
NY I NORDEN 
- vägen till arbete 
17 oktober 2018, kl. 9.30 – 16.30  
Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö



En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi 
underlättar för flykting- och anhöriginvandrare att komma in på 
arbetsmarknaden. För att lyckas korta vägen till arbete är det av 
största vikt att vi tar tillvara den kompetens och kunskap som finns 
i de nordiska länderna.

Vi är glada över att kunna konstatera att mycket av den kunskapen 
finns representerad här i dag. Bland deltagarna i dagens semina-
rium finns personer med egen erfarenhet att ha kommit som flyk-
ting och söka arbete i det nya landet, tjänstemän och beslutsfattare 
som arbetar med eller har politiskt ansvar för integrationsfrågor, 
representanter från civilsamhället och personer från kommuner och 
regioner som ansvarar för nyanländas etablering.

Vi hoppas att det blir en dag fylld av erfarenhetsutbyten, ny kun-
skap och goda samtal med kollegor från hela Norden.

Kristin Marklund Helena Lagercrantz
Projektledare               Kommunikationsansvarig

Nordisk samverkan om integration
www.integrationnorden.org

Välkommen!



Program
9:00 - 9:30 Registrering 

9:30 - 9:35 Välkommen och inspiration för dagen 
Jens Berg, dagens moderator

9:35 - 9:45 Inledningsanförande
Christina Springfeldt, avdelningschef Nordiska ministerrådet

9:45 - 10:00 Nordiskt samarbete om integration – clearing centralen
Kristin Marklund, projektledare Nordens välfärdscenter

10:00- 10:20 Launch of OECD and UNHCR Action Plan 
Henrik Nordentoft, UNHCR Regional Representative: Engaging with 
employers in the hiring of refugees - A 10-point multi-stakeholder 
action plan for employers, refugees, governments and civil society.

10:20 - 10:50 Kaffe

10:50 - 11:20 Vad säger forskningen - skillnader och likheter mellan 
de nordiska ländernas arbete om integration 
Patrick Joyce, forskare vid Näringslivets forskningsinstitut Ratio i 
samtal med Jan Rogstad, forskningsledare vid Fafo.

11:20 - 11:45 Virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatise-
rede flygtninge 
Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp, Magnus Sjöberg, Social-
tjänsten Malmö



11:45 - 12:20 Lärande exempel från Norden: 
Nyanlända som resurs för kommuner med en åldrande befolkning
Hjördis Sigurjónsdóttir, Nordregio och Marianne Solbakken, Di-
striktssenteret i ett samtal med Peter Bergman, ordförande kom-
munstyrelsen i Åre, om demografisk sårbarhet och hur man lyckas 
få immigranter att bosätta sig i kommuner med minskande och åld-
rande befolkning. 

12.20 - 12.50 Lärande exempel från Norden:
Jobbspår – nordiska lösningar 
Integrationsanvariga och jobbkonsulenter från kommuner och re-
gioner i Norden presenterar effektiva lösningar kring etablering på 
arbetsmarknaden för nyanlända. Jakob Hein jobbkonsulent i Frede-
riksberg Kommune berättar om deras framgångsrika integrations-
arbete och om den danska integrationsmodellen Branchepakker. 
Sam Yildirim från Länsstyrelsen i Stockholm berättar om Svenska 
för yrkesutbildade, Sfx, som kortar tiden till arbete eller företagan-
de. 

12:50 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:30 Parallella workshops, pass 1

1. Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan i Malmö, Razan Haugaard, 
Bydelsmödrarna i Danmark och Jill Terserus, Jobbsjansen i Bergen 
samtalar med Hedvig Stahre, Arbetsförmedlingen, om hur vi bäst 
hjälper utrikes födda kvinnor på de nordiska arbetsmarknaderna. 
Workshopen leds av Helena Lagercrantz, Nordregio.

2.  Snabbare väg till jobb
Alexander Decerein, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsenheten 
Göteborg, Mai-Britt Schmidt Pedersen, Esbjerg Kommune och Kalle 
Ojanen, Åbo yrkesinstitut om hur man lyckats korta vägen till arbete 
för immigranter. Workshopen leds av Anna-Maria Lundkvist Mon-
roy, projektledare för Integration och tillväxt i Norrbotten.



