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Introduktion till projektet och dess bakgrund
Projektet SMS Social Media Sisterhood skapades tack vare samarbetet mellan fem
organisationer från Sverige, Storbritannien, Portugal och Italien – länder med en lång historia
och erfarenhet av migration. Projektidén är ett resultat och ett försök att möta befintliga
behov och luckor när det gäller social och ekonomisk integration av kvinnliga migranter i
Europa. Utvecklingen av projektet var möjligt tack vare stödet från Europeiska Unionens
Erasmus+ program.

Enligt den senaste statistiken påverkas kvinnliga
migranter och flyktingar mest när det gäller
integrering i det nya landet och att utöka de
nödvändiga sociala nätverken för att få anställning
eller tillgång till stöd och tjänster.
Baserat på FN:s rapport 2018 utgjorde kvinnor
48,4% av de internationella migranterna. 124,8
miljoner kvinnor i världen lämnar ensamma sina
ursprungsländer varje år. Kvinnor förväntas
överstiga antal män i mer utvecklade länder,
särskilt där den åldrande befolkningen kräver
vårdtjänster. I Europa utgör kvinnor redan 51,8%
av den migrerade befolkningen.
Migranter, flykting- och asylsökande kvinnor är en
heterogen grupp när det gäller nationalitet, ålder,
social status, yrkesmässiga och personliga
egenskaper, liksom orsakerna till att de lämnat sina ursprungsländer. Trots skillnader i
gruppen finns det en gemensam faktor som kopplar samman alla migranter, flyktingar och
asylsökande kvinnor - sårbarheten för könsbaserat våld och diskriminering före, under och
efter migrationsprocessen. Trots fastställda rättigheter och skyldigheter är åtgärderna ofta
otillräckliga eller så uppfyller de inte kvinnliga migranters integrationsbehov.
På grund av de ojämlikheter som kvinnor står inför och deras roll i familjen och samhället bör
särskild tonvikt läggas på deras egenmakt. Huruvida en kvinna känner sig stärkt av sin
migrations- och integrationsresa beror till stor del på migrations-, integrations- och asyllagar
och praxis i varje enskilt land.1
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Protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls, Council of Europe:
https://rm.coe.int/prems-089319-gbr-2573-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asy/168096608a
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Hur kan vi bryta social isolering och utveckla kvinnliga migranters anställbarhet?
Det finns ett behov av att hitta innovativa sätt att stödja kvinnliga migranter och
flyktingar för att öka det sociala kapitalet och nätverket. SMS syftar till att dra nytta av
fördelarna med sociala medier genom att utbilda kvinnliga migranter inom området. Mjuka
färdigheter leder till ökad integration och inkludering i det nya landet, samtidigt som de även
ökar anställbarheten och möjligheten till entreprenörskap samt öppnar upp för nya
möjligheter för kvinnorna.
Forskning visar att etniska minoritetssamhällen ställs inför social isolering på grund av
språkbarriärer och kulturella skillnader. Forskningen visar även att sociala medier har
potential att påverka isoleringen positivt. Samtidigt förutspår EU att 90% av alla arbetsplatser
2020 kommer att kräva grundläggande digitala färdigheter och ändå har 22% av EU:s
befolkning ingen digital kompetens alls.2
Projektet SMS erbjuder kvinnor ett professionellt utbildningsprogram, en onlineplattform och HUB samt olika nätverksevenemang. Partnerna inom projektet SMS har ett
starkt samarbete och är samskapare av resultatet med kvinnliga migranter som aktivt deltagit
i alla delar av projektets genomförande.

"Protecting the rights of migrant, refugee and
asylum-seeking women and girls" - trots att ett
allt större antal högkvalificerade kvinnliga
migranter anländer till Europa, utgör dessa den
största överkvalificerade och underanställda
gruppen i Europa, delvis på grund av större
svårigheter att få sina kunskaper erkända.
Social Media Sisterhood-projektet utvecklade ett SMS-utbildningsprogram och Mentoring
Circles ™ -paket för att utbilda migrerande kvinnor i Italien, Portugal, Sverige och
Storbritannien, på de olika plattformarna som rör sociala medier och alla tekniker för att
använda dessa för social integration, nätverk och sysselsättning. Följande partners deltog i
detta pilotprojekt:

2

Social Isolation and Loneliness in the UK, Gritffiths, Future Cities Catapult and SMS research activities,
www.theparliamentmagazine.eu/.
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SMS Utbildningsprogram och metodik
Varför SMS?
SMS syftar till att visa på alla de sätt som sociala medier kan vara användbara för att bli en
aktiv del i det nya landet. Projektet kan hjälpa kvinnliga migranter att förbättra sin
anställbarhet och öppna upp för nya möjligheter.
Utbildningsprogrammet är baserat på en innovativ metod och anpassad efter
målgruppens behov som identifierats i forskningsrapporten (se rapporten här:
https://smswomen.eu/resources/). Drygt 60 kvinnor från fyra olika länder deltog i
pilotutbildningarna och delade med sig av sin värdefulla feedback som bidrog till
utvecklingen av denna guide.
Introduktion till sociala medier
Facebook – ett verktyg för integration
Twitter och bloggar för kvinnliga migranter
LinkedIn – ett nätverksverktyg
Slideshare, YouTube, Instagram
Samarbetsverktyg

För vem?
Om du är en utrikesfödd kvinna, flykting- eller asylsökande är projektet SMS något för dig!
Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor för att skapa ett nytt sammanhang och integreras i
det nya landet.
Vad kan projektet SMS ge dig?
-

utbildning av hög kvalitet som är skräddarsydd efter dina behov, vilket kommer att
gynna din sociala integration och öka din anställbarhet.
tillgång till information och stöd under utbildningen
peer-to-peer-lärande
5

-

innovativa metoder för coaching och mentorskap i syfte att stärka dina kunskaper
inom sociala medier
möjlighet att dela och utbyta erfarenheter och idéer, liksom potentialen att bygga
ett nätverk med andra kvinnor
stöd för att integreras i det nya landet i syfte att minska isoleringen som kvinnliga
migranter kan uppleva
möjlighet att öka kulturell medvetenhet, kommunikation, förtroende och
presentationsteknik.

