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1. Inledning 

Migrationen ökar ständigt i Finland och diskuteras ivrigt i massmedia. Integrationsprocessen i 

Finland upplevs av många vara för långsam och har väckt en del kritik. I januari 2019 

konstaterade riksdagens revisionsutskott att integrationen i Finland “inte fungerar”, och bland 

annat lyftes fram att integrationen bör effektiveras eller försnabbas. 

 

Då man i Finland försöker utvärdera och “mäta” integration är det oftast sysselsättningen 

man i första hand granskar. I Arbets- och näringsministeriets publikation “Kotoutumisen 

kokonaiskatsaus 2019: Indikaattoritietoa kotoutumisesta” (Kazi, Kaihovaara & Alitolppa-

Niitamo 2020) konstaterar man att bland personer med invandrarbakgrund är arbetslösheten 

ungefär 2,5 gånger större än bland resten av befolkningen. Med invandrarbakgrund syftar 

man här på personer vars föräldrar eller den förälder som fortfarande lever är född i ett annat 

land än Finland. Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor som klassificeras ha en 

invandrarbakgrund skiljer sig i och med att sysselsättningsgraden för kvinnor är lägre än för 

män. (Kazi m.fl. 2020)  

 

Personer med invandrarbakgrund upplever det ofta som en utmaning att komma in på den 

finska arbetsmarknaden. Rask, Castaneda, Härkänen, Koponen, Bergbom, Toivanen & 

Koskinen (2016, 9-13) lyfter i sin undersökning fram faktorer som personer med kurdisk, 

rysk eller somalisk bakgrund har upplevt som hinder för att få jobb. Dessa faktorer är bl.a. 

bristfälliga språkkunskaper, brist på lämplig utbildning, brist på arbetserfarenhet samt 

arbetsgivares attityder. Speciellt arbetslösa personer med somalisk bakgrund lyfte fram 

arbetsgivares attityder som ett stort hinder för att få anställning (Rask m.fl. 2016, 9-13). 

Forskning har påvisat flertal faktorer som försvårar migranters inklusion på arbetsmarknaden, 

t.ex. brist på nätverk och kunskaper i det lokala språket, oförmåga att tillämpa sina kunskaper 

i det nya samhället samt orättvisor och diskriminering gentemot migranter i det mottagande 

samhället (Teräs, Osman & Eliasson 2020).  

 

Alternativa stödformer som komplement till det kommunala integrationsstödet har utvecklats 

inom den tredje sektorn för att underlätta migranters inklusion i det finländska samhället. 

Genom att erbjuda kompletterande stöd till migranter utöver de nationella 
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integrationsprogrammen kan migranter förbättra sina möjligheter till att bli inkluderade i 

arbetsmarknaden i det nya samhället. Organisationers och föreningars insatser är centrala 

inom alternativa stödformer till migranter i Finland. Creutz & Helander (2012, 108–109) 

beskriver hur (svenskspråkiga) organisationer och föreningar är viktiga för migranter i och 

med att de ”erbjuder en källa till socialt kapital”, och att migranter kan få information om 

bl.a. arbetsmöjligheter via dessa. Eftersom inklusionsprocessen i Finland har kritiserats för att 

inte vara tillräckligt effektiv och till och med för att ej fungera är jag nyfiken på det nya 

projektet Dörrens roll i migranters inklusion på arbetsmarknaden. Hur kan projektet stöda 

migranters inklusion på arbetsmarknaden, och hur ser dess deltagare på de egna 

möjligheterna till inklusion? 

1.1. Luckans integrationsprogram 

Föreningen Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter som bland annat 

erbjuder kulturverksamheter och olika aktiviteter för barn, unga och migranter. Luckan har 

verksamhet på tolv olika orter i Finland. Luckan Helsingfors erbjuder information och olika 

typer av vägledning för t.ex. unga, samt föreläsningar och workshoppar, evenemang och 

mötesplatser och även barnkultur. Luckan integration erbjuder verksamhetsformer som t.ex. 

handledning, mentoring program och mångsidiga evenemang, med syftet att stödja 

migranters inklusion. Ett av dessa projekt är Dörren (Luckans webbsida 2020).  

 

Projektet Dörren arrangerar möten mellan lokala arbetstagare eller företagare från olika 

yrkesgrupper samt migranter inom samma branscher. En migrant och en person som är 

etablerad på den finländska arbetsmarknaden träffas en gång, under en timme, och diskuterar 

kring den gemensamma yrkesbranschen, arbetskulturen och sociala koder, idéer kring den 

utlandsföddas yrkesmässiga möjligheter samt vägar in i branschen. Dörren har utvecklat en 

samtalsguide som de två deltagarna kan använda sig av under samtalet. Den så kallade 

dörröppnaren, det vill säga den lokala personen som är etablerad i den finländska 

arbetsmarknaden, föreslår om möjligt två arbetskontakter som migranten kan träffa enligt 

samma koncept. På det här sättet breddas kontaktnätet inom den specifika yrkesbranschen 

genom endast en träff. Projektet Dörrens upplägg kommer från Sverige, där Yrkesdörren 

startades upp i Stockholm år 2015. Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren programmet, en 
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långsiktig satsning på inklusion och etablering i Sverige, vilket är ett initiativ av 

Axfoundation. (Dörrens webbsida 2020) 

 

All information inom verksamheten produceras på tre språk; svenska, finska och engelska. 

Verksamheten strävar aktivt efter att nå ut till både privatpersoner samt organisationer och 

företag. Vid föreningen Luckan har man märkt av ett behov av branschspecifik kunskap och 

kontakter inom den egna branschen hos många migranter som söker handledning eller stöd. 

Eftersom migranter som flyttar till Finland ofta inte har färdiga professionella kontaktnät som 

personer som t.ex. studerat, praktiserat och jobbat i landet redan har, är det tidskrävande att 

skapa sig kontaktnätet de behöver. Personalen lyfter fram att behoven av kontaktnät är 

mångfaldiga, t.ex. att i många fall hittas jobbtillfällen via kontakter eller att goda nätverk kan 

stödja en professionell identitetsutveckling hos migranten. (Luckans personal, intervju 1 

4.12.2020; Luckans personal, intervju 3 14.12.2020) 

 

Det finns även behov av projektet Dörren på en lokal samhällelig nivå. Många företag strävar 

efter att utöka sina kunskaper kring mångfald eller har t.ex. rekryteringsbehov men når inte 

enkelt ut till eller är inte synliga för målgruppen migranter. Luckans personal jobbar även 

aktivt för att engagera lokalsamhället i projektet. Informationsflödet till migranter har ansetts 

vara lyckad, projektet får in en kontinuerlig ström av intresseanmälningar från migranter. 

Däremot har det visat sig vara mer utmanande att nå ut till och engagera frivilliga mentorer, 

detta kräver ständigt tid och resurser av personalen. Projektet strävar efter att koppla ihop 

behoven som finns i lokalsamhället och som migranter upplever. Inom projektet har man 

jobbat för att kunna skapa ett enkelt och specifikt upplägg, som ska vara givande och lärorikt 

för båda parter som deltar i mötet. För att t.ex. underlätta organisationers och företags 

deltagande i projektet har personalen erbjudit nätverksträffar med färdiga förhands 

matchningar av personer, vilket personalen anser ha sänkt tröskeln för att delta som frivillig 

mentor. (Luckans personal, intervju 1 4.12.2020; Luckans personal, intervju 2 11.12.2020; 

Luckans personal, intervju 3 14.12.2020) 

 

Projektet finansieras i första hand av Europeiska socialfonden, med kompletterande 

finansiering av Svenska kulturfonden. Den ursprungliga finansierings perioden var från 

oktober 2018 till Augusti 2020, och med ett senare tillkommet förlängningsbeslut fortsätter 

finansieringen till juli 2021. Personalen (2,5 anställda under december 2020) jobbar fram tills 

dess med att utreda möjligheter att förankra verksamheten för att Dörren verktyget ska kunna 



 4  

leva vidare. I december 2020 hade Dörren projektet ca 110 stycken registrerade möten. De 

flesta migranter som deltar i projektet är enligt personalen högutbildade, fastän naturligtvis 

utbildningsnivå och arbetserfarenhet kan variera. Det finns enligt personalen ett stort 

mångfald av yrkesbranscher bland migranter som träffar en mentor via projektet, men den 

högst representerade branschen bland migranter är IT, och även kommunikations- samt 

kulturbranschen är högt representerade bland deltagarna. Även branscher inom t.ex. social 

och hälsovård och finansbranschen är vanliga. (Luckans personal, intervju 1 4.12.2020; 

Luckans personal, intervju 3 14.12.2020) 

 

1.2. Mentorskap som stöd i inklusionen 

I projektet Dörren förmedlas mentorer, d.v.s. lokala ”dörröppnare”, till migranter. Således är 

mentor eller mentorskap ett nyckelbegrepp i min forskning. Begreppet mentor refererar till en 

person som kan erbjuda stöd och hjälp till en annan person, i det här fallet i migranters 

inklusionsprocess, eftersom dessa har positiva effekter på faktorer som ökar migranters 

möjlighet till inklusion på arbetsmarknaden.  