3. Kommuner som lyckas integrera nyanlända på arbetsmarknaden 
– vilka är framgångsfaktorerna?
Samtal med representanter från de nordiska kommunförbunden, 
Audun Kvale, KS, Leif Klingensjö, SKL, Anna Ballan, KL, Kristina 
Wikberg, Finlands kommunförbund rf. Workshopen leds av Louise 
Hertzberg, Nordens välfärdcenter.

14:30 - 15:00 Kaffe 

15:00- 15:45 Parallella workshops, pass 2

1. Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
2. Snabbare väg till jobb
3. Kommuner som lyckas integrera nyanlända på arbetsmarkna- 
 den – vilka är framgångsfaktorerna?

15:45 - 16:20 Tacka vet jag Sverige - Den psykiska och fysiska resan
Zinat Pirzadeh

16:20 - 16:30 Avslutningsord 

16:30 - 17.45 Mingel



Alexander Decerein
Alexander Decerein har arbetat de senaste fem 
åren som planeringsledare inom Göteborgs Stad 
på Arbetsmarknad och vuxenutbildningsenheten. 
Dessförinnan har han under elva år varit verksam 
inom vuxenutbildningen.

Anna Ballan 
Anna Ballan er specialkonsulent hos det danske 
KL, hvor hun har speciale inden for integration. 
Anna arbejder bl.a. med politikudvikling, dans-
kuddannelse til voksne udlændinge, implemen-
tering af integrationslovgivning samt interes-
sevaretagelse på integrationsområdet. Inden 
Anna kom til KL, arbejdede hun i en årrække med 
integrationsindsatsen i Københavns Kommune.

Talare

Jens Berg 
Jens Berg är en finlandssvensk publicist och 
kommunikatör specialiserad på samhällstrender. 
Han har bland annat jobbat som chefredaktör 
och vd för Hufvudstadsbladet i Helsingfors. I 
dag driver han den egna kommunikationsbyrån 
Montem.

Moderator



Anna-Maria Lundkvist Monroy 
Anna-Maria har mångårig erfarenhet av arbe-
te med asylsökande och nyanlända från Migra-
tionsverket, Kommunen, Arbetsförmedlingen 
och Företagarna. Idag arbetar Anna-Maria på 
Länsstyrelsen som projektledare för ”Integration 
och tillväxt i Norrbottens Län”, ett samverkans-
projekt mellan sex olika myndigheter och organi-

sationer samt civila samhället. Projektet har bland annat tagit fram 
en webbaserad utbildning ”Bättre bemötande” som vänder sig till 
alla som i sin profession eller civilt möter asylsökande och nyanlän-
da. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om såväl migra-
tionsprocessen och kulturkunskap men framför allt bemötande.

Audun Kvale 
Audun Kvale har siden 2016 vært spesialrådgiver 
i KS, som er interesseorganisasjonen for alle nor-
ske kommuner og fylkeskommuner. Her jobber 
han bredt med tema som omhandler integrering 
av flyktninger og innvandrere, med hovedvekt 
på innvandreres kvalifisering, utdanning og in-
kludering i arbeidsmarkedet. Før Audun kom til 

KS jobbet han gjennom flere år som leder, rådgiver og prosjektleder 
knyttet til integrering av innvandrere både i Bodø kommune og Oslo 
kommune, og har dermed praktisk erfaring med fagområdet fra fle-
re ulike nivå.

Christina Merker-Siesjö 
Christina Merker-Siesjö är initiativtagare till ord-
förande för Yalla Trappan, ett arbetsintegreran-
de social företag i Rosengård. Hon är också ska-
pandet av Yalla Trappan. Hon har varit med från 
ax till limpa i denna process. Erfarenheterna från 
det har hon skrivit om i boken “Yalla Trappan, så 
gjorde vi” och boken “Resan till Yalla”. Hon blev 



vald till Sveriges yrkeskvinna år 2017. Hon har många års erfarenhet 
av att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. Hon har sut-
tit i styrgruppen för Överenskommelsen mellan Region Skåne och 
den idéburna sektorn. Innehaft styrelseuppdrag i Nätverk idéburen 
sektor i Skåne. Solidaritetstanken och alla människors lika värde är 
hennes två hörnstenar.