Struktur och längd på kursen:
-

6 olika moduler à 2 timmar i grupp.
Online-kursen tar 1-3 timmar (tiden kan variera beroende på hur många aktiviteter
du genomför på plattformen).

Metodikens delar:
-

-

en icke-formell miljö
lärande i olika former: i grupp och genom webbaserat lärande - kombinera traditionell
undervisning tillsammans med praktiska möten och peer-to-peer-sessioner
(mentorcirklar)
betoning på en säker emotionell och fysisk miljö: deltagare välkomnas i gruppen
oavsett språk eller utbildningsbakgrund, kön, etnicitet eller socioekonomisk status.
ett deltagande som inkluderar diskussion och användning av visuellt material
utvecklat av deltagarna själva relaterat till deras egna upplevelser.
uppmuntran till samarbete - att arbeta tillsammans främjar kognitiv utveckling och
hjälper deltagarna att tänka självständigt samt bli en del av ett team.

Tillgång till online-plattformen och HUB - var du än befinner dig!
Tack vare Online Learning HUB kan alla deltagare genomföra fristående moduler i
utbildningsprogrammet när som helst, var som helst.
Online HUB ger tillgång till material och fungerar som en plattform där deltagare, ”Social
Media Migrant Sisters”, genom SMS-projektet kan stödja andra kvinnor i
kompetensutveckling på sociala medier.
För åtkomst till materialet: https://hub.smswomen.eu/
Tillgång till online-plattformen och HUB - få tillgång till SMS-programmet var du än är!
Tack vare online Learning HUB kan alla kvinnor dra nytta av att genomföra fristående moduler
i träningsprogrammet när som helst, plats och takt.
SMS-partnerskapet organiserade i mars 2020 ett online öppet webinar, under vilket
registreringsprocessen och strukturen för SMS HUB har förklarats. Videoregistreringen finns
tillgänglig under följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=JYcFj1P2oYk
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Överföringspotential
Programmet håller på att utvecklas enbart med fokus på kvinnor men kan lätt anpassas för
att användas på manliga migranters och flyktingars behov. Detta för att stödja social
integration samt öka anställbarhet/anställningsmöjligheter genom att öka digitala färdigheter
och bredda nätverk.
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Presentation av de 6 modulerna + Mentoring Circles™
Modul 1: Introduktion sociala medier – att använda sociala medier och appar för
att komma i kontakt med din omgivning

Kort överblick av modulen
Chansen är stor att du redan har stött på sociala medier tidigare. Vanliga plattformar som
Facebook, Twitter och Instagram kan användas för att hålla kontakten med vänner och
familj över hela världen.
Sociala medier är en del av det breda utbudet av digital teknik som människor använder för
att kommunicera och interagera med sin omgivning, lära sig om kulturella värden och öka
självförtroendet för att bli en del av det nya samhället. SMS syftar till att visa på alla sätt
som sociala medier kan användas till för att bli en aktiv del av samhället och öka
anställbarheten.
Tips för läsaren: vad har jag för nytta av sociala medier?
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1. Syftet med den första modulen är att utforska hur sociala medier kan hjälpa dig att
engagera dig i din omgivning och hitta arbete.
-

Sociala medier kan hjälpa dig att hålla kontakt med vänner och familj utanför det nya
landet. Facebook eller Skype passar bra för detta ändamål.
Sociala medier kan hjälpa dig hitta arbete i ditt nya land.
Vissa onlineplattformar kan hjälpa dig att bekanta dig med ditt lokalsamhälle och
hitta evenemang eller grupper i ditt område.

2.
Vi kommer också att utforska begreppet ”digitala fotavtryck” och hur man säkert kan
navigera på nätet och använda sociala medier.
-

Vad är skillnaderna mellan ett "passivt" och ett "aktivt" digitalt fotavtryck?
Hur hanterar vi vår personliga information på ett säkert sätt?

Det kanske inte alltid är uppenbart, men nästan alla onlineaktiviteter (inklusive användning
av sociala medier) lämnar ett digitalt fotavtryck. Digitalt fotavtryck hänvisar till spår eller data
som skapas när du surfar på Internet. Detta inkluderar alla aktiviteter som görs på digitala
enheter - bärbar dator, Smartphone osv. Webbplatser, e-postmeddelanden och skickad
information lämnar alla spår av personlig data om dig själv som är tillgänglig för andra online.
Det är viktigt att komma ihåg följande när du lämnar ditt digitala fotavtryck online:
När du använder en social medieplattform ska du vara medveten om den information
plattformen kan begära när du skapar ett konto. Vissa detaljer som ditt namn och ålder kan
krävas (vilket innebär att du måste skriva in dessa uppgifter för att skapa ett konto) medan
andra uppgifter som exempelvis telefonnummer bara kommer att frågas efter men som inte
krävs. När du registrerar dig på en webbplats är det klokt att överväga vilken information du
ska ha med och inte.
3.
Slutligen kommer vi att utforska "digitalt medborgarskap" och några viktiga frågor så
som cybermobbning och näthat/hatbrott.
-

En digital medborgare hänvisar till en person som använder informationsteknologi (IT)
för att engagera sig i samhälle, politik och regering
Det finns ett brett utbud av plattformar för att få tillgång till information om tjänster
som du har rätt till, t.ex. http://www.malmo.se där du kan få hjälp med olika tjänster
som att söka jobb, bostadsbidrag, skatteråd, stöd till företag etc.