 

Neuwirth & Wahl (2017, 142) skriver att mentorskap enligt Landefeld (2009) oftast 

definieras som en ”individrelaterad prestation av en person som fungerar som mentor för att 

stöda någon annan i att uppnå mål och att vara framgångsrik1” (egen översättning). Det 

handlar om en ömsesidig relation, där mentorn delar med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter och ger råd (OECD 2007, 160) till en person som inte har lika mycket kunskap 

eller erfarenhet av ämnet i fråga. I projektet Dörren är det frågan om en företagare eller 

arbetstagare som delar med sig av information kopplad till det finländska arbetslivet och 

arbetsmarknaden till migranten. Relationen är tvåsidig; båda personerna i relationen kan 

stöda och hjälpa varandra (Eby 1997, 130). Detta innebär att mentorskap även kan ha positiva 

effekter på personen med mentorrollen i relationen, exempelvis kan mentorn utöka sitt 

sociala nätverk och få tillgång till nya kunskaper och erfarenheter. Relationen mellan de två 

personerna i mentorskapet bygger på personliga element (OECD 2007, 104). 

 

 
1 ”an individual-related effort of a person who functions as a mentor to support someone else in achieving 
targets and to be successful” Neuwirth & Wahl (2017, 142); (Landefeld, 2009).  
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Genom mentorer kan migranter få tillgång till information och implicit (tyst) kunskap kring 

arbetslivet i det mottagande samhället och möjlighet att bygga upp professionella nätverk 

(OECD 2007, 160). Yrkesdörren i Sverige, vars projektkoncept fungerar som grund för 

projektet Dörren, har kunnat påvisa mångsidiga effekter av mötet med en mentor. Till 

exempel har majoriteten av migranterna uppgett att de fått en bättre förståelse för den 

nationella arbetsmarknaden och den egna yrkesbranschen samt att deras professionella 

nätverk har breddats (ÖppnaDörren 2019).  

 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Jag har valt att i min magisteravhandling fokusera på migranters inklusion i arbetsmarknaden 

med hjälp av projektet Dörren. Mitt syfte är att utreda hur migranter som har deltagit i 

projektet ser på sina möjligheter till inklusion i arbetsmarknaden, och ifall det enligt 

deltagarna finns brister i programmet. Min avsikt är att studera stödjande effekter av Dörren i 

migranters inklusion i arbetslivet/arbetsmarknaden. Avhandlingen fokuserar på följande 

frågor: 

 

1. Vilka förväntningar och uppfattningar har deltagarna (migranter) kring arbetslivet i 

Finland? 

2. Hur ser deltagarna i projektet Dörren på sina möjligheter till att bli inkluderade i 

arbetsmarknaden tack vare det stöd som de kan få från projektet? (Hurudant stöd kan 

projektet ge?) 

3. Finns det brister i programmet enligt deltagarna? I så fall, vilka? 
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2. Tidigare forskning  

Det finns rikligt med tidigare forskning kring temat inklusion på arbetsmarknaden. Jag 

redogör dels för internationell forskning kring inklusion; betydelsen av inklusion på 

arbetsmarknaden samt migranters position i inklusionsprocessen. Jag redogör även för 

nationell forskning kring inklusion på arbetsmarknaden; hur situationen ser ut i Finland, hur 

man jobbat för att förbättra migranters inklusionsprocess samt rådande ojämlikheter och 

svårigheter migranter möter på arbetsmarknaden. 

2.1. Internationell forskning 

Remennick (2013) har forskat kring inklusion på arbetsmarknaden för utbildade migranter ur 

ett Israeliskt, Nordamerikanskt, Europeiskt och Australienskt perspektiv. Hon diskuterar bl.a. 

kring hur arbetsplatsen innebär den största sociala ingången in i ett nytt samhälle, och nämner 

flera viktiga faktorer som en lyckad arbetsinklusion kan bidra med för migranten. Via jobbet 

utökas migrantens sociala nätverk och hens arbetskompetens. Hen lär sig samtidigt det lokala 

språket i på arbetsplatsen/via arbetet, (d.v.s. landet migranten har flyttat till). Via arbetet kan 

migranten även utvecklas på ett personligt plan, t.ex. hens identitet och kulturella kompetens 

kan utvecklas. Arbetsplatsen kan också inverka på faktorer som psykisk hälsa och 

självförtroendet. En god ekonomisk inkomst inverkar i sin tur på faktorer som livsstil och 

boendemöjligheter. (Remennick 2003; 2004; 2013) 

 

Fastän dessa länders invandrarpolitik och kultur skiljer sig från det finländska samhället, kan 

ändå nyttan av en lyckad arbetsinklusion betonas även ur ett finländskt perspektiv. 

Remennicks resultat visar även på att de migranter som inte lyckades hitta jobb inom de 

första fem till sex åren, med högst sannolikhet inte heller kommer att hitta jobb som 

motsvarar deras kompetens eller utbildning. Detta kan i sin tur ha negativa följder för 

migranten på ett personligt plan, och det resulterar även i outnyttjad arbetskraft för samhället. 

(Remennick 2013). I Finland finns det ett behov av arbetskraft i och med en åldrande 

befolkning, därför skulle det vara viktigt att migranters resurser och kompetenser tas tillvara 

och värderas av deras arbetsgivare. 
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Det som är speciellt för Israels sociala kontext i Remennicks (2013) studie är att landet är 

litet, socialt sammanfogat och historiskt sett ett ungt samhälle. Därför påstår Remennick att i 

jobbsökningsprocessen har de egna sociala nätverken en särskilt stor betydelse. Det 

framkommer i studien att personer med israelisk bakgrund befinner sig i en bättre position än 

migranter, oberoende av deras likvärdiga arbetskompetenser. Detta innebär en orättvisa kring 

förutsättningar att hitta en arbetsplats. Migranter blir lätt utsatta för diskriminering. På det här 

kan deras etniska bakgrund påverka, men även andra aspekter såsom deras ålder och kön. 

(Remennick 2013). De sociala nätverkens betydelse för migranters möjligheter till att finna 

jobb har även betonats i andra dylika forskningar (Ahmad 2011; Bloch & McKay 2015; 

Saksela-Berghom 2020). 

 

Reitz (2007) beskriver i sin forskning olika faktorer som är avgörande för migranters 

sysselsättningsframgång i det mottagande landet. Några exempel på dessa faktorer är bl.a. 

migrationspolitiken i landet, nya migranters möjligheter till inträde till arbetsmarknaden, 

arbetsmarknadsvärdet för migranters kvalifikationer samt migranters ursprung som kan 

utsättas för diskriminering på grund av t.ex. nationalitet eller etnisk bakgrund. Även t.ex. 

sociala och kulturella kapital är en avgörande faktor för migranters framgång på 

arbetsmarknaden. (Reitz 2007)  

Castles (2010) beskriver hur migration i samhälleliga diskurser ofta diskuteras som problem 

som bör lösas genom olika politiska handlingssätt i de mottagande länderna. Castles lyfter 

även fram hur det har blivit svårare för migranter att skapa sig stabila arbetsförhållanden i 

och med att arbetsmarknaden har förändrats (i “rikare” länder) och att det har blivit allt 

vanligare med tillfälliga eller osäkra anställningsförhållanden. Samtidigt pågår en 

demografisk förändring i många länder som en åldrande befolkning, som skapar ett behov av 

flera arbetsförmögna migranter i länderna. (Castles 2010). Även Finlands demografi visar på 

en åldrande befolkning. I framtiden kommer vi att behöva allt fler personer i arbetsför ålder i 

landet för att kunna erbjuda tjänster och service till äldre personer.  

2.2. Forskning i Finland 

I Finland har man med politiska handlingar försökt förbättra migranters ställning i landet. 

Omfattande anti diskrimineringslagar har utvecklats. Lagarna har dock utsatts för en del 

kritik, bl.a. kring byråkratin och utmaningarna kring att anpassa lagarna i praktiken. 
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Kommunerna i Finland bär en stor del av ansvaret för migranters inklusion. Regeringen 

kräver att alla kommuner i landet har ett program för integrationsfrämjande verksamhet. 

Tillsammans med migranten ska kommunen och arbets- och näringsbyrån bygga upp en 

individuell integrationsplan, med målet att migranten fullt ut ska involveras i samhället och 

på arbetsmarknaden. (Lag om främjande av integration 2010/1386; Sagne, Saksela & 

Wilhelmsson 2007). Finland, såsom andra nordiska länder, ger intryck av välfungerande lagar 

och principer vi har förbundit oss till, som bidrar till jämlikhet och icke-diskriminering på 

arbetsmarknaden. Dock har migranter som bor i Finland lyft fram en annan verklighet; en 

maktpolitik som skapar ett underläge för etniska minoriteter och migranter. (Saarinen & 

Jäppinen 2014). Forskning som beskrivs detta kapitel fokuserar på integrationsprogram och 

migranters utmaningar samt sociala positioner på arbetsmarknaden. 