Christina Springfeldt
Christina Springfeldt är sedan december 2017 
chef för avdelning kunskap och välfärd vid Nord-
iska ministerrådets sekretariat. Christina har en 
juris kandidat-examen och har tidigare arbetat 
i det svenska Regeringskansliet, där hon senast 
var chef vid Arbetsmarknadsdepartementets 
enhet för EU och internationella frågor. Dessför-

innan arbetade hon med migrations- och asylfrågor och har bl.a. 
varit chef för den asyl- och migrationspolitiska avdelningen vid Utri-
kesdepartementet respektive Justitiedepartementet.

Hedvig Stahre
Hedvig Stahre arbetar som utredare på  Arbets-
förmedlingen. Hon arbetar med frågor som rör 
utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetable-
ring, jämställdhet i etableringsuppdraget och 
unga nyanlända. Hedvig har tidigare arbetat 
med länsstyrelsens jämställdhetsuppdrag. 

Helena Lagercrantz
Kommunikationsansvarig i projektet ”Nordisk 
samverkan om integration”. Helena har många 
års erfarenhet av att arbeta med kommunika-
tionsarbete inom det nordiska samarbetet. Hon 
har tidigare arbetat som projektledare, bland 
annat för ett nordiskt projekt om kultur, media 
och synlighet inom funktionshinderområdet. 



Henrik Nordentoft
Mr. Henrik M. Nordentoft is the Head of the 
UNHCR Regional Representation for Northern 
Europe based in Stockholm covering the Nordic 
countries and the Baltic States. Mr. Nordentoft 
has worked for UNHCR for over 30 years with 
field postings in Africa, the Middle East and Asia 
and several assignments at UNHCR Headquar-

ters in Geneva, most recently as Deputy Director in the Division of 
Programme, Support & Management

Hjördis Rut Sigurjonsdottir
Hjördis Rut Sigurjonsdottir holds an MSc in Hu-
man Geography and is a Research Fellow at 
Nordregio. She was part of the Nordregio rese-
arch team conducting the study From Migrants 
to workers and the Research Overview on Poli-
cies and Measures to Speed up Labour Market 
Integration in the Nordic Countries. The latest 

project is about Enhancing labour market opportunities for immig-
rant women.

Jakob Hein
Jobkonsulent/sagsbehandler i Center for Inte-
gration, Frederiksberg Kommune siden marts 
2016. Tidligere konsulent på integrationsområ-
det i Gribskov Kommune og Furesø Kommune.
Uddannet kandidat i arabisk, ToRS, Københavns 
Universitet, 2009.



Jon Rogstad 
Jon Rogstad er forskningsleder ved Fafo, på 
gruppa Migrasjon, inkludering og kompetanse, 
og professor ved NTNU. Rogstad er dr. polit i so-
siologi (2000), og har bred erfaring med studier 
innen migrasjons- og integreringsforskningen 
med særlig fokus på diskriminering, politisk del-
takelse og sivilsamfunnets betydning. Han har 

publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjo-
nalt. For tiden arbeider Rogstad blant annet med temaer om re-
kruttering i arbeidslivet og ulike prosjekter knyttet til utdanning og 
overgangen mellom utdanning og arbeid.

Jill Terserus 
Jill Terserus har Bachelor i social antropologi, 
lärarutbildning och har en Master i Internatio-
nal hälsa- och välfärdspolitik. Har jobbat med 
arbetsinkludering av invandrare i Bergen sedan 
2012 och innan dess jobbet bland annat på Hel-
sedirektoratet (motsvarande till Socialstyrelsen i 
Sverige) och på flyktinganläggning utanför Oslo.

Kalle Ojanen
Kalle Ojanen är utbildningschef i Åbo yrkesinstit-
uts enhet för social- och hälsovårdsutbildningen.
Sedan början av 90-talet har studerande med 
invandrarbakgrund utbildats i Åbonejden. En 
stor del av dessa invandrare kommer till landet 
genom mottagningscentret i Åbo. Den positiva 
strukturförändringen i landskapet har lett till ett 

akut ökat behov av arbetskraft till vissa branscher, men det beräk-
nas ta upp till 7 år för en invandrare att komma in i arbetslivet. Vi i 
Åbo yrkesinstitut (Europeiska Socialfonden) i samarbete med om-
rådets andra läroanstalter har utvecklat snabbare vägar till arbets-
livet och kan ge bra tips till utvecklingsarbetet.