Internetfrihet och neutralitet och det ansvar som följer med är principer som ligger till grund
för det digitala medborgarskapet. Detta är nära relaterat till våra diskussioner om våra
rättigheter och skyldigheter. Att stjäla eller orsaka skador på andra människors arbete,
identitet eller egendom på internet bör vara förbjudet (och är det i de flesta fall).
Andra exempel på oacceptabelt beteende på nätet är att publicera webbplatser som är
förminskande och/eller förtalande för andra; att hacka sig in på en annan persons dator, att
olagligt ladda ner musik, plagiera eller skapa och distribuera "worms", virus eller trojanska
hästar är alla oetiska handlingar.
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Modul 2: Facebook som ett verktyg för att underlätta din bosättning och
integrering i det nya landet

Kort överblick av modulen
Du använder förmodligen redan Facebook för att hålla kontakten med familj och vänner. Även
om du inte har det så har du förmodligen hört talas om den amerikanska sociala
medieplattformen som lanserades 2004 av Mark Zuckerberg. Vi kan anta att du redan utgör
en del av Facebook tillsammans med 2,2 miljarder månatliga användare över hela världen men är du en uppmärksam användare? Är du medveten om vilka integritetsinställningar som
finns och hur ditt rykte ser ut online? Är du säker på att du får ut det mesta möjliga av alla
Facebook-funktioner?
Det är dags att se den här sociala medieplattformen som ett effektivt sätt att öka ditt nätverk,
att utmärka ut dig själv online genom det innehåll du skapar och en plats där du kan möta en
potentiell arbetsgivare.
Om du har flyttat från ett land till ett annat är sociala medier den första källan för information
om bosättning. I den digitala eran blir du en del av ett större sammanhang på bara ett klick.
Utan att gå hemifrån kan du hålla dig uppdaterad och bli informerad om alla kommande
evenemang i ditt område, vilket kan underlätta din integrationsprocess.
11

Vi hoppas att du i slutet av kursen kommer att kunna förstå mer om din närvaro online och
sociala medier som kan gynna din sociala och ekonomiska integration i det nya landet.

Tips för läsaren: hur kan jag dra nytta av Facebooks olika funktioner?
1. Vi reflekterar över hur Facebook kan hjälpa dig när du anländer till det nya landet.
-

Facebook ger möjlighet att upprätthålla starka band med familj och vänner.
Facebook gör det möjligt att få information direkt från andra nyanlända.
Kontakter via sociala medier är relevanta för att strukturera migrations- och
integrationsprocessen.
Facebook erbjuder en rik källa till kunskap om migration som är diskret och
inofficiell. Detta gör att migranten blir "streetsmart" när hen migrerar.
Finns det något mer? Vad kan du lägga till?

Det är några av fördelarna med att använda sociala medier. Att vara på Facebook garanterar
dock inte alltid att människor beter sig på ett lämpligt sätt. Sociala medieanvändare är
däremot skyldiga att följa reglerna (mer om det hittar du på vår plattform: General Social
Media DOS and DONTs rules)
2 När du skapar ett Facebook-konto, var uppmärksam på sekretessinställningarna.
Kontrollera att allt ser ut att vara i sin ordning genom att slå på 'Visa som'-funktionen.
Ta dig tid att se till att det du publicerar bara ses av de du vill ska se det, inte av hela
världen.
3. Facebook är det näst mest populära sociala nätverket för rekryterare. Missa inte
Facebook när du söker jobb! Facebook ger dig chansen att interagera direkt med
företaget via deras sida eller nätverka med personer som redan arbetar för företaget.
Kom ihåg - medarbetarnas rekommendationer rankas högst av rekryterare - vad
betyder det för dig? Nätverka med människor som redan finns i företaget som du är
intresserad av att arbeta för. Väletablerade personliga kontakter ska aldrig
underskattas. Var engagerad och aktiv i din kommunikation - följ karriärsexperter,
prata med dina kontakter, gå med i grupper och skriv och delta i diskussioner.
4. Facebook Jobbsökning - det ger resultat! Resultatet av undersökningen: ”Using
Facebook after Losing a Job” visar att nätverket förutspås ha stor inverkan på att hitta
ett arbete.
5. I februari 2017 öppnade Facebook sin nya jobbsökningsfunktion, där arbetsgivare kan
publicera arbeten direkt på sin företagsida eller en specifik jobbsida där
arbetssökande kan ansöka direkt via Facebook. Ta en titt på ditt nyhetsflöde och välj
sedan fliken Jobb. Du kan begränsa din sökning genom att ange plats, bransch och
jobbtyp som du är intresserad av och ansöka direkt på Facebook.
6. Facebook låter dig marknadsföra dig själv, sticka ut och bli anställd. Kom ihåg att ett
framgångsrikt ansikte utåt online endast är möjligt när du är medveten om dina
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egenskaper. Håll din profil sammanhängande. På vår kurs hittar du delar som hjälper
dig att öka medvetenheten om dina talanger och tidigare okända kunskaper.

Modul 3: Twitter och bloggar för kvinnliga migranter

Kort överblick av modulen
Visste du att Twitter är en mikrobloggsida? Det är den vanligaste i världen, med 288 miljoner
användare per månad, 500 miljoner tweets per dag med 80% mobila användare. Även om
vissa länder inte använder Twitter så mycket är det definitivt en bra plattform att använda.
Det är lätt att använda på datorer, surfplattor eller smartphones. Det är en tjänst för vänner,
familj och medarbetare att kommunicera och hålla kontakten genom utbyte av snabba
meddelanden – så kallade tweets. Varje tweet kan innehålla foton, videor, länkar och text
med upp till 140 tecken. Tweets är mycket enkla att posta och skicka till sina följare. Det är
mycket enkelt att söka och hitta information på Twitter. Det är ett bra verktyg för att hålla
kontakt med familj och vänner från sitt hemland men också för att engagera sig i det nya
landet. Dessutom har Twitter funktioner för att hitta jobb eller annan specifik information.
Förutom Twitter kan du också engagera dig i att blogga. En blogg är en personlig tidskrift som
publiceras på internet, där det senaste inlägget visas först. Vanligtvis hanteras en blogg av en
enda person men kan också drivas av en liten grupp människor. En blogg skapas oftast med
ett tema, men kan ha formen av en dagbok, personliga händelser som presenteras i bloggen.
13

En blogg kan vara användbar för dig som vill följa och få information som är relevant för
dig. Du kan också själv ha en blogg och på detta sätt kan du presentera dig själv för andra,
kanske till och med arbetsgivare.
När du deltar i den här modulen har du möjlighet att utforska dessa verktyg och vara mer
knuten till vad som händer i ditt område, och också proaktivt leta efter ett jobb.