Genom att utveckla olika integrationsprojekt i Finland har man försökt att stöda migranter i 

deras inklusion på den finländska arbetsmarknaden. Syftet har i många fall varit att förbättra 

migranters yrkesinriktade färdigheter som stöder deras möjligheter till att bli anställda. 

Många projekt har även fokuserat på att utveckla och förbättra landets existerande metoder 

för integration. Enligt Martikainen, Valtonen, & Wahlbeck (2012) stöter migranter 

fortfarande på orättvisor i jobbsökningsprocessen, trots försök att stöda migranters position 

på den finländska arbetsmarknaden. Tidigare studier har påvisat att personer med utländsk 

bakgrund har en svag position på arbetsmarknaden, i och med att deras positioner ”påverkas 

av strukturerna från det mottagande samhället” (Forsander 2002, 278). Ett vanligt fenomen 

är att migranter försöker försörja sig själva genom att starta ett eget företag, t.ex. inom 

restaurangsektorn. Dessa etniska egenföretagare stöter ofta på svåra situationer inom både 

ekonomiska och sociala kontexter. (Martikainen m.fl. 2012) 

Trots satsningar på att förbättra migranters möjligheter till inklusion på den finländska 

arbetsmarknaden genom olika former av integrationsprogram och projekt, kvarstår 

problematiken kring inkludering på arbetsmarknaden. Masoud, Kurki & Brunila (2020) 

diskuterar kring hur migranter (flyktingar) i Finland har svårt att få jobb. De påstår att det i 

det finländska samhället råder en uppfattning kring att migranter behöver genomgå 

förändring och anpassa sig enligt förväntningar som finns i samhället. Detta för att migranter 

bättre ska motsvara de finländska uppfattningarna kring en arbetstagare och hurudan en sådan 

ska vara. När fokus ligger på att förändras för att kunna ”passa in” i samhället, förblir 

migrantens besittande resurser i skymundan och är således inte relevanta i lika mån som 
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övriga arbetssökares resurser är. Det har även visat sig att migranters tidigare 

arbetserfarenheter och kunskaper inte värdesätts på den finländska arbetsmarknaden. 

(Masoud m.fl. 2020)  

Pötzschs (2020) studie fokuserar på vuxna migrantstuderandes sociala inklusion i den 

finländska och det kanadensiska samhället, i vilken han analyserar svensk- och 

engelskspråkiga integrationsprogram (”Svenska för invandrare – SFI” och ”Language 

Instruction for Newcomers to Canada – LINK”). Pötzsch framhäver i sin studie att 

migrantens egen kultur och identitet riskerar att bli undertryckt och inte få plats i en 

omgivning där fokus ligger på migrantens förändringsprocess. Studien demonstrerar hur 

klyftan mellan migranter och majoritetsbefolkningen i mottagarlandet kan bli allt större om 

migranters egna kulturella värderingar och tolkningar inte beaktas. Resultaten visar på flera 

faktorer inom integrationsprogrammen som möjliggör eller begränsar deltagarnas sociala 

inklusion i samhället. Till exempel implementerades i vissa fall samhällsdiskurser kring 

makthierarkier i den normativa integrationsprocessen, vilket förhindrade migrantens 

möjligheter till att fungera som den aktiva aktören i inklusionsprocessen. Även programmens 

personals benägenhet att kritiskt kunna granska hur de själva bibehåller kulturella och 

strukturella orättvisor är en viktig faktor som inverkar på deltagarnas möjligheter eller 

begränsningar till inklusion. I studien framkom även att deltagarna hade begränsade 

möjligheter till att gemensamt utmana sociala eller strukturella orättvisor. (Pötzsch 2020)  

Koivunen , Ylöstalo & Otonkorpi-Lehtoranta (2015) diskuterar kring hur man inom olika 

yrkesgrupper har sina socialt konstruerade uppfattningar kring hurudan en “ideal 

arbetstagare” är, och hur dessa ideal kan uttrycka sig i idéer om t.ex. vilket kön, ålder och 

etnicitet arbetstagaren bör ha. I deras studie kommunicerades arbetsplatsens önskemål om 

etnicitet främst i språkkunskaper. Motsägande nog ansågs det inte som ett problem att 

anställa en person från Sverige med avsaknad av några finskakunskaper överhuvudtaget till 

en chefsposition, medan man såg stora utmaningar i att en person från Irak skulle kunna 

jobba inom kundservice i och med att hens finskakunskaper ej ansågs vara perfekta. 

Koivunen m.fl. (2015) anser att för att kunna förändra dessa ojämlikheter på arbetsmarknaden 

räcker det inte med en lagstiftning, utan vi måste aktivt jobba för jämlikhet både på 

individuell-, organisations- och en samhällelig nivå. 

Även i Ahmads (2020) studie om diskriminering av personer med migrantbakgrund på 

arbetsmarknaden synliggörs ojämlikheter i arbetssökningsprocessen. I undersökningen 
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framkom att personer med migrantbakgrund fick färre intervjukallelser än personer med 

finländsk bakgrund. Detta fastän det inte rådde skillnader kring personernas kvalifikationer 

som arbetserfarenheter, utbildning, personliga egenskaper och ålder. Ahmads studie visar 

även på ojämlikheter inom de olika etnicitetsgrupperna och hur de behandlas i 

arbetssökningsprocessen; arbetsgivare hade t.ex. negativare attityder gentemot personer med 

invandrarbakgrund utanför Europa än inom Europa. (Ahmad 2020). Detta visar dels på hur 

migranter har sämre förutsättningar att få jobb än personer med finländsk bakgrund på grund 

av samhällets inställningar och attityder, och dels på hur attityderna varierar beroende på 

vilket land migranten har flyttat ifrån. 

Ahmads (2015) studie kring migranters sociala nätverks roll för arbetsinklusionen tar upp 

migranters svårigheter att hitta arbete på den finländska arbetsmarknaden som motsvarar 

deras utbildning och personliga preferenser. Migranter riskerar efter misslyckade försök till 

att hitta jobb som motsvarar den egna utbildningsnivån. Det i sin tur kan leda till att de 

förlorar hoppet och nöjer sig med jobb som kräver lägre utbildningsnivå än de besitter. 

Chanserna att hitta ett arbete som motsvarar den egna kompetensen minskar med tiden, 

eftersom arbetstagarna omsider förlikar sig med arbetet de har. I dessa fall underlättar inte 

förstärkta språkkunskaper eller lokal arbetserfarenhet möjligheterna till att hitta jobb som 

motsvarar den egna utbildningsnivån, och arbetstagarna utvecklar heller inte färdigheter som 

krävs för den arbetssektorn som motsvarar utbildningen eller de personliga preferenserna. 

(Ahmad 2015) 

I Alhos (2010) studie av migranters arbetserfarenheter och upplevelser av den egna 

arbetsmarknadspositionen i Finland intervjuade han personer med koppling till 

byggbranschen och privata servicebranscher. Alho konstaterar att många migranter känner 

sig utnyttjade på den finländska arbetsmarknaden, i och med att de upplever att de har sämre 

arbetsförhållanden än övriga finländare. Migranterna ansåg att detta hör samman med sämre 

valmöjligheter på arbetsmarknaden samt med att migranter befinner sig i en position som inte 

har likvärdiga förhandlingsmöjligheter som övriga finländare. Fastän migranterna som 

intervjuades hade anpassat sig till arbetsmarknaden, innebar denna anpassning inte en 

likvärdig inklusion på arbetsmarknaden jämfört med övriga finländska arbetstagare, utan 

istället en anpassning till sämre arbetsförhållanden med låga löner. (Alho 2010) 
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3. Teoretisk referensram 

Avhandlingens fokus ligger på migranters möjligheter att bli inkluderade i arbetsmarknaden. 

Jag börjar med att redogöra för begreppet integration, dess användning och den samhälleliga 

diskursen och förståelsen kring begreppet och vad det innebär. Därefter förklarar jag varför 

begreppet social inklusion bättre kan fånga upp den mångsidiga inklusionsprocessen, och 

varför jag i min forskning har valt att ersätta begreppet integration med social inklusion. I 

min forskning närmar jag mig begreppet social inklusion med hjälp av ett kritiskt perspektiv, 

och således beskriver jag även det kritiska perspektivet och dess tillämpning. 

 

Migranter som deltar i projektet Dörren strävar efter att utöka sina professionella nätverk. 

Därför beskriver jag betydelsen av sociala nätverk för möjligheter till inklusion på 

arbetsmarknaden. Jag använder mig således inte av en nätverksanalys, utan redogör istället 

för hur sociala nätverk kan fungera som en stödresurs för migranter i ett nytt samhälle. Min 

forskning är enligt Tuomi & Sarajärvis (2018, 109) definition teoristyrd, eftersom jag i 

forskningen gör antaganden baserat på teori men samtidigt har det empiriska materialet delvis 

format den teoretiska delen samt avhandlingens helhetsbild.  