Kristin Marklund 
Kristin Marklund är projektledare för ”Nordisk 
samverkan om integration” på uppdrag av Nordis-
ka ministerrådet. Kristin har många års erfarenhet 
av att arbeta med utvecklingsarbete i Stockholms 
stad och på Socialstyrelsen. Kristin har tidigare 
varit projektledare för ett nordiskt projekt om ti-
diga insatser till familjer och barn på Nordens väl-

färdscenter. Kristins senaste arbete var som chef för enheten för social 
utveckling med ett regionalt ansvar för våld i nära relationer och folk-
hälsofrågor. Dessutom var hon ansvarig för nationella regeringsupp-
drag om prostitution och människohandel och utsatta EU-medborg-
are.

Kristina Wikberg
Kristina Wikberg är direktör vid Finlands Kommun-
förbund där hon leder enheten för svenska och 
internationella ärenden. Enheten ansvarar bland 
annat för intressebevakningen av invandrings- och 
integrationsfrågor på nationell, regional och kom-
munal nivå. Kristina initierade och ledde ett projekt 
(2016-2017) som banade vägen för integration på 

svenska i det tvåspråkiga Finland. För personer med utlandsbakgrund 
som bosätter sig på tvåspråkiga orter i Finland ger kunskaper i svenska 
bättre utsikter att hitta ett jobb. 

Leif Klingensjö 
Leif Klingensjö är sektionschef för Arbetsmark-
nadssektionen på Sveriges Kommuner och 
Landsting. På den hanteras frågor runt integra-
tion, arbetsmarknadsfrågor, försörjning, vux-
enutbildning m.m. SKL främsta uppgift är att 
företräda kommuner och landsting. Dessutom 
bedrivs olika utvecklingsprojekt t ex Plug In – för-

hindra avhopp från gymnasieskolan. 



Louise Hertzberg
Journalist, kommunikatör, projektledare. Har de 
senaste sju åren arbetat i det nordiska samar-
betet, bland annat som arrangör av festivalen 
Best of Norden och Nordens dag i Almedalen och 
som rapportförfattare. Har tidigare bland annat 
arbetat inom fackpress och med frågor som rör 
människor med funktionshinder. 

Magnus Sjöberg
Magnus Sjöberg har jobbat med socialt arbete 
och arbetsmarknadsinsatser för de som står 
långt från arbetsmarknaden sedan 2001. Från 
början som socialsekreterare i Malmö och sedan 
10 år som socialkonsulent på Arbetsförmedling-
en. Projektledare för Hela familjen 2.0 sedan ja-
nuari 2017.

Mai-Britt Schmidt Pedersen
Uddannet pædagog i 2001 og har arbejdet 
med børn og familier i boligområder med en høj 
andel af flygtninge og indvandrer. Siden 2008 
ansat i Jobcenter Esbjerg i forskellige stillinger 
startende som jobkonsulent for udsatte borge-
re primært borgere med ikke-vestlig baggrund. 
Siden blev det til bl.a. projektleder af forskellige 

virksomhedsrettede projekter og leder af aktivering af flygtninge. 
Nu kontorchef i Integrationshuset, som varetager integrations-
indsatsen i Jobcenter Esbjerg. Opgaverne spænder bredt fra de 
”almindelige” beskæftigelsesopgaver til forebyggende familieind-
satser og boligplacering. Vores vigtigste opgave er at sørge for at 
det gode match mellem flygtninge og virksomheder lykkes.  



Marianne Solbakken
Marianne Solbakken har tidligere jobbet med 
gründerskap blant ungdom og fylkets (länets) 
ungdomssatsing, og har også vært daglig leder 
for en organisasjon som har frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner som sine medlemmer. 
Både i Distriktssenteret og i tidligere jobber har 
hun vært svært opptatt av deltakelse og at det 

må legges til rette for at alle i samfunnet uansett alder og bakgrunn 
skal delta i samfunnsutviklingen. I tillegg til å jobbe med inkludering 
og sysselsetting av innvandrere jobber hun også med andre fagom-
råder innenfor samfunnsutviklingsfeltet. Eksempel på dette er inn-
byggerinvolvering og medvirkning blant barn og unge. 

Mette Blauenfeldt
Sektionschef og leder af Center for Udsatte 
Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp. Oprindeligt 
socialrådgiver med 15 års praksiserfaring fra 
flygtningearbejdet i kommunerne samt behand-
ling af flygtninge med traumer. De sidste 10 år i 
Dansk Flygtningehjælp med ansvaret for analy-
ser og vidensformidling om udsatte flygtninge-

grupper, monitorering af integrationslovgivning i Danmark samt do-
kumentation og metodeudvikling af vores integrationsydelser.

Patrick Joyce 
Patrick Joyce forskar om arbetsmarknad och in-
tegration på Ratio – Näringslivets forskningsin-
stitut, i Stockholm. Han har lång erfarenhet som 
utredare och senior rådgivare på Regeringskans-
liet och Riksdagen. Hans bok ”Inspiration för in-
tegration - arbetsmarknadspolitik för nyanlända 
i fem länder” publicerades av Finansdeparte-
mentet i december 2017.



Peter Bergman
Peter Bergman är ordförande i kommunstyrel-
sen Åre kommun. Tidigare yrkesverksam inom 
Individ- och Familjeomsorg som socialsekretera-
re och IFO-chef. Har under ett flertal år arbetat 
som ansvarig för arbetsmarknadsfrågor inom 
Åre kommun. Är sedan valet 2014 ordförande för 
kommunstyrelsen i Åre kommun och har tidigare 

varit vice ordförande i Åre kommuns Barn- och Utbildningsnämnd.

Razan Haugaard
Projektleder for Kvinder i Job under Bydelsmødre, 
Fonden for Socialt Ansvar. Bydelsmødre er 
primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, 
som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at 
støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det 
etablerede system kan have vanskelig ved at nå. 
Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informatio-

ner og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe 
kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, 
deres børn og familie.

Sam Yildirim
Sam Yildirim arbetar sedan 1999 som utveck-
lingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län 
och är initiativtagare till regionala utbildningar/
projekt som SFA, Svenska för akademiker, Svens-
ka för företagare, Svenska för pedagoger och 
Svenska för hantverkare. Sam står också bakom 
den årligen återkommande arbetsmarknads-

mässan Bazaren för rekrytering, utbildning och starta eget. Han har 
mångårig erfarenhet av olika integrationsfrågor och var expert vid 
skapandet av etableringsreformen. Sam kom till Sverige 1980 och 
har en socionomexamen. I Istanbul, Turkiet, var han egenföretagare. 



Zinat Pirzadeh
Zinat är ståuppare, poet, författare och medar-
betare i radio och TV samt yrkesvägledare. För-
utom att underhålla föreläser hon om invand-
rarkvinnornas situation i Sverige och om den 
fysiska och psykiska resa som man gör när man 
flyr till ett annat land. Zinat flydde till Sverige 
från Iran 1991 med sin tvåårige son. Där hamna-

de de i Norrland. När de blev utvisade hade norrlänningarna redan 
tagit dem till sitt hjärta och gömde den lilla familjen under fyra år 
tills faran var över. Därefter flyttade hon till Rinkeby och Stockholm.



Om organisatörerna
Nordens välfärdscenter
Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrå-
det inom social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar 
den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de 
utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför. Vi arbe-
tar bland annat med integration, barn- och äldrefrågor, folkhälsa, 
funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi. 
www.nordicwelfare.org 
Twitter: @nordicwelfare1

Hösten 2016 fick Nordens välfärdscenter i uppdrag av Nordiska mi-
nisterrådet att ansvara för projektet ”Nordisk samverkan om in-
tegration”, i nära samarbete med Nordregio. Projektet ska vara en 
clearing-central, dvs ett nordiskt nav för utveckling och erfarenhets-
utbyte inom integrationsområdet. På vår webbplats presenterar vi 
jämförelser mellan länderna, aktuell forskning om migrationens ef-
fekter och lärande exempel. Vi samlar även ett urval av de senaste 
nyheterna inom nordisk och internationell migrationspolitik.
www.integrationnorden.org 
Twitter: @IntegrationNR 

Nordiska ministerrådet 
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella 
samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret 
för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de 
nordiska samarbetsministrar och till nordiska samarbetskommittén 
som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska 
nordiska samarbetet.
www.norden.org 
Twitter: @nordensk 



Anteckningar



Anteckningar