Tips för läsaren: Hur kan jag dra nytta av Twitter och bloggar?
1. Skapa ett Twitter-konto, lämpligt för professionellt bruk. Fotot och beskrivningen bör
vara noggrant utvalda så att potentiella arbetsgivare blir intresserade.
2. Genom att söka efter teman och händelser i ditt område kan du hålla reda på vad
som händer, delta, förbättra dina kontakter med lokalbefolkningen och öka ditt
nätverk.
3. Leta efter företag eller medarbetare i den sektor där du vill arbeta och bli en följare.
Retweeta meddelanden, publicera och kommentera så att du blir mer synlig för
potentiella arbetsgivare.
4. Använd flera verktyg och resurser på Twitter för att leta efter ett jobb.
5. Visa dina kunskaper genom att publicera tweets inom din yrkessektor och därmed
fånga upp potentiella arbetsgivares uppmärksamhet.
6. Sök efter och följ bloggar som kan hjälpa dig att engagera dig i det nya landet, till
exempel bloggar som handlar om erfarenheter från migranter, organisationer som har
intressanta evenemang eller information om tjänster i området och så vidare.
7. Skapa din egen blogg så att folk kan lära känna dig mer. Bloggen kan handla om dina
upplevelser som migrant, som mamma eller yrkesperson. På så sätt har du också ett
mål att uppnå, att skapa ett inlägg varje vecka och hålla dig aktiv.
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Modul 4: LinkedIn – Världens största sociala medieplattform för professionellt
nätverkande och rekrytering

Kort överblick av modulen

LinkedIn är en professionell plattform - det är som Facebook fast för din professionella
karriär. Det används av mer än 540 miljoner användare i över 200 länder över hela världen.
LinkedIn grundades 2002 i USA och ägs idag av Microsoft Inc.
LinkedIn är för alla som är intresserade av att ta sitt yrkesliv till nästa nivå genom att leta
efter nya möjligheter, växa i sin karriär och få kontakt med andra yrkesverksamma. I många
länder är LinkedIn den främsta källan för rekryterare att hitta kandidater för att fylla en
tjänst. Över 3 miljoner jobb finns på LinkedIn.
Efter avslutad kurs är vårt mål att du ska ha en av de mest sökbara profilerna på LinkedIn
och därmed locka rekryterare och arbetsgivare till din profil. Målet är också att du vet hur
du marknadsför dig själv och ditt kompetensområde samt vet hur du bygger det bästa
professionella nätverket för dig.

Tips för läsaren: hur kan jag dra nytta av LinkedIns funktioner?
1. Genom att skapa en professionell profil som visar dina tidigare erfarenheter och
kompetenser har du nu ett digitalt CV som är uppdaterat och sökbart av vem som
15

2.
3.

4.

5.

helst. Du kommer att locka rekryterare och andra professionella företagare till din
profil. Öka din möjlighet att få ett nytt jobb.
Genom att använda LinkedIns mycket lättanvända funktion för att möta andra
användare kan du snabbt bygga ett nätverk.
Jobbsökningsfunktionen på LinkedIn är mycket enkel att använda. Du kan söka efter
specifika jobbtitlar, geografiska områden eller specifika företag alternativt göra en
slumpmässig sökning efter alla jobb som listas under en viss tidsperiod.
Genom att använda nyhetsflödet på "Hem"-sidan och genom att gå med i olika
grupper kan du ta reda på vad som händer samt de senaste nyheterna inom ditt
yrkesområde.
Marknadsför dina kunskaper och färdigheter genom att kommentera och publicera
innehåll.