3.1. Kritisk social inklusion 

3.1.1. Integration 

Finlands lag om främjande av integration (2010/1386) definierar begreppet integration som 

“invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de 

kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens 

möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds”. Det handlar således om 

en flersidig process som dels omfattar personer som flyttar in i ett land och dels samhället 

som tar emot personerna. Man talar ofta om att integrationen är en tvåsidig process, det vill 

säga att det är både individer som är nya i samhället samt samhället runtomkring dessa 

individer som ska integreras. Denna tvåsidiga integration kan dock kritiseras, m.a.o. kan man 

tala om en äkta tvåsidig integration när maktpositionerna mellan samhället och migranten är i 

obalans? 
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Begreppet integration kan ses som problematiskt i och med att det finns många olika 

tolkningar och förståelser kring begreppets innebörd. Tidigare var det kutym att använda sig 

av begreppet integration i forskningssyften, medan begreppet idag stöter på en hel del kritik. 

Anthias, Morokvasic-Müller och Kontos (2013, 2) lyfter fram att integration å ena sidan kan 

fungera som ett verktyg för att utöva makt över migranter, å andra sidan kan man med 

begreppet syfta på frågor som berör den sociala integrationen. Inom sociologin har man länge 

använt sig av begreppet social integration (t.ex. Emile Durkheim), och då refererat till 

processen i vilken individen blir medlem i ett samhälle och vad detta medlemskap innebär 

(arbetsmässigt, familjemässigt osv) (Anthias m.fl. 2013). Uppfattningar, förväntningar och 

krav som samhället skapar kring integration är något som det mottagande samhället i sin tur 

kommunicerar till migranter.  

 

Ett allmänt missförstånd inom invandrarpolitiken (i Tyskland) är enligt Kontos (2014) att 

integration ses som något valbart och enbart beroende av migranten själv. I dessa 

diskussioner råder en förståelse för migranten som den aktiva aktören i integrationsprocessen, 

och samhället kan med hjälp av t.ex. politiska beslut och sociala system ställa krav på 

migranten att jobba för en enligt samhället lyckad integration. En lyckad integration uppnås 

enligt denna förståelse genom att aktivt anpassa sig till samhällets villkor. Men 

integrationsprocessen är mer komplex än så och i dessa sammanhang faller ofta beaktandet 

av den sociala kontexten bort, som migranten befinner sig i det mottagande samhället, likaså 

förståelsen kring att integration inte nödvändigtvis är något man medvetet varje dag strävar 

mot eller ifrån med avsiktliga handlingar. Problemet med att fokusera på migranten som 

ansvarig för sin egen integration är att det skapar en tanke om att det är samhället som är 

offret för misslyckad integration, och migranten blir i detta fall syndabocken. (Kontos 2014)  

 

Eriksen (2015, 16) föreslår att vid användning av begreppet integration ta i beaktande frågor 

som vem det är som ska integreras, samt till vad och av vem? När man undersöker 

integrationsfrågor bör man specificera begreppet, på grund av dess varierande innebörder och 

processer (Eriksen 2015). Begreppet kan således syfta på och innebära olika former av 

integration. Mouzelis (2008, 97) beskriver Lockwoods två åtskiljningar på integration som 

betonar antingen ett aktörsperspektiv eller ett systemperspektiv, d.v.s. social integration eller 

systemintegration. Lockwood beskriver social integration som relationerna mellan aktörer 

(fredliga eller konfliktfyllda), medan systemintegrationens fokus ligger i förenliga eller 

oförenliga relationer mellan delar av det sociala systemet (Mouzelis 2008, 97). Lockwoods 
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åtskiljningar av integration har kommit att både kritiseras samt vidareutvecklas av senare 

sociologer som t.ex. Habermas och Giddens (Mouzelis 2008).  

 

Garcés-Mascareñas & Penninx (2016) beskriver Heckmann & Schnappers (2003) fyra olika 

åtskiljningar på integration och dess varierande dimensioner; strukturell, kulturell, interaktiv 

och identifikationsintegration. Garcés-Mascareñas & Penninx (2016, 14–15) anser istället att 

det finns tre olika former av integration; den politiska formen, den socioekonomiska formen 

samt den kulturella formen. Enligt denna förståelse för integration ligger fokus i min 

avhandling främst på den socioekonomiska formen, d.v.s. migranters möjlighet till 

inkludering inom viktiga områden i samhället som t.ex. möjlighet att hitta jobb, men berör 

även den kulturella formen; d.v.s. migranters och det omgivande samhällets reaktioner på 

mångfald. De olika formerna av integration fungerar inte åtskilda från varandra utan inverkar 

på varandra. (Garcés-Mascareñas & Penninx 2016) 

3.1.2. Social inklusion 

Jag har valt att i min forskning använda mig av begreppet social inklusion för att ersätta 

begreppet integration. Detta för att komma ifrån ett dominerande fokus på migranters ansvar 

till integration och tanken om en valbar aktiv ”vilja eller ovilja” till integration som tidigare 

framkommit. På detta sätt kan samhällets roll i inklusionsprocessen tydligare synliggöras, och 

fokus flyttas från migranter till ett bredare perspektiv som kan fånga upp samhälleliga, 

strukturella och institutionella faktorer som inverkar på migranters inklusion eller exklusion i 

samhället och arbetsmarknaden. Dock kan begreppet inklusion kritiseras för att vara brett och 

svårt att definiera, och dess innebörd kan variera beroende på dess kontext (Pötzsch 2020). 

 

Sennett (2000) betonar att social inklusion innefattar ett ömsesidigt erkännande, d.v.s. att 

social inklusion kräver att personer visar att de ser varandra och är involverade i något 

gemensamt. När en grupp människor inkluderas innebär det att de blir hörda, beaktade och att 

de har en form av ”status”, en ställning som bekräftar social inklusion. Sennett beskriver tre 

olika element som är närvarande vid upplevelser av social inklusion; ett ömsesidigt utbyte 

eller växelverkan, att utbytet bör innefatta en samhällelig rituell karaktär samt att individens 

beteende bör kunna granskas av ett ”vittne”. Med vittne syftar Sennett på någon som på ett 

eller annat sätt är beroende av individen ifråga och därmed kan bedöma personens beteende. 
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(Sennett 2000). Exempelvis kan man jämföra detta med beroenderelationen mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren, eller arbetstagaren och hens kollegor.   

 

Det är svårt att tala om inklusion utan att nämna exklusion, eftersom dessa två i hög grad är 

sammankopplade och existerar i relation till varandra. Att använda sig av båda perspektiven 

kan ge en djupare förståelse för hur inklusionsprocessen fungerar. Eriksen (2015) beskriver 

hur gränserna mellan inklusion och exklusion inte alltid är svartvita, utan kan tvärtom vara 

föränderliga, förhandlingsbara och skiftande beroende på kontexten. Detta visar på hur viktigt 

det är att se inklusionen som en komplex process, och migranter som i det nya samhället rör 

sig mellan olika sociala sammanhang och institutioner kan alltså känna av både inkluderande 

och exkluderande kontexter. Även Helne (2002, 175-176) instämmer i att fenomenen inte 

alltid går allt åtskilja från varandra, och betonar att t.ex. exklusion är ett relationellt fenomen 

eftersom det enbart kan ske i relation till andra människor. Korhonen & Siitonen (2018) 

poängterar att inklusions- och exklusionsprocesser kan fungera på såväl individuella, grupp-, 

kommunala som samhälleliga nivåer.  

 

Schneider & Crul (2012) betonar vikten av att vid t.ex. forskning kring inklusion flytta fokus 

från ett resultatfokuserat synsätt, d.v.s. att fokusera på ifall inklusionen antingen är lyckad 

eller misslyckad, till att se på inklusion som en nyanserad process som går igenom både upp- 

och nerförsbackar. På detta sätt kan man fånga upp en bredare variation av faktorer 

runtomkring i samhället som inverkar på inklusionsprocessen. Schneider & Crul ger ett 

exempel på hur man i holländska skolor med ett fokus på inklusionens resultat kunde 

konstatera att en minoritetsgrupps utbildningsresultat låg ungefär på samma linje som 

majoritetsbefolkningens resultat. Detta ansågs innebära en lyckad inklusion. Med ett 

resultatfokuserat tankesätt förblir de facto de selektiva utbildningssystemen i Holland 

osynliga, eftersom resultaten konstaterades vara lyckade. Genom att ta i beaktande 

inklusionen som en process kunde man däremot peka på och koppla ihop resultat av inklusion 

med pågående institutionella arrangemang i landet. Att se inklusion som en process då man 

forskar kring inklusion på arbetsmarknaden kan på detta sätt synliggöra fler aspekter som har 

betydelse för och inverkar på inklusionen.  (Schneider & Crul 2012) 

 

I min forskning har jag har valt att tillämpa begreppet social inklusion, i och med att jag 

undersöker migranters möjligheter till att bli inkluderade i den finländska arbetsmarknaden. I 

min avhandling förstår jag social inklusion som en dynamisk process som kan upplevas i 
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varierande grad beroende på dess sammanhang. Inklusionsprocessen och de olika nivåerna av 

inklusion i dessa sammanhang kan, men behöver inte vara sammankopplade med varandra 

(Ratcliffe 2000). I min forskning närmar jag mig begreppet social inklusion med hjälp av ett 

kritiskt perspektiv. 

3.1.3. Kritiskt perspektiv på social inklusion 

Den kritiska teorin har en praktisk avsikt. Genom att använda sig av kritisk teori strävar man 

efter att skapa förändring i samhället och kritiskt förhålla sig till sociala och politiska 

institutioner och förfaranden (Leonard 1990). Kritisk teori fick sin början under 1930-talet i 

och med den så kallade Frankfurtskolan och har utvecklats och diskuterats av teoretiker som 

Marx, Habermas, Adorno och Horkheimer. Utvecklingen av den kritiska teorin har haft en 

stor betydelse för samhälleliga diskurser samt diskuterats och använts aktivt inom sociologisk 

forskning (Bronner 2011).  

 

Leonard (1990) beskriver hur Marx kritiska teori utvecklades i och med hans kritik gentemot 

det kapitalistiska samhället. Marx beskriver hur våra tankemönster är formade av den 

kapitalistiska ideologin, och vi är därmed omedvetna om hur dessa system dominerar och 

skapar sociala orättvisor. Enligt Marx måste vi bli medvetna om detta för att kunna 

ifrågasätta skadande samhällssystem och frigöra oss ifrån dessa sociala orättvisor genom att 

aktivt skapa förändring. Marxs tankar har både vidareutvecklats och kritiserats, de har t.ex. 

inte ansetts vara hållbara i det föränderliga samhället utan behövts utvecklas och omformas. 

(Leonard 1990) 

 

Leonard (1990) anser att kritisk teori bör sträva efter att peka ut orsaker till förtryck gentemot 

vissa grupper av individer i samhället, presentera en alternativ vision utöver det pågående 

förtrycket samt kunna lyfta fram detta på ett förståeligt sätt (för individerna som utsätts för 

förtyck i samhället). Leonard talar om vikten av solidaritet och pluralitet när man använder 

sig av kritisk teori. Genom solidaritet, att aktivt försöka sätta sig in i individers perspektiv 

kan man bättre förstå personers livssituationer och vad som krävs för att skapa förändring i 

samhället till dessa personers fördel. Med pluralitet syftar Leonard på att aktivt sträva efter att 

ta i beaktande pluralitet och skillnader i enskilda individers liv, uppfattningar och perspektiv. 
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På detta sätt ges alla personer en röst och har möjlighet att bidra med individuella perspektiv 

utgående från den egna livssituationen. (Leonard 1990) 

 

Den kritiska teorin kan enligt Leonard (1990, 93) uttrycka sig genom varierande former, 

beroende på forskningens kontext och teori som lämpar sig för den specifika forskningen. Det 

som är gemensamt för olika teoretiska inriktningar som utgår ifrån ett kritiskt perspektiv är 

att man utgår ifrån pluralitet och solidaritet samt förhåller sig öppet till pluraliteten som 

existerar i kampen om frigörelse ifrån förtryck. Den kritiska teorin synliggör dominans och 

ojämlika relationer. Leonard (1990, 94) använder sig av McCarthys (1978, 273) beskrivning 

av den kritiska teorin som betonar att denna bör eftersträva att finna en livsform fri ifrån 

onödig dominans i alla dess former. (Leonard 1990) 

 

I min forskning förstår jag social inklusion genom ett kritiskt perspektiv, vilket innebär att 

teorin har ett praktiskt syfte att synliggöra orättvisor och missförhållanden i samhället samt 

sträva efter att förespråka samhällelig förändring (Leonard 1990; Pötzsch 2020). Pötzsch 

använder sig av Lukes (2004) text då han lyfter fram behovet av att vid användning av ett 

kritiskt perspektiv både kognitivt och analytiskt kunna utgå ifrån den ”andres” perspektiv, 

d.v.s. den andra i relation till den dominerande diskursen i samhället. Den kritiska teorin 

lämpar sig således väl för min avhandling, i vilken jag forskar kring temat inklusion på 

arbetsmarknaden genom ”den andras” perspektiv, vilket i detta fall är migranter i det 

finländska samhället. Genom att tillämpa ett kritiskt perspektiv ser forskaren aspekter som 

normer, identitet och praxis som intersubjektivt formade och kontingent (Leonard 1990, 261), 

vilket möjliggör en kritisk inställning till den dominerande samhällsdiskursen samt 

upprätthållandet av ett öppet sinne för i detta fall migranters individuella upplevelser och 

perspektiv. Den kritiska teorin stöder således en öppen, mottaglig inställning till olikhet och 

pluralitet (Leonard 1990, 261).  

3.2. Sociala nätverk som en stödresurs 

I projektet Dörren strävar man efter att ge deltagarna möjlighet att skapa och bygga upp 

professionella nätverk. I projektet betonas sociala nätverks stödjande funktion i migranters 

arbetssökningsprocess. Tidigare studier har påvisat nyttan av existerande kontakter för 

inklusionsprocessen i arbetslivet. T.ex. anser Ahmad (2015) att migranters existerande 
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nätverk kan forma och underlätta deras anställningsmöjligheter och den yrkesmässiga 

mobiliteten.  

Granovetter (1995) betonar vikten av sociala nätverks roll för arbetskarriären. Granovetter 

anser att personers positioner i ett socialt nätverk har en enorm betydelse för deras 

arbetsmöjligheter. De sociala nätverken är avgörande för hurudan information som den 

arbetssökande får samt hurudana möjligheter som denna information öppnar upp. Enligt 

Granovetter (1995) är personer som funnit arbete via sociala kontakter mer benägna att trivas 

och stanna en längre tid på arbetsplatsen än personer som funnit arbetet via andra källor. En 

orsak till detta kan vara att personer som rekryterats via sociala kontakter lättare inkluderas i 

arbetsgemenskapen på den nya arbetsplatsen. Granovetter (1973) betonar även betydelsen av 

nätverk som individen inte har knutit starka band till. Personer kan nå viktig information 

genom så kallade svaga band, d.v.s. genom bekanta som inte består av de närmaste sociala 

nätverken så som vänskaps- eller släktkontakter. Via kontakter en person har ”svaga band” 

till kan hen få tillgång till ny information och kunskap från mer varierande källor. 

Granovetter (1973) lyfter även fram personers förbättrade möjligheter att via svaga band 

kunna bredda sina sociala nätverk till nya kretsar vilket kan öppna upp nya möjligheter. 

(Granovetter 1973;1995)  

Även om Bourdieu (1986) inte talar direkt om sociala nätverkens betydelse så betonar han att 

via sociala relationer kan personer få viktig information om arbetsmarknaden och 

anställningsmöjligheter. Enligt Bourdieu är det sociala kapitalet (vilket består av resurser av 

sociala relationer) även tätt sammankopplat med det kulturella kapitalet. För att exempelvis 

uppnå inklusion på den finländska arbetsmarknaden kan det finnas ett behov för att uppnå 

kompetens kring den finländska kulturen eller kulturen på arbetsmarknaden (t.ex. normer 

relaterade till arbetssökningsprocessen). När migranter flyttar till ett nytt samhälle uppstår ett 

behov av att bygga upp nya sociala relationer samt kulturell kompetens kring 

arbetsmarknaden, vilket kan uppnås genom social växelverkan. (Bourdieu 1986). Walhbeck 

& Fortelius (2019) beskriver hur migranter i det nya samhället genom att röra sig i och finna 

nya sociala sammanhang kan få information kopplat till t.ex. kulturell kompetens som är 

viktigt för deras sociala position.  

Wahlbeck & Fortelius (2019) understryker att sociala nätverk är ytterst viktiga i 

arbetssökningsprocessen, och kan avgöra ifall migranten får tillgång till arbetsmarknaden 

eller inte. Genom sociala nätverk får migranter information om anställningsmöjligheter och 
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hur få de kan få tillgång till olika arbeten. Ahmad (2015) beskriver hur även exempelvis 

Light & Gold (2000) samt Sanders, Nee & Scott (2002) har kunnat påvisa nätverks betydelse 

för informationsspridning som når migranten i det mottagande landet. Wahlbeck & Fortelius 

(2019), vars fokus legat på svenska migranter, påvisar att sociala nätverk var särskilt viktiga 

för svenska migranter, om inte avgörande, för att finna arbete som värderade kunskaper i det 

svenska språket. Även om svenska migranter inte utsätts för negativa attityder på 

arbetsmarknaden i samma grad som personer med t.ex. bakgrund utanför Europa, blir nyttan 

av sociala nätverk och dess koppling till möjligheter att inkluderas i arbetsmarknaden väldigt 

tydlig.  

Ahmad (2015) diskuterar sociala nätverks roll för migranters arbetsmöjligheter i Finland. Han 

konstaterar att de sociala nätverken kan fungera som en resurs i arbetssökningen men tar även 

upp en annan aspekt; de kan även avgränsa migranters yrkesval och behöver således inte 

alltid ha positiva effekter på migrantens inklusion på arbetsmarknaden. Det är kvaliteten av 

sociala kontakter i de sociala nätverken som inverkar på hur och på vilka sätt nätverken 

påverkar arbetsmöjligheterna (Granovetter 1995; Ahmad 2015). Ifall migrantens sociala 

kontakter i hens nätverk består av personer med invandrarbakgrund som har arbete med låg 

socioekonomisk status, kan det resultera i att även migranten själv engagerar sig i samma 

yrkesbransch. I Ahmads studie visade det sig att 74% av jobben med låg socioekonomisk 

status förvärvades genom kontaktpersoner med etnisk bakgrund. På så sätt kan de sociala 

nätverken även begränsa migrantens möjligheter till att avancera på arbetsmarknaden, eller 

överhuvudtaget söka sig till jobb som motsvarar den egna arbetskompetensen. (Ahmad 2015) 

Ifall man däremot knyter kontakter till personer med högre socioekonomisk status, inverkar 

det positivt på ens möjligheter att få ett jobb med samma status. I Ahmads studie framkom 

det även att jobb med hög socioekonomisk status hade erhållits genom kontaktband med 

personer från mottagarlandet. Fastän de sociala nätverken kan ha en inverkan på inklusionen 

på arbetsmarknaden, är brist på sociala nätverk ändå inte den enda orsaken till varför 

sysselsättningsgraden är låg hos migranter. Andra orsaker som påvisats är t.ex. svaga 

språkkunskaper, brist på kulturellt kapital eller arbetsgivares bristfälliga förtroende för 

migranter. (Ahmad 2015). Det är således nödvändigt att ta i beaktande strukturen och 

dynamiken av de sociala nätverken då man diskuterar deras inverkan på migranters 

möjligheter till att inkluderas i arbetsmarknaden. Formen av nätverk inverkar på möjligheter 

att finna jobb som motsvarar de egna intressena, branschen och kompetensen.  
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Ahmad (2005) instämmer i att sociala nätverk utgör en betydande källa till t.ex. 

arbetsinformation samt anställningsmöjligheter för migranter i Finland. Migranters egna 

sociala nätverk är viktiga framförallt då de är nyanlända och behöver information om både 

arbete och bostad (Saksela-Bergholm 2020). Sociala nätverk kan alltså vara en viktig 

stödresurs för migranters inklusion på arbetsmarknaden, speciellt viktigt verkar det vara att 

knyta kontakter med personer som jobbar inom samma yrke som man själv är intresserad av. 

Det bör dock påpekas att det inte enbart är migranter som ska sträva efter inklusion på den 

finländska arbetsmarknaden, utan även samhället behöver anpassa sig och framförallt 

genomgå attitydförändringar gentemot migranter (Ahmad 2011; 2015; Pötzsch 2020; 

Saksela-Bergholm 2020). Detta skulle underlätta bildandet av flerdimensionella nätverk 

bestående av både personer från mottagarlandet och personer med migrantbakgrund, som i 

sin tur skulle förbättra migranters möjligheter till att få mångsidigare arbetsmöjligheter 

(Ahmad 2011; Saksela-Bergholm 2020). 

 

I min forskning fokuserar jag på hur migrantens sociala nätverk utvecklas tack vare de nya 

sociala kontakter som nås genom Dörren programmet och hur dessa kan stöda migranterna att 

inkluderas i arbetsmarknaden. Nyttan av sociala nätverk för migranters inklusion på 

arbetsmarknaden har påvisats vara mångsidig, vilket framkommit i detta kapitel. Genom 

sociala kontakter och nätverk kan migranten få information, förbättra sin kulturella 

kompetens samt få tillgång till arbetsmöjligheter. Kvaliteten av de sociala kontakterna i 

nätverken bör tas i beaktande, såsom om dessa kan ge förutsättningar för migranten att finna 

jobb inom den egna sektorn. Nätverk kan fungera som både en resurs för migranten eller 

avgränsa hens möjligheter (Ahmad 2015). Granovetters (1973) beskrivning av nätverk som 

består av ”svaga band” och dess betydelse för personers möjligheter att nå ny information och 

kunskap kan jämföras med kontakterna som förmedlas via projektet Dörren.  
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4. Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod och motiverar valet av den. Efter det 

beskriver jag forskningens respondenter samt insamlingsprocessen av forskningsmaterial och 

hur jag har analyserat materialet. I kapitlets sista del diskuterar jag etiska överväganden som 

har aktualiserats i forskningen.  

4.1. Val av metod 

Enligt Larsson (2005, 92) försöker man genom den kvalitativa metoden ”nå kunskap om 

individens subjektiva upplevelser”. I min avhandling ligger fokus på migranters egna 

uppfattningar och erfarenheter och därmed har jag valt att tillämpa en kvalitativ metod på min 

forskning. Medan kvantitativa metoder kan ge forskaren en god helhetsbild som kan 

generaliseras även till en större grupp människor, så kan kvalitativa metoder bidra med en 

djupare förståelse kring ett visst fenomen. Med hjälp av kvalitativa undersökningar brukar 

man sträva efter att ”nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” 

(Hartman 2004, 273). Kvalitativa forskningsmetoder kan uppnå generaliserbara resultat i en 

viss mån, speciellt ifall respondenterna tillhör en relativt homogen grupp som t.ex. har 

liknande erfarenheter eller befinner sig i dylika livssituationer (Eskola & Suoranta 1998). 

 

Hartman (2004) påpekar att med hjälp av kvalitativa metoder kan man besvara frågor om hur 

fenomen är beskaffade, och beskriva fenomens egenskaper eller karaktär. Jag anser att en 

kvalitativ metod lämpar sig bra för min forskning, eftersom jag strävar efter att skapa mig en 

förståelse för personers livssituationer och framför allt deras egna upplevelser och tankar. I 

och med att jag har använt mig av en kvalitativ metod har fokus legat på att utgå ifrån 

”studiesubjektens perspektiv”, det vill säga migranter som har deltagit i projektet Dörren, till 

skillnad från kvantitativa metoder där utgångspunkten ofta baserar sig på forskarens egna 

idéer om vad som ska stå i fokus i studien (Alvesson & Sköldberg 2017, 17).  

 

I forskningen utgår jag ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som betonar att en 

verklighet existerar oberoende av individen själv, men att kunskapen kring denna verklighet 

är socialt konstruerad. Sociala konstruktioner kan institutionaliseras och därefter upplevas 

som trovärdiga och ”naturliga”. Inom socialkonstruktionismen eller andra tolkande 
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perspektiv samlar man ofta in forskningsdata genom kvalitativa metoder (Alvesson & 

Sköldberg 2017). Inklusion (på arbetsmarknaden) är i enlighet med dessa tankar ett fenomen 

som är skapat av individer, det vill säga socialt konstruerat, ett fenomen vi fortsätter att skapa 

och upprätthålla genom social interaktion. Genom att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv har jag i min forskning strävat efter att få en djupare förståelse för migranters 

inkludering i arbetsmarknaden med stöd av Dörren projektet, och fokuserat på att skapa 

förståelse för hur respondenterna upplever och förstår projektets stödjande effekter till 

inkludering i arbetslivet (Lilja & Larsson 2005, 314–315).  

 

Berger och Luckmann (1967) förklarar hur man inom sociologin bör förstå människors 

verkligheter som socialt konstruerade verkligheter.  Berger och Luckmann talar även om 

externalisering, det vill säga att produktionen av social ordning kan bli separat från 

människan, fastän det är människor som producerar den sociala ordningen. Denna ses som en 

mänsklig produkt; dels ett resultat av tidigare mänskliga aktiviteter, dels något som enbart 

existerar ifall vi genom mänskliga aktiviteter fortsätter att producera det. (Berger och 

Luckmann 1967) 

4.2. Respondenter 

Avhandlingen består av totalt tio stycken semi-strukturerade intervjuer. Eftersom jag är 

intresserad av att skapa en förståelse för migranters upplevelser av den finländska 

arbetsmarknaden och projektet Dörren utförde jag fem stycken intervjuer med personer med 

migrantbakgrund som deltagit i ett möte som ingick i Dörrens verksamhet och således träffat 

en lokal frivillig mentor. Genom att göra migranters röster hörda i forskning kring program 

som jobbar för inklusion, kan man identifiera viktiga faktorer som förbättrar framtida 

forskning samt utvecklingen av programmen (Bucken‐Knapp, Fakih & Spehar 2019). 

Dessutom är migranter den främsta målgruppen för projektet Dörrens verksamhet. För att få 

en mer omfattande bild av projektet samt samla in viktig bakgrundsinformation utförde jag 

även två stycken intervjuer med mentorer som hade som deltagit i ett möte mentor-aktor 

möte. Utöver dessa intervjuer gjorde jag också tre intervjuer med personal inom projektet 

Dörren. Lilja & Larsson (2005) betonar vikten av att beakta enskilda röster vid en 

organisation genom att t.ex. intervjua medarbetare, för att kunna skapa sig en djupare 

förståelse om organisationens verksamhet och arbetsprocesser. Jag har således valt att 



 22  

intervjua alla anställda som jobbar med projektet, varav två personer jobbade heltid med 

projektet medan en jobbade deltid.   

 

Migranter som har intervjuats har deltagit i ett möte med en mentor under perioden 1.6.2020-

4.9.2020. Den specifika tidsperioden valdes för att kunna studera hur deltagandet i mötet har 

inverkat på respondenternas situation med ett flertal månader mellan mötena och 

intervjutillfällena. Ifall tidsperioden mellan mötena och intervjutillfällena hade varit kortare 

skulle migranterna inte ännu ha haft vetskap kring mötets långsiktiga inverkan på deras 

situationer samt om vad mötet kommit att leda till i deras situation. Hade däremot 

tidsperioden för mötena varit tidigare än den fastställda, skulle det finnas en risk att 

respondenterna inte längre skulle komma ihåg mötessituationerna tillräckligt väl för att kunna 

beskriva deltagandeprocessen. Tidsramen för mötena var bred för att hitta ett tillräckligt stort 

antal respondenter.  

 

Enligt Bucken‐Knapp m.fl. (2019) är utbildnings- och könsidentitet viktiga markörer i 

inklusionsprocessen och även viktiga faktorer i forskning som strävar efter att skapa sig en 

förståelse för migranters inklusionsprocess. I intervjutillfällena med migranterna deltog två 

män och tre kvinnor, ålder varierade mellan ca 30–60 år. De flesta hade en eller två stycken 

magisterexamen, medan en person hade en doktorsexamen. Alla migranter hade studerat på 

universitet i andra länder än Finland, och en av dem hade kompletterat sina studier på ett 

finländskt universitet. Personerna hade bott i Finland allt mellan mindre än ett år till tre och 

ett halvt år, medan en person hade levt i Finland i över 20 år.  

 

Respondenterna som har deltagit i projektet som mentorer hade båda två deltagit i ett möte 

under hösten 2020, under tidsperioden 1.8.2020-30.11.2020. Jag var intresserad av att få en 

mer omfattande bild av hur projektet och hur det fungerar, och således fanns det inte ett 

behov av att ha en tidsmässig distans till mötet. För mentorerna som intervjuades valde jag 

därmed en tidsram för mötet med en kort tidsperiod innan intervjutillfällena skulle ske. 

Utöver mötet under den angivna tidsperioden hade en av mentorerna deltagit i ytterligare ett 

möte tidigare år 2020. En av respondenterna hade själv en bakgrund som migrant, medan den 

andra hade en finländsk bakgrund. En man och en kvinna deltog i intervjuerna. Mentorerna 

jobbade heltid i Finland och hade slutförda studier på universitet eller yrkeshögskola i 

Finland. Branscher som var representerade bland migranter och mentorer var IT, bokföring 

och finansiering, ekonomi samt den sociala sektorn.  
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4.3. Den semi-strukturerade intervjun och intervjuprocessen 

Mitt syfte är att skapa en djupare förståelse kring respondenternas egna uppfattningar kring 

inklusion i arbetslivet, och därför har jag valt en kvalitativ intervjumetod för att samla in mitt 

material. Kvalitativa intervjuer baserar sig på interaktion mellan forskaren och 

respondenterna, och lämpar sig bra för att på ett effektivt sätt kunna beskriva individers egna 

intryck och erfarenheter och samtidigt kunna tolka non-verbala uttryck medan man intervjuar. 

Intervjuer ger dessutom specifika beskrivningar av upplevelser där nyanseringar och 

skillnader mellan olika perspektiv kan träda fram. (Hartman 2004; Kvale & Brinkmann 2009, 

44-47) 

 

Jag valde att utföra semi-strukturerade intervjuer (eller temaintervjuer) eftersom metoden gav 

mig en möjlighet att förbereda mig med en lista med frågor som jag kunde följa under 

intervjun, men samtidigt hade jag möjlighet att t.ex. byta ordningsföljd, ställa tilläggsfrågor 

till mina respondenter eller utesluta frågor som redan diskuterats eller besvarats. På det här 

sättet blir intervjuerna mer flexibla och anpassningsbara till själva intervjusituationen och 

respondenten i fråga (Hirsijärvi & Hurme 2008, 103-104). Tilläggsfrågor gav mig även 

möjligheten till att få en djupare uppfattning kring respondenters egna erfarenheter och 

synpunkter, och samtidigt hade jag möjligheten att omformulera frågor när det behövdes.  

 

Jag utarbetade tre olika intervjuguider anpassade till intervjuerna med migranter, mentorer 

samt personal (se bilagorna). Jag skrev intervjuguiderna på svenska och engelska. 

Intervjuguiderna var noggrant utarbetade med forskningssyftet i åtanke. Intervjuguiden som 

var för migranter bestod bl.a. av följande teman; mötet de deltagit i, personernas 

migrantbakgrund, projektet Dörren samt inklusion i den finländska arbetsmarknaden. 

Intervjuguiden som var för mentorer bestod av teman som mötet de deltagit i, projektet 

Dörren och den finländska arbetsmarknaden. I intervjuguiden för projektets anställda ingick 

det frågor om deras arbetsroller och om projektets deltagare och dess inverkan på deltagarna. 

Dessutom tillfrågades projektledaren om projektets bakgrund och syfte.  

 

Eskola & Suoranta (1998, 65–66) betonar vikten av att förbereda sig väl inför 

intervjutillfällena, i och med att intervjusituationerna kan vara väldigt varierande, likaså 

forskarens upplevelser kring hur hen når fram till respondenterna med sina frågor. Jag 

förberedde mig genom att noggrant bekanta mig med litteratur om intervju- och 
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datainsamlingsmetoder samt om de forskningsetiska aspekterna. Jag fokuserade på att skapa 

en känsla av öppenhet, empati och neutralitet under intervjutillfällena. Jag tog i hänsyn 

respondenternas integritet genom att betona att det var frivilligt för dem att delta, att de kunde 

avbryta sitt deltagande eller låta bli att besvara på frågor ifall de föredrog det samt försökte jag 

ta i hänsyn deras bakgrund, jobbsituation i Finland och så vidare. 

 

Jag upplevde att jag fick en bra kontakt med mina respondenter och jag fick omfattande svar 

på frågorna jag ställde. I vissa fall besvarade respondenterna även frågor jag inte hunnit ställa 

dem. I dessa situationer valde jag att inte ställa frågor som redan besvarats och diskuterats. 

Under intervjutillfällena fokuserade jag på att förhålla mig lyhört till vad respondenterna 

berättade samt att bekräfta att jag lyssnade och förstod dem genom att nicka uppmuntrande 

och använda mig av instämmande uttryck som ”okej” eller ”mm” (Hirsijärvi & Hurme 2008).  

Jag upplevde en öppen atmosfär under intervjutillfällena, i och med att respondenterna var 

engagerade, pratsamma och öppet delade med sig av sina erfarenheter.  

 

Personalen sände ut inbjudningar enligt den överenskomna tidsperioden för när mötet mellan 

migranten och mentorn har ägt rum. Personer som ville delta i min studie tog kontakt med 

mig via e-post. Jag kom överens om tid för träff med respondenterna via e-post. Jag föreslog 

ett digitalt videosamtal som plattform för intervjun p.g.a. den rådande pandemisituationen i 

Finland. Alla respondenter hade tidigare använt sig av digitala videosamtal och var villiga att 

göra intervjun digitalt. Eftersom undantagstillstånd på grund av pandemin hade varit 

närvarande under en längre tidsperiod, kan det ha bidragit till att många personer hade blivit 

vana och därmed mer bekväma att använda program för videosamtal för att kommunicera. 

Ifall videosamtal inte hade varit ett alternativ för respondenterna så hade intervjun kunnat ske 

genom telefonsamtal eller genom fysisk träff med säkerhetsavstånd och med användning av 

munskydd. Digitala videosamtal gav mig möjligheten att läsa av ansiktsuttryck och andra 

non-verbala uttryck, vilket är en styrka med kvalitativa intervjuer (Hartman 2004; Kvale & 

Brinkmann 2009, 44-47). Därför anser jag att videosamtal var ett lämpligare alternativ med 

tanke på mitt val av metod och forskningens syfte än en fysisk träff med användning av 

munskydd. 

 

Under nio intervjutillfällen använde jag av videoprogrammet Zoom, medan videoprogrammet 

Skype användes jag för en intervju. Skype programmet föreslogs av informanten själv under 

vår e-post kontakt, eftersom hen var van att använda sig av programmet. Sju stycken 
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intervjuer utfördes på engelska och tre stycken på svenska, beroende på informanternas 

önskemål och språkkunskaper. Intervjuernas längd varierade allt från 30 till 90 minuter. Med 

migranter var intervjuernas längd mellan 45–90 minuter, medan med de andra var det mellan 

30–60 minuter. Intervjuerna med personal utfördes under december månad 2020, resterande 

intervjuer utfördes under januari månad 2021. Inbjudan till intervju samt information om 

avhandlingen sändes ut av personalen via e-post. Alla intervjuer bandades in med 

respondenternas muntliga tillstånd.  

4.4. Kvalitativ innehållsanalys 

Jag använde mig av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera mitt forskningsmaterial. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud (2017) förklarar hur vissa delar i innehållet kan 

vara ”viktigare” än andra delar med tanke på forskningens syfte. En kvalitativ innehållsanalys 

möjliggör det att systematiskt strukturera upp de olika delarna som framkommer i t.ex. 

intervjuerna och att synliggöra det innehåll som framkommer ”under ytan” med hjälp av 

intensiv läsning under analysfasen. Tuomi & Sarajärvi (2018) ser på den kvalitativa 

innehållsanalysen som en strävan att beskriva innehållet i materialet med ord. Eftersom jag 

som sagt vill skapa mig en djupare förståelse för mitt tema anser jag att en kvalitativ 

innehållsanalys lämpar sig väl för min avhandling.  

 

Enligt Tuomi & Sarajärvi (2018) finns det tre typer av innehållsanalys: den innehålls-

/materialbaserade analysen, den teoristyrda analysen samt den teoribaserade analysen. Min 

avhandling följer en abduktiv logik. Innehållsanalysen är enligt Tuomi & Sarajärvis (2018, 

109) definition teoristyrd. Detta i och med att teori har fungerat som stöd för min forskning 

och jag har gjort vissa antaganden baserat på teori, men det empiriska materialet har format 

avhandlingens helhetsbild och analysen av mitt empiriska material grundar sig inte endast på 

det teoretiska materialet. Jag förberedde mig för analysprocessen genom att läsa om och 

bekanta mig med litteratur kring den kvalitativa innehållsanalysen och dess tillvägagångssätt.  

 

Jag transkriberade intervjuerna med hjälp av det inspelade materialet. Personalens intervjuer 

var ett undantag, för dessa förde jag istället anteckningar. Syftet bakom personalintervjuerna 

skilde sig från de övriga, i och med att jag strävade efter att samla in viktig 

bakgrundsinformation och få en djupare förståelse för projektet. Därför ansåg jag att en 
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ordagrann transkribering inte behövdes för dessa intervjuer. Jag bekantade mig noggrant med 

mitt forskningsmaterial och läste igenom det transkriberade materialet för att få en djupare 

inblick i materialet. Det transkriberade materialet gav mig även en möjlighet att reflektera 

över min egen påverkan på intervjutillfällena (Nikander 2010). Som tidigare nämnts 

fokuserade jag på att skapa en känsla av öppenhet och neutralitet under intervjutillfällena, 

men jag är medveten om att jag i min roll som intervjuare ändå har haft en inverkan på 

diskussionerna och respondenternas svar under intervjutillfällena. Till exempel, det kan 

hända att mina val av frågor eller sätt att uttrycka mig har inverkat på respondenternas svar. 

 

Enligt Hirsijärvi & Hurmi (2008) är allt insamlade material oftast inte användbart eller 

nödvändigt för forskningen. Jag indelade därför forskningsmaterialet i relevanta och 

irrelevanta delar med tanke på avhandlingens forskningsfrågor, och valde bort material som 

inte var viktig för min forskning (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010). Jag skapade 

förenklade uttryck av materialet och bildade grupperingar av de förenklade uttrycken genom 

att studera vilka likheter och skiljaktigheter dessa hade. Detta var den mest tidskrävande 

delen som krävde en stor noggrannhet och uppmärksamhet. Eftersom jag strävade efter att 

skapa en djupare förståelse för erfarenheter och upplevelser, fokuserade jag även på att tolka 

framkommande material och betydelsefulla meningar som inte direkt fanns uttalade i 

materialet. Dylik tolkning av betydelser är enligt Hirsijärvi & Hurmi (2008) vanligt inom den 

kvalitativa metoden. Efter det här skapade jag kategorier som hjälpte mig att utforma 

övergripande helheter eller teman.  

 

I avhandlingen har jag översatt respondenternas citat från engelska till svenska. Alla citat i 

resultatkapitlet är översatta. Jag har strävat efter att citaten ska motsvara originalcitaten i 

högsta möjliga mån, men jag har även valt att tillägga de ursprungliga citaten på engelska i en 

bilaga i avhandlingen (se bilagor). Jag refererar till mina respondenter med pseudonymer, 

d.v.s. påhittade namn som ersätter respondenternas riktiga namn.  

4.5. Etiska överväganden 

Jag tog i beaktande forskningsetiska aspekter förknippade med intervjumetoden eftersom 

intervjuerna utgjorde kärnan av mitt forskningsmaterial. Arja Kuula (2011, 54) diskuterar den 

personliga integriteten och hur varierande våra behov av gränsdragning kan vara. Som 
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forskare är det viktigt att på förhand fundera över hur den personliga integriteten hos 

respondenterna respekteras. Detta var särskilt viktigt med tanke på att respondenterna skulle 

få ett förtroende för mig som forskare. Jag inledde intervjutillfällena med att tydligt förklara 

forskningens syfte för informanterna för att kunna bygga upp en känsla av förtroende. Alla 

informanter bekräftade att de läst igenom forskningens informationsbrev innan 

intervjutillfällena. I informationsbrevet förklarades förutom forskningens syfte och mål även 

teman vi kommer diskutera under intervjutillfället, informanternas frivillighet att delta och 

möjlighet att avbryta intervjun närsomhelst eller välja att inte besvara alla frågor, anonymitet, 

information om inspelning och transkribering av intervjuerna samt information om var den 

färdiga forskningen kommer publiceras (se bilagor). Informationsbreven sändes ut till 

respondenterna på svenska, engelska och finska. 

 

Ruusuvuori & Tiittula (2005) förklarar hur man som forskare med en empatisk och 

samarbetsvillig attityd kan bygga upp förtroendet hos den man intervjuar, och att man kan 

börja intervjuerna med några enkla, inledande frågor. Det sist nämnda är viktigt med tanke på 

att informanterna kan uppleva nervositet eller osäkerhet inför intervjusituationen. Jag 

strävade till att redan i inledningen av varje intervjutillfälle skapa en god kontakt med 

informanterna, eftersom det kan de bidra till en öppen och förtrolig atmosfär. Jag inledde 

intervjuerna med att be om informanterna berätta lite om sig själva.  

 

Att delta i intervjun var frivilligt och respondenterna gav via e-post skriftligt sitt frivilliga 

samtycke att delta i forskningen, i och med att de efter att de fått information om forskningen 

och inbjudan till intervju av Luckans personal kontaktade mig via e-post och meddelade att 

de önskar delta i forskningen. Personalen betonade att deltagande i intervjutillfället var 

frivilligt och att det inte var en del av Luckans eller Dörrens verksamhet. Detta dels för att 

vara tydliga och undvika missförstånd, och dels för att inte skapa en känsla av att vara 

tvungen att delta på grund av att man varit en del av projektet Dörren (Kohonen, Kuula-

Luumi & Spoof 2019). 

 

Jag informerade respondenterna både skriftligt och muntligt om bl.a. forskningen, deras 

frivillighet att delta samt frivillighet att besvara intervjufrågorna, vilket de muntligt 

bekräftade att de förstod och att det motsvarade den information de förstått genom att läsa 

informationsbrevet. Kohonen m.fl. (2019) framhäver att det är viktigt för forskaren att 

anteckna hur respondenterna gett sitt samtycke. Dessutom ska respondenterna ha möjlighet 
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att enkelt kunna avbryta sin medverkan närsomhelst, och har inte någon skyldighet till att 

förklara varför orsaken till detta Kuula (2011, 62). Denna information betonades tydligt dels i 

den muntliga informationen jag gav innan varje intervjutillfälle och dels i informationsbrevet 

respondenterna läste på förhand. (Kohonen, m.fl. 2019).  

 

Jag har reflekterat över hur jag kan garantera respondenterna anonymitet, i och med att 

respondenterna har deltagit i ett specifikt projekt. Detta behövde jag ta i beaktande för att 

kunna garantera oigenkännlighet inför t.ex. andra deltagare, personal eller övriga som läser 

avhandlingen. Det här respekterade jag genom att noggrant reflektera över att igenkännande 

faktorer inte framkom i t.ex. citat eller information i min avhandling. Jag har valt att inte 

skriva ut igenkännande faktorer som namn, arbetsplatser samt bakgrundsinformation som 

riskerade avslöja respondenternas identitet. Jag använder mig av pseudonymer istället för att 

skriva ut respondenternas riktiga namn. Jag har även valt att i citaten ersätta könsidentiteten 

för migranternas mentorer med begreppet hen, för att minska på igenkