

även ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på hur Du upplevde kontakten med 
respektive myndighet.  

 Socialförvaltningen Mycket dålig      Dålig      Bra     Mycket bra  
 Invandrarbyrån Mycket dålig      Dålig      Bra     Mycket bra  
 Arbetsförmedlingen Mycket dålig      Dålig      Bra     Mycket bra  
 Annan  ________________________________________ 
 
 
 
 
13. Vilka intressen har Du? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
14. Hur fick Du veta att projektet Trainee – Mångfald inom omsorg skulle starta? Genom: 
 Arbetsförmedlingen  
 Linköpings kommun  
 Vänner/Bekanta  
 Släktingar   
 Annat, vilken?  ________________________________________ 
 
 
 
 
15. Hur kommer det sig att Du var intresserad av att delta i projektet Trainee – Mångfald 

inom omsorg? 
 Hade inget annat att göra   
 Tyckte att det lät spännande  
 Blev tillsagd att delta   
 Annat, vad?    ______________________________ 
 
 
 
 
16. Ett krav för att få deltaga i projektet var att man var långtidsinskriven på 

arbetsförmedlingen. 
Hur länge, och om Du var det, var Du arbetslös innan Du startade i projektet?  
 
________________________________________________________________________ 
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17. Hur upplevde Du deltagandet av orienteringskursen?  

Mycket dåligt  
 Dåligt   
 Bra   
 Mycket bra   
 Förklara Dig gärna!________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
18. Vilken enhet blev Du placerad på? 
 Kärna       
 T1/Berga       
 Lambohov       
 Omsorg Åleryd  
 Omsorg City      
 
 
 
19. Hur upplevde Du bemötandet på den enhet Du kom till? 

a) Från personalchefen?  
Mycket dåligt  

  Dåligt   
  Bra   
  Mycket bra   
 

b) Från mentorn? 
Mycket dåligt  

  Dåligt   
  Bra   
  Mycket bra   

 
c) Från övrig personal? 
 Mycket dåligt  

  Dåligt   
  Bra   
  Mycket bra   
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20. Hur upplever Du att arbeta på enheten? Skriv och berätta! _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
21. Hur upplever Du Ditt deltagande i projektet? 

a) Erfarenheter 
 Mycket dåliga  

  Dåliga   
  Bra   
  Mycket bra   
 

b) Upplägget 
 Mycket dåligt  

  Dåligt   
  Bra   
  Mycket bra   
 

c) Studierna 
Mycket dåliga  

  Dåliga   
  Bra   
  Mycket bra   
 

d) Gemenskap med andra deltagare 
 Mycket dålig   

  Dålig   
  Bra   
  Mycket bra   
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22. Hur upplever Du Din traineeanställning gällande:  

a) utbildningen?  
Mycket dålig   

  Dålig   
  Bra   
  Mycket bra   

 
b) praktiken? 

Mycket dålig   
  Dålig   
  Bra   
  Mycket bra   
 
 
 
23. Om det är något Du vill tillägga och som Du tycker ska framgå, skriv gärna ner det här! 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE TILL TRAINEES  
 
Bakgrundsfrågor  
Bakgrund i hemlandet 
• Kan du berätta om din bakgrund i hemlandet? – Vilken utbildning har din far respektive mor? 

Vad arbetar din far respektive mor med? Har du syskon – hur många? Var bodde du i hemlandet – 
landsbygden eller staden? Hur bodde ni i familjen?  

 
• Vilken utbildning har du? – Varför denna utbildning? Hur länge?  
 
• Vilken arbetslivserfarenhet har du? – Vad har du arbetat med? Hur länge? Vad tyckte du om 

detta arbete?  
 
• När kom du till Sverige? – Vad tänkte du när du kom? Hur kändes det att komma till Sverige? 

Vilka förväntningar hade du?  
 
• Hur länge väntade du på förläggningen innan du fick uppehållstillstånd? – Hur upplevde du 

väntan? Vad gjorde du under tiden? Hade du kontakt med någon person utanför förläggningen? 
Med vem? Varför? 

 
Bakgrund i Sverige 
• Hur ser din utbildningsbakgrund ut i Sverige? 

- Vad har du läst här i Sverige? 
- Hur länge och på vilken skola? 
- Hur upplevde du dessa studier? 

 
• Vilken är din erfarenhet av studierna?  
 
• Vilka andra utbildningar har du i läst i Sverige? – Beskriv dem. Var? Hur länge? Varför 

dessa? Vilka erfarenheter har du fått av dem?  
 
• Vilken arbetslivserfarenhet har du i Sverige? – Har deltagit i några åtgärder? Praktikplats? 

Var? Hur länge? Vad tyckte du om detta? Bra eller dåligt?  
 
Rekrytering 

• Hur fick Du information om projektet Trainee – mångfald inom omsorg? 
 
• Hur kommer det sig att Du ville delta i projektet? 
 
• Hur fick du information om de enheter som du kunde ha praktikplats på? 
 
• Hur kommer det sig att du kom till denna enhet som du arbetar på nu? 
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• Vilka erfarenheter har du av orienteringskursen på fyra veckor som gavs innan du blev 
utvald till att delta i projektet? Vad tyckte du om denna kurs? 
- Vilken information fick du kring projektet? 

Fick du information om att du skulle tilldelas en mentor? 
- Vilken introduktion fick du och av vem? 
- Vilken utbildning fick du under denna tid? 
- Hur upplevde du de fältstudier, de besök på de olika enheterna som gjordes under 

dessa veckor? 
 
• Hur upplevde Du urvalsprocessen efter orienteringskursen där du blev uttagen till 

traineeprogrammet?  
 
• Vilka förväntningar hade Du om att delta i projektet?  
 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg  
Studierna 
• Beskriv hur du upplevde studierna? 

- Vilka ämnen läser ni? 
- Upplever du att ämnena har betydelse för ditt arbete ute på enheten? 
- Hur upplever du upplägget på studierna? 
- Hur upplever du tidsperioden på fem veckor studier och fem veckor arbete på 

enheten? 
 
Projektets modell 
• Hur upplever Du Traineeprojektets modell gällande: 

- Orienteringskursen innan projektstarten? 
- Trainees upplägg gällande fem veckor på arbetsplatsen och fem veckor i skolan? 
- Mentorernas uppgift? 

 
• Hur upplever du att arbeta på arbetsplatsen? Vad var bra respektive dåligt med detta?  
 
Mentor - trainee 

• Hur var ditt första möte med din mentor?  
 
• Hur gick träffarna med din mentor till? – Hur ofta? Vad gjorde ni? 
 
• Hur upplever du relationen med dig och din mentor? Fördelar/nackdelar med att ha 

mentor? 
 
• Vad var bra respektive dåligt med att ha en mentor? 
 
• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Du erfarit i och med ditt deltagande i 

projektet? 
 
• Hur upplever Du din mentors inställning till sin arbetsuppgift? 
 
Stödprogram 
• Hur upplever du det stödprogram som finns kring projektet? 
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Arbetet på enheten 

• Vilka arbetsuppgifter fick Du som trainees på enheten? – Hur såg du på dem? Vad det bra 
eller dåliga arbetsuppgifter? Varför? Ändrades de under tiden? 

 
• Hur upplever Du bemötandet av personalen på enheten?  
 
• Hur upplever Du bemötandet av vårdtagarna på enheten? 
 
• Hur upplever Du att arbeta på enheten?  
 
• Upplever Du att det fanns/finns kommunikationsproblem mellan dig och övrig personal? – 

Varför? Beskriv/ge exempel 
 
• Hur är relationen mellan dig och din mentor nu efter en termins deltagande i projektet?  
 
• Vad anser Du är det bästa respektive det sämsta med att ha deltagit i detta projekt hittills?  
 
 
Erfarenheter kring mångfald 

• Anser Du att Du har ökat dina möjligheter på arbetsmarknaden? – Hur? På vilket sätt? 
 
• Känner Du att Du har fått en ökad eller minskad kontakt med svenskar i och med ditt 

deltagande i projektet? – Varför? Beskriv. Umgås du oftare med svenskar idag än tidigare? 
 
• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

göra annorlunda då? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg? 
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Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE TILL MENTORERNA 
 
Bakgrundsfrågor 

• Hur fick Du information om projektet Trainee – mångfald inom omsorg? 
 
• Hur kommer det sig att Du blev mentor? - Var det ett lätt beslut att tacka ja? 
 
• Hur definierar Du mentor eller mentorskap? 
 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg 

• Hur upplever Du Traineeprojektets modell gällande:  
- Den första orienteringskursen som trainees gick? 
- Enhetens betydelse vid rekryteringen av trainees? 
- Vilken roll hade du som mentor vid valet av trainees? 
- Trainees upplägg i projektet där de varvar teori och praktik med fem veckors intervall? 
- Studierna som trainees läser? Upplever du att de ämnen som trainees läser är relevanta 

för arbetets skull? 
- Mentorernas uppgift? 

 
• Fick Du någon information före projektstarten om vad det innebär att vara mentor? – i så 

fall, vad tyckte du om denna information?  
 
• Fick du någon utbildning i mentorskap? – Vad det innebär att vara mentor?  
 
• Hur upplever du det stödprogram som du och din enhet har haft tillgång till under 

projektet?  
- Har det funnits någon samverkan mellan de olika enheterna? 
- Hur har samverkan fungerat mellan er? 
- Hur upplever du att ni här på enheten har fått stöd från projektledningen? 

 
• Hur upplevde Du rollen som mentor? 
 
• Vilken utbildning har du gett till din/dina trainee/traineer?  
 
 
Handledning på enheten 
• Hur gick träffarna med din trainees till? – hur ofta? Vad gjorde ni? 
 
• Beskriv hur relationen med din trainees fungerade? 
 
• Vad har Du lärt dig genom att vara mentor? 
 
• Hur upplever Du din/dina trainees inställning till sin arbetsuppgift på enheten? 
 
• Hur upplever Du vårdtagarnas inställning till trainees? 
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• Vad har Du lärt av din trainees när det gäller kunskap och erfarenheter? – berätta/hur/på 
vilket sätt/ge exempel 

 
• Hur är relationen mellan dig och din trainees nu när han/hon har deltagit i projektet i en 

termmin?  
 
Erfarenheter kring mångfald 

• Hur upplever Du att din trainees var en invandrare? – möjligheter/svårigheter 
 
• Anser Du att du själv har ökat din kompetens kring mångfald i och med deltagandet i 

projektet Trainee – mångfald inom omsorg? – På vilket sätt? 
 
• Anser Du att enheten har ökat sin kompetens kring mångfald i och med deltagandet i 

projektet Trainee – mångfald inom omsorg? – På vilket sätt? 
 
• Känner Du att Du har fått en ökad eller minskad kontakt med invandrare i och med ditt 

deltagande i projektet? – Varför? Beskriv. Umgås du oftare med invandrare idag än tidigare?  
 
• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

då göra annorlunda? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg?  
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Bilaga 4 
 

INTERVJUGUIDE TILL ENHETSCHEFERNA 
 
Bakgrundfrågor 

• Kan Du beskriva enheten! – Vilka uppgifter har enheten? Antal anställda? 
 
• Hur ser mångfalden ut på er enhet?  

– Hur många invandrare är anställda?  
– Vilken utbildning har de anställda?  
– Hur varierar åldern på de anställda?  
– Har ni någon mångfaldspolicy på företaget? Vad innebär den?  

 
• Hur fick ni information om projektet Trainee – mångfald inom omsorg? 
 
• Varför valde ni att vara delaktiga? 
 
• Har ni, innan ni gick med i projektet, invandrare anställda?  

- Vilka är era erfarenheter? 
Positiva, till exempel arbetsamma, låga löneanspråk, accepterar tråkiga jobb 
Negativa, till exempel frånvaro, låg arbetstakt, problem med att förstå, anpassningsproblem, 
konflikter mellan olika etniska grupper 

 
Rekrytering 

• Hade ni vetskap om de sökandes kompetensbakgrund innan orienteringskursen som 
traineerna gick? – utbildning/erfarenhet/ 

 
• Hur valdes mentorerna ut? 
 
• Vilken roll hade du som personalchef och enheten i sig vid rekryteringen av trainees till 

projektet Trainee – mångfald inom omsorg? 
 
• Hur gick själva urvalet till och efter vilka kriterier? - Bra skolbetyg/Bra arbetsbetyg/Rätt 

yrkesutbildning/Värdefulla yrkeserfarenheter/Ålder/Kön/Namn/Nationalitet/Antal år i 
arbetslivet/Antal år i yrket/Referenser 

 
• Vilka faktorer hade störst betydelse för värderingen av individen efter orienteringskursen? 

- Yrkeserfarenhet/Goda referenser/Anknytning till företaget via släkt eller vänner/Ger bra intryck 
vid sammanträffandet/Verkar passa in i företagskulturen/Har god verbal förmåga/Förstår ett 
främmande språk; engelska eller annat/Har goda kunskaper i svenska/Har samma nationalitet som 
en grupp anställda 

 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg 
• Hur upplever Du Traineeprojektets modell gällande:  

- Den första orienteringskursen som trainees gick? 
- Enhetens betydelse vid rekryteringen av trainees? 
- Vilken roll hade mentorn hade vid valet av trainees? 
- Trainees upplägg i projektet där de varvar teori och praktik med fem veckors intervall? 
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- Studierna som trainees läser? Upplever du att de ämnen som trainees läser är relevanta 
för arbetets skull? 

- Mentorernas uppgift? 

• Vilken utbildning har trainees fått av er på enheten? - Introduktion/teoretisk 
utbildning/yrkesutbildning 

 
• Vilka arbetsuppgifter fick trainees? – Beskriv dem. 
 
• Hur har mentorer, handledare och övrig personal informeras om delaktigheten i projektet? 
 
• Hur var mentorernas, handledare och övrig personals inställning till detta? 
 
• Hur upplever Du att mentorskapet har fungerat? - Fördelar/nackdelar 
 
• Hur upplever du det stödprogram som du och din enhet har haft tillgång till under 

projektet?  
- Har det funnits någon samverkan mellan de olika enheterna? 
- Hur har samverkan fungerat mellan er? 
- Hur upplever du att ni här på enheten har fått stöd från projektledningen? 

 
 
Arbetet på enheten 
• Hur upplever du trainees inställning till arbetsuppgifterna på enheten? 
 
• Hur upplever du mentorernas inställning till sin uppgift att vara mentor? 
 
• Hur upplever du vårdtagarnas inställning till trainees? 
 
 
Erfarenheter kring mångfald 

• Anser Du att du själv har ökat din kompetens kring mångfald i och med deltagandet i 
projektet Trainee – mångfald inom omsorg? – På vilket sätt? 

 
• Anser Du att enheten har ökat sin kompetens kring mångfald i och med ert deltagande i 

projektet Trainee – mångfald inom omsorg? – På vilket sätt? 
 

• Har enheten vunnit något på mångfald? - Flexibilitet/nya idéer 

 
• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

då göra annorlunda? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg? 
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Bilaga 5 
 

INTERVJUGUIDE TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN 
 
Bakgrundsfrågor  
• Hur gick det till väga när arbetsförmedlingen blev engagerade i projektet? 
 
 
Samarbete 

• Kan Du beskriva vilken roll arbetsförmedlingen har i projektet? 
 
• Hur kommer det sig att ni fick denna roll? 
 
• Med vilka har Ni samarbetat med före och under projektet? 
 
• Hur går samarbetet till? 
 
• Vilka möjligheter och svårigheter uppstod i dessa processer? 
 
 
Rekrytering  
• Kan Du beskriva vilken kontakt Du har haft med trainees före och under projektet? 
 
• Vilken roll hade Arbetsförmedlingen vid rekryteringen av trainees? 
 
• Hur resonerade Ni vid valet av trainees till projektet? 
 
• Vilka kriterier utgick Ni från? 
 
• Hur gick Ni tillväga vid rekryteringen av trainees? 
 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg 

• Hur upplever Du Traineeprojektets modell gällande:  
- Den första orienteringskursen som trainees gick? 
- Enhetens betydelse vid rekryteringen av trainees? 
- Trainees upplägg i projektet där de varvar teori och praktik med fem veckors intervall? 
- Studierna som trainees läser? Upplever du att de ämnen som trainees läser är relevanta 

för arbetets skull? 
- Mentorernas uppgift? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar finns med metoden som används i projektet? 
 
 
Erfarenheter kring mångfald 

• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av mångfaldsprojekt överlag? 
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• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av deltagandet i mångfaldsprojektet 
Trainee - mångfald inom omsorg?  

 
• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

då göra annorlunda? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg? 
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Bilaga 6 
 

INTERVJUGUIDE TILL SOCIALA FÖRVALTNINGEN 
 
Bakgrundsfrågor  
• Hur gick det till väga när sociala förvaltningen blev engagerade i projektet? 
 
 
Samarbete 

• Kan Du beskriva vilken roll sociala förvaltningen har i projektet? 
 
• Hur kommer det sig att ni fick denna roll? 
 
• Med vilka har Ni samarbetat med före och under projektet? 
 
• Hur går samarbetet till? 
 
• Vilka möjligheter och svårigheter uppstod i dessa processer? 
 
 
Rekrytering  
• Kan Du beskriva vilken kontakt Du har haft med trainees före och under projektet? 
 
• Vilken roll hade sociala förvaltningen vid rekryteringen av trainees? 
 
• Hur resonerade Ni vid valet av trainees till projektet? 
 
• Vilka kriterier utgick Ni från? 
 
• Hur gick Ni tillväga vid rekryteringen av trainees? 
 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg 

• Hur upplever Du Traineeprojektets modell gällande:  
- Den första orienteringskursen som trainees gick? 
- Enhetens betydelse vid rekryteringen av trainees? 
- Trainees upplägg i projektet där de varvar teori och praktik med fem veckors intervall? 
- Studierna som trainees läser? Upplever du att de ämnen som trainees läser är relevanta 

för arbetets skull? 
- Mentorernas uppgift? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar finns med metoden som används i projektet? 
 
 
Erfarenheter kring mångfald 
• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av mångfaldsprojekt överlag? 
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• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av deltagandet i mångfaldsprojektet 
Trainee - mångfald inom omsorg?  

 
• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

då göra annorlunda? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg? 
 
 

 2(2)



 

Bilaga 7 
 

INTERVJUGUIDE TILL BERÖRDA PÅ SKOLAN 
Samarbete 

• Kan Du beskriva vilken roll Ni har i projektet? 
 
• Med vilka har Ni samarbetat med före och under projektet? 
 
• Hur går samarbetet till? 
 
• Vilka möjligheter och svårigheter uppstod i dessa processer? 
 
Undervisning  
• Kan Du beskriva hur upplägget på studierna är? 
 
• Kan Du beskriva hur undervisningen går till? 
 
• Vilka krav ställer Ni på trainees? 
 
• Hur tycker Du att deltagandet har varit i undervisningen från trainees sida? 
 
• Beskriv hur Du upplever studietillfällena? 
 
• Kan Du beskriva vilken kontakt Du har haft med trainees under projektet? 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg 

• Hur upplever Ni Traineeprojektets modell gällande:  
- Den första orienteringskursen som trainees gick? 
- Trainees upplägg i projektet där de varvar teori och praktik med fem veckors intervall? 
- Studierna som trainees läser? Upplever du att de ämnen som trainees läser är relevanta 

för arbetets skull? 
- Mentorernas uppgift? 
- Samarbete med mentorerna? 
- Er roll i projektet? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar finns med metoden som används i projektet? 
 
Erfarenheter kring mångfald 

• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av deltagandet i mångfaldsprojektet 
Trainee - mångfald inom omsorg?  

 
• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

då göra annorlunda? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg? 
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Bilaga 8 
INTERVJUGUIDE TILL KUNSKAPSLYFTET  

 
Bakgrundsfrågor  
• Hur gick det till väga när kunskapslyftet blev engagerade i projektet? 
 
 
Samarbete 
• Kan Du beskriva vilken roll kunskapslyftet har i projektet? 
 
• Hur kommer det sig att ni fick denna roll? 
 
• Med vilka har Ni samarbetat med före och under projektet? 
 
• Hur går samarbetet till? 
 
• Vilka möjligheter och svårigheter uppstod i dessa processer? 
 
 
Rekrytering  
• Kan Du beskriva vilken kontakt Du har haft med trainees före och under projektet? 
 
• Vilken roll hade kunskapslyftet vid rekryteringen av trainees? 
 
• Hur resonerade Ni vid valet av trainees till projektet? 
 
• Vilka kriterier utgick Ni från? 
 
• Hur gick Ni tillväga vid rekryteringen av trainees? 
 
 
Projektet Trainee – mångfald inom omsorg 

• Hur upplever Du Traineeprojektets modell gällande:  
- Den första orienteringskursen som trainees gick? 
- Enhetens betydelse vid rekryteringen av trainees? 
- Trainees upplägg i projektet där de varvar teori och praktik med fem veckors intervall? 
- Studierna som trainees läser? Upplever du att de ämnen som trainees läser är relevanta 

för arbetets skull? 
- Mentorernas uppgift? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar finns med metoden som används i projektet? 
 
 
Erfarenheter kring mångfald 

• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av mångfaldsprojekt överlag? 
 
• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har Ni av deltagandet i mångfaldsprojektet 

Trainee - mångfald inom omsorg?  
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• Om du skulle få ändra något i projektet Trainee – mångfald inom omsorg, vad skulle du 

då göra annorlunda? 
 
• Avslutningsvis, är det något du vill tillägga eller lyfta fram mer gällande projektet Trainee 

– mångfald inom omsorg? 
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