Modul 5: - Slideshare, YouTube, Instagram, Google photos och Flickr

Kort överblick av modulen
I den femte modulen är fortsatt fokus på att upptäcka och utveckla de mjuka och hårda
kompetenserna.
Vi utforskar online-publiceringsverktyg såsom Slideshare, Youtube, Instagram, Picasa och
Flickr.
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Varför använder vi sociala medier? De flesta av oss använder det för att hitta ett jobb, en
bostad, en säkrare miljö, utöka vårt nätverk, gå med i grupper som delar tro och värderingar
liknande våra egna. När vi anländer till ett nytt land har vi oftast ingen koppling till
lokalbefolkningen. Vi saknar våra sociala nätverk och kan känna oss osäkra när det gäller att
förhålla oss till andra. Cybervärlden ger oss en större frihet och utrymme att uttrycka oss
själva. Det hjälper dig att få tillgång till olika nätverk i det nya landet genom att du
presenterar dig själv med bilder, videos. Genom att dela tro och värderingar kan du komma i
kontakt med andra individer, organisationer och forum.
Tips till läsaren: hur kan jag dra nytta av SlideShare, Youtube, Instagram, Picasa och Flickr?
1. SlideShare är en amerikansk tjänst för professionellt innehåll såsom presentationer,
infographics, dokument och videos. Dela dina tidigare arbetslivserfarenheter och
marknadsför dig själv för framtida arbetsgivare. Du kan göra det genom att ladda upp
filer privat eller offentligt i PowerPoint, Word, PDF eller ett OpenDocument-format.
Innehåll kan sedan ses på själva sajten, på dina enheter eller inbäddas på webbplatser.
SlideShare var ursprungligen tänkt att användas för företag för att lättare dela bilder
mellan anställda, men den har expanderat till att innehålla bilder i
underhållningssyfte. Även om SlideShare främst är ett webbhotell för bilder, stöder
den också dokument, PDF-filer, videos och webbseminarier. SlideShare ger också
användare möjlighet att betygsätta, kommentera och dela uppladdat innehåll.
2. YouTube låter dig ladda upp, se, betygsätta, dela, lägga till spellistor, kommentera
videos och prenumerera på andra användare. Plattformen erbjuder ett brett utbud av
videos från både privatpersoner och företag. Youtube innehåller videoklipp, TVprogramklipp, musikvideos, kort- och dokumentärfilmer, ljudinspelningar, filmtrailers,
livesändningar, videobloggar, korta originalvideos och utbildningsvideos. Det mesta
av innehållet på YouTube laddas upp av privatpersoner men även företag såsom CBS,
BBC, Vevo och Hulu. Oregistrerade användare kan bara titta på videos på
webbplatsen, medan registrerade användare får ladda upp ett obegränsat antal
videos och kommentera på videos. Videos som bedöms vara potentiellt olämpliga är
endast
tillgängliga
för
registrerade
användare
över
18
år.
3. Instagram (även känd som IG eller Insta) är en social mediaplattform baserat på att
dela foton och videos som ägs av Facebook Inc. Appen tillåter användare att ladda
upp foton och videos som kan redigeras med olika filter. Foton och videos går att
taggas och lägga till platsinformation. Ett konto kan delas offentligt eller vara privat.
Användare kan bläddra bland andra konton genom att söka efter taggar och platser
eller se populära inlägg. Användare kan "gilla" foton och följa andra konton.
4. Picasa är en bildvisare för att organisera och redigera digitala foton och är en
integrerad webbplats för fotodelning, ursprungligen skapad av ett företag med
namnet Lifescape 2002. I juli 2004 köpte Google Picasa från Lifescape.
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5. Flickr (uttalas "Flicker") är ett webbhotell för bilder och videos. Bilder och videos kan
visas på Flickr utan att du behöver registrera ett konto, men ett konto måste skapas
för att kunna ladda upp innehåll. Registrering av ett konto gör det också möjligt för
användare att skapa en profil med foton och videos som användaren laddar upp. Du
kan även lägga till en annan Flickr-användare som en kontakt. För mobilanvändare har
Flickr en officiell mobilapp för iOS, Android och en optimerad mobilwebbplats.

Modul 6: Samarbetsverktyg och användning av sociala medier

Kort överblick av modulen
Sociala medier används oftast som en social plattform för att interagera med vänner och
familj och även ett verktyg för att hitta arbete. Du kan använda sociala medier även efter du
lyckats få ett arbete då det finns många plattformar som kan hjälpa dig vidare i din
yrkeskarriär.
Sociala medier kan vara ett användbart verktyg i din yrkeskarriär när det gäller att
samarbeta, kommunicera och även som ett marknadsföringsverktyg. Gmail, Skype och
Google Drive är alla gratisverktyg som kan hjälpa dig att kommunicera och samarbeta med
andra i arbetet eller privat. Facebook, Twitter och Instagram kan också användas som en del
av en marknadsföringsstrategi för att sprida information om ditt nya företag.
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Tips för läsaren: Samarbetsverktyg och användning av sociala medier
1. Lär dig mer om några verktyg som stödjer kommunikation och samarbete med andra:
-

-

-

Skype
(http://www.skype.com/en/)
och
Google
Hangouts
(https://hangouts.google.com/) låter användare kommunicera via video på distans,
gratis. Dessa är användbara privat (hålla kontakt med vänner och familj utomlands)
och professionellt (hålla möten med internationella kollegor).
Genom att använda "Cloud Storage"-plattformar som Google Drive
(http://www.google.com/drive/) & Dropbox (http://www.dropbox.com/) kan
användare dela och lagra dokument, bilder och videos med kollegor online. Genom
att använda Google Drive kan du också skapa och arbeta i Word-dokument, kalkylark
och PowerPoint-presentationer online. Dessa sparas automatiskt och du kan komma
åt dem när som helst.
Ett annat vanligt sätt att kommunicera är via e-post. Även om många redan har en
privat e-mail är det en bra idé att skapa en egen e-mail för jobbsökning och annan
seriös kommunikation.

Tänk på de olika funktionerna som olika leverantörer erbjuder när du bestämmer vilken epostleverantör som du tänker använda. Gmail, Outlook och Yahoo erbjuder alla funktioner
som e-postfiltreringssystem, sökfunktioner och möjligheten att skicka och ta emot e-post,
bilder, videos och andra bilagor. Gmail erbjuder också funktioner som en "ångra skicka"knapp som gör det möjligt att avbryta ett e-postmeddelande direkt efter att det har skickats.
Gmail är ett populärt val på grund av dess användarvänliga design och dess integration med
andra Google-programvaror som exempelvis Google Drive.
Tips på hur du väljer en e-mailadress:
- Håll det professionellt: det är viktigt att använda ett e-postadress som är unik, men
se till att hålla adressen lämplig så att den kan användas vid exempelvis jobbsökning,
t.ex. förnamn.efternamn@emailleverantör.com
- Håll det enkelt: Genom att hålla det så enkelt som i exemplet ovan så är det lättare
för dig och andra att komma ihåg. Om ditt namn är väldigt vanligt kan du använda ett
nummer
eller
skiljetecken
för
att
göra
det
unikt,
t.ex.
förnamn.efternamn.90@emailleverantör.com
2. Lär dig om planering och hantering av dina sociala mediekonton.
Sociala medieplattformar är användbara för marknadsföring till en låg kostnad. Facebook,
Twitter och Instagram är alla effektiva plattformar för att göra reklam för varor och tjänster.
Verktyg som Canva kan också användas för att skapa marknadsföringsmaterial såsom
logotyper, reklamblad och socialt medieinnehåll.
Att hantera flera sociala medier på en gång kan vara utmanande, särskilt om du har ett
specifikt bokningsschema för varje plattform. Om du tycker att det är svårt att hantera flera
konton kan Hootsuite (https://hootsuite.com/en-gb/) eller Tweet Deck (Twitter-specifikt)
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(https://tweetdeck.twitter.com/) underlätta hanteringen av flera konton på olika
plattformar.

Överblick av Mentoring Circles™
Inova Consultancy (UK) utvecklade Mentoring Circles™-metodiken 2001 för att skapa en
innovativ metod för personlig utveckling. Mentoring Circles™ innehåller coaching, "peer
mentoring" och handlings-inlärningstekniker för att hjälpa deltagare att uppnå sina mål i både
privatlivet och i karriären.
Metodiken kan kategoriseras i 3 olika typer: företag, karriär och Mentoring Circles™.
Personer inom företagskretsar hjälper deltagarna att förbättra sina mjuka färdigheter när de
startar eller utvecklar sitt företag. Career Circles™ används för att hjälpa deltagarna att
fortsätta växa i sin karriär, göra karriärförändringar eller återgå till jobbet efter ett uppehåll.
Slutligen stöttar Mentoring Circles™ deltagarna i personlig reflektion och självutveckling.
Metodiken utgår till stor del på deltagarens behov.
SMS Mentoring Circles™ - Syfte & Metod
Mentoring Circles™ består av 3 till 4 sessioner (varje session pågår upp till 4 timmar) med 5–
10 deltagare. Under varje session ges deltagarna möjlighet att ta itu med en specifik fråga och
få feedback från de andra Circles™-deltagarna. En facilitator eller mentor ser till så att det är
en stöttande och trygg miljö så att alla deltagare kan dela och lösa sina utmaningar.
Mentoring Circles™ har visat sig ha stora fördelar under perioder med förändringar i
deltagarens sysselsättning, entreprenörsinlärning eller självutveckling. Fördelarna med att ha
deltagit i Mentoring Circles™ är att deltagarna fått ökat självförtroende och minskad isolering.
Circles Methodology™ har tidigare införts i en rad projekt i hela Europa av flera
yrkesverksamma såsom arbetsterapeuter, coacher, organisationsutvecklingskonsulter och
kvinnliga företagare.
Självförmåga är fokus för Mentoring Circles™. Självförmåga är den tro en individ har om sin
egen makt att påverka situationer. Därför påverkar självförmågan de val som en individ gör.
Genom att förändra en individs självförtroende på ett positivt sätt kan en individ eller
organisation förbättra sin förmåga att slutföra uppgifter och/eller nå uppsatta mål.

Metodiken består av följande fyra viktiga aspekter:
-

Prestationer: Att hjälpa deltagare att gå tillbaka till tidigare framgångar i deras
arbetslivhistoria. Det innebär att deltagaren gör självutvärderingar.
Indirekt lärande: Deltagarna kan observera och lära sig av andra deltagare och
facilitatorn.
Känslomässigt uppväckande: Att genom avslappningsträning och samtal förbättra
självförmågan. Detta innebär också att hjälpa deltagarna att bli medvetna om negativa
tankar om sig själva.
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-

Uppmuntran: Facilitatorn bekräftar och uppmuntrar deltagarna.

En kompetensbedömning genomförs av deltagarna innan den första sessionen börjar. Detta
görs för att upptäcka deltagarnas mjuka kompetenser. Vid avslutningen av varje session görs
en bedömning igen för att utvärdera deltagarnas förbättring.
Mentoring Circles™ - Passande för SMS
Mentoring Circles™ har tidigare använts i flera projekt för att förbättra deltagarnas
anställbarhet, social integration och digitala kompetenser. I projektet SMS kommer
deltagarna att kunna förbättra sin sociala integration och kompetenser i digitala medier.
Genom att lära sig använda sociala medier kan de få fortsatt stöd från tidigare nätverk och
också utöka det nya. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ta upp en fråga eller ett problem
som facilitatorn och de andra deltagarna ska försöka hjälpa dem att lösa genom
självreflektion.
“Scribe video” för SMS Mentoring Circles™

3

Feedback från insiders – vad tycker kvinnorna som deltagit i SMS
Training Programme?
“You'll feel so homesick that you'll want to die, and there's nothing you can do about it apart from endure it. But you will,
and it won't kill you. And one day, the sun will come out you might not even notice straight away-it'll be that faint. And then
you'll catch yourself thinking about something or someone who has no connection with the past. Someone who's only
yours. And you'll realize that this is where your life is.”
Brooklyn a moving story of Eilis Lacey

3

https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-qVtNQ
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Deltagarna i SMS-utbildningen kommer från följande länder:
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Citat från SMS Training Pilot 1
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

"excellent sessions"
"discovered a new world and websites to search for a job"
“Highly recommend”
“the sessions exceeded my expectations with a comfortable place, friendly
environment and friendly trainer"
“I have never searched for a job on Facebook but now I will try”
“This course helps me to become more independent”
“I learned new things and enriched my skills about branding and how to present
myself”
“It was very informative and supportive”
“Exceeded my expectations”
“Always look forward to learning something new”
“The ability to discuss my plan openly and share my ideas with others”

UTVÄRDERING
6
5

5

5

5
4

4
3

3
2
1
0
Programmet
Programmet
uppfyllde
hade positiv
förväntningarna påverkan på min
utveckling

Längden på
programmet
passade bra

Utbildaren
inkluderade mig

Jag fick stöd
emellan
sessionerna

Du kan träffa några av deltagarna på SMS YouTube-kanalen. Låt oss lyssna på deras
vittnesmål: https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-qVtNQ

23

Bakgrundsinformation
Den sociala och ekonomiska integrationen av migranter, flyktingar och asylsökande kvinnor
och flickor beror också på deras tillgång till vård, bostad, utbildning samt språkkurser och
andra integrationsprogram. Men kvinnors tillgång till dessa rättigheter är ofta en utmaning.
Utbildningsnivå och i vissa fall analfabetism, orsakar förvirring mellan rättigheter kopplade till
migrationsstatus bland migranter. Det kan också hindra tillgång till tjänster och brist på
information om hälsovårdstjänster och kostnaderna för dessa.
För att bemöta informationsbehovet utarbetade projektpartnerna i SMS en kort översikt av
befintliga metoder som finns tillgängliga i Sverige, Portugal, Storbritannien och Italien.
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Mottagande av migranter i Sverige

4

Grundläggande information om mottagande av migranter i Sverige
Generell information

Migrationsverket – regeringens migrationsmyndighet som beviljar
ansökningar om vistelse i Sverige. Det kan vara tillfälliga besök eller
permanenta. Som utrikesfödd är detta den första myndigheten du
behöver få godkännande från. På Migrationsverket kan du hitta all
information om migration, sätt att integreras i samhället, lagar och
regler.
Skatteverket – det svenska skattekontoret kommer att utfärda ditt
personnummer, "nyckeln" för att komma in i det svenska samhället. Det
finns två typer av identifiering. Samordningsnummer, som är möjligt för
nästan vem som helst som kommer till Sverige, får du genom att
registrera dig hos Arbetsformedlingen. Det andra är mestadels tillgängligt
för de som har ett arbetsavtal över 50% under minst 6 månader i Sverige.

4

https://www.caritas.org/2019/09/semaine-daction-mondiale-de-2019/?lang=fr
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Språk

S.F.I. – Svenska för Invandrare erbjuder gratis språkkurser i svenska. För
att delta i dem måste du ha beviljats tillfälligt eller permanent
uppehållstillstånd.

Stöd för kvinnor

Socialtjänsten
Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella hjälplinje för kvinnor som har
utsatts för hot och fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld.
Försäkringskassan - ekonomiskt stöd som ges från staten via
skattesystemet.
Support Group Network – arbetar med föreningar, grupper och individer
som vill stärka och hjälpa asylsökande, flyktingar, migranter i Sverige och
runt om i världen genom att uppmuntra till egna initiativ och hjälpa dem
att skapa lokala Support Groups.
Stöd för incestoffer – nxtME är en ideell organisation som erbjuder
kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella
övergrepp och incest.
Stöd för kvinnliga migranter – IKF Malmö är en plats där kvinnor från hela
världen introduceras till Sverige. Det som är specifikt för IKF Malmö är att
de vill undvika stigmatisering och fokusera på integrationen av kvinnliga
migranter. IKF stödjer kvinnor med olika bakgrund, baserat på deras
kunskap och kompetenser och inte på att de är migranter.

Boende

Blocket.se – erbjuder ett brett utbud av olika boendealternativ, från hus
till enkla rum, över hela Sverige. Klicka på 'bostad', kategorin 'uthyres' om
du vill hyra. Ange sedan exakt vad du letar efter; alternativt kan du betala
för att lägga upp din egen annons så att hyresvärdar kan kontakta dig
direkt. Blocket är endast på svenska. Du kan också prova på: Bostad
Direkt, Qasa, Residensportalen, BoPunkten.se, Studentbostäder. Andra
webbplatser är: Studentstaden, Stifelsen Stockholms Studentbostäder,
Studentbostäder, Studentlya.nu.

Vård

Socialdepartementet

Utbildning och
anställning

Arbetsförmedlingen – en myndighet som arbetar med jobbsökande och
utbildning för arbetssökande.

Onlineplattform

MILSA utbildningsplattform – en nationell plattform som ger tillgång till
information om Sverige. MILSA-utbildningsplattform stöds av European
Social Fund och Socialdepartementet. Projektet samarbetar med
universitet, länsstyrelser, experter inom olika affärsområden och olika
ideella organisationer på både nationell och internationell nivå.

Mottagande av migranter i Storbritannien
Grundläggande information om mottagande av migranter i Storbritannien
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Generell
information

GOV.UK – tillgång till statliga tjänster och information.
En snabb överblick av de olika tjänster som finns tillgängliga för personer
som bosätter sig i Storbritannien och vilka tjänster du eventuellt har rätt
till. Även länkar till olika appar som är nödvändiga för att få vistas i
Storbritannien (https://www.gov.uk/government/publications/moving-tothe-united-kingdom).
The Citizen Advice Bureau kan hittas över hela Storbritannien och
erbjuder gratis, konfidentiell, opartisk och oberoende rådgivning i ett
brett spektrum av ämnen inklusive förmåner, bostäder, anställning och
juridiska frågor.

Språk

Det finns ett brett utbud av onlinekurser för att lära sig engelska, inklusive
flera gratisappar som kan användas när som helst, t.ex Duolingo eller
Memrise.
British Council erbjuder ett brett utbud av tjänster och
undervisningstekniker, webbplatsen erbjuder också engelskkurser som
passar för alla åldersgrupper.

Stöd till kvinnor

Women’s aid – stödtjänster för kvinnor och barn som kommer från olika
bakgrunder och som är utsatta för våld och övergrepp i hemmet.
Stöd ges också genom kommunen som kan hänvisa kvinnor till de
organisationer som finns på lokal nivå.

Boende

Kommuntjänster
Money saving expert – tips på privat uthyrning av hus eller lägenhet.
Denna tjänst ger även bra tips på hur man sparar pengar, shopping och
bra erbjudanden.

Vård

The NHS website erbjuder information om tjänster och stöd som hjälper
dig med ditt välmående. Denna tjänst erbjuder även möjligheten att hitta
en läkare, tandläkare, apotek och akutvård i ditt område samt stödja dig
när du söker dessa tjänster.

Utbildning och
anställning

Plattform GOV.UK – karriär- och kompetensutbildning är tillgänglig online;
GOV.UK erbjuder tillgång till karriärtjänster. Tjänsten erbjuder också
information om dina rättigheter när du arbetar i Storbritannien.

Onlineplattform

GOV.UK erbjuder en beskrivning av asylprocessen i Storbritannien. Medan
många andra tjänster och privata organisationer erbjuder detta så ger
gov.uk den mest uppdaterade, omfattande guiden till vad du kan behöva i
asylprocessen.

Mottagande av migranter i Italien
Mottagande av migranter i Italien
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Generell information

Vivere e lavorare in Italia – en webbplats utvecklad av ministeriet
för arbetsmarknad och socialpolitik i samarbete med inrikes- och
utbildningsministeriet.
SIPROIMI – Skyddssystem för förmånstagare av internationellt skydd och
för ensamkommande fram till 2018 SPRAR.
SIPROIMI ska ge stöd till varje individ i mottagningssystemet. Ett
individuellt program för att få personen att återfå en känsla av
självständighet och leva livet fullt ut i Italien när det gäller sysselsättning,
bostad, tillgång till lokala tjänster, social interaktion samt integration för
minderåriga.
Ansöka om asyl i Italien – du kan lämna in en ansökan om asyl antingen
hos gränspolisen vid ankomst eller på polisens immigrationsbyrå ”questura”.
“IN.CO.NT.RO” – ett register över organisationer och institutioner som
erbjuder tjänster till migranter.
Bologna cares! – projektet SPRAR i Bologna.
Bologna Municipality – gratis kurser i italienska
Centro per l’istruzione degli adulti (CPIA) – kurser på italienska och
utbildning för vuxna.
Casa delle Donne – tjänster för kvinnor utsatta för våld.
Interkulturellt Center för Kvinnor

Språk

Stöd till kvinnor

Boende

Portale Integrazione Migranti – guide till hur du hittar ett boende i Italien.
Flash Govani – tips om hur man hittar och hyr hus.

Vård

Website of the Ministry of Health – sjukvård för migranter

Utbildning och
anställning

FlashGiovani.it – Utbildning för vuxna, praktikplatser, yrkesutbildning.
FlashGiovani.it – Bologna kommun, tips på hur man skriver ett CV och var
man hittar en arbetsförmedling.
ClickLavoro – plattform för jobbsökning
Hi HERE APP – 15 flerspråkiga sidor som illustrerar grunderna i rätten till
asyl, det italienska mottagningssystemet och stödet till integration, för
att uppmuntra kunskap och medvetenhet (finns på italienska, engelska
och franska).
The Virtual Volunteer – stöder migranter med viktig och pålitlig
information. Ett projekt utvecklat av Röda Korset och Red Crescent
Societies för att stödja nationella samhällen samt ge information till
migranter i och utanför sina länder.
Airbnb – den kända sidan som används för uthyrning av hem, har startat
ett nytt projekt: Open Homes Refugees. I samarbete med Milano
kommun, Refugees Welcome Italia och Comunità di Sant'Egidio.

Onlineplattform

Mottagande av migranter i Portugal
Grundläggande information om mottagande av migranter i Portugal
Generell information

Alto Comissariado para a Migrações är en statlig organisation, High
Commission for Migration (ACM, I.P.). Deras uppdrag rör integration av
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migranter, inkludering av nya portugisiska medborgare liksom stödet för
portugisiska medborgare som inte är bosatta i landet. Att erbjuda
tjänster anpassade till nya personer har varit ett av de största projekten
för denna nya organisation.
Språk

ThePPL Portuguese for Immigrants association startade en kurs som
erbjuder 150 timmars utbildning i tre månader för att främja dialog.

Stöd för kvinnor

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima är en förening som stödjer
kvinnor som utsätts för sexuellt våld och stöd till migranter och
diskrimineringsoffer.
AMCV – Association of Women Against Violence – bekämpa alla former
av genusrelaterat våld och diskriminering.
UMAR – kvinnoförening

Boende

The Local Immigrant Integration Support Center (CLAII) – ett service- och
informationscenter som syftar till att främja mottagandet av migranter
och integration.

Vård

ACM/HEALTH – alla utländska medborgare har rätt till vård. Här kan du få
all information om det nationella hälsosystemet i Portugal.

Utbildning och
anställning

GIP (Immigrant Job Centres Network) – ett centrum som erbjuder
jobbsökning och personlig uppföljning av arbetslösa under integreringseller återintegreringsfasen.

Onlineplattform

Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral – det är en
ideell förening mer känd som en Public Utility Institution och som en ickestatlig utvecklingsorganisation (NGDO). Föreningen grundar sig i
solidaritet, rättvisa i internationella relationer och för att främja
solidaritet mellan individer.
Instituto Marquês de Vale Flôr – en privat välgörenhetsorganisation och
en icke-statlig organisation för utveckling (NGDO). Organisationen
fokuserar på länder med portugisiska som officiellt språk. Institutionens
huvudmål är att främja värdighet, likvärdiga rättigheter och möjligheter.
Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulher – ideell, social,
kulturell och humanistisk förening som är medlem i ONGDM.
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IKF (Sverige) Projektkoordinator

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har en vision om en
värld där alla är lika och visar solidaritet och ömsesidig
respekt. Det är en politiskt och religiöst obunden organisation
som stödjer kvinnors integration i det svenska samhället
(https://www.ikf.se/om-ikf).
Inova Consulting (Storbritannien)

Inova har sitt fäste i Sheffield, Storbritannien, och syftar till att
förbättra liv genom att stödja individer att uppfylla sin fulla
potential. Inova erbjuder utbildningsprogram som finansieras
av Europeiska Kommissionen inom området entreprenörskap
och karriärutveckling, med fokus på mångfald och lika
möjligheter (https://www.inovaconsult.com/).
WITEC (Sverige)
WITEC (European Association for Women in SET) bildades 1988 och
har mer 30 års erfarenhet av att arbeta för att främja och stödja
flickor och kvinnor i STEM. WITEC har nationella samordnare i mer
än tio europeiska länder (https://www.witec.se/).
AidLearn (Portugal)

HR Consulting med säte i Lissabon fokuserar på att förbättra
den portugisiska befolkningens kompetens. Det är en
utbildningsleverantör som finns över hela landet med stor
erfarenhet av europeiska projekt (https://www.aidlearn.pt/en/).
STePS (Italien)

STePS pionjärer förhåller sig till formellt och icke-formellt
lärande för att möjliggöra personlig utveckling. STePS arbetar
även med inkluderande och hållbar förändring i
organisationer. STePS utarbetar och hanterar projekt som
syftar till att stärka individer genom anpassat lärande
(https://www.stepseurope.it/).
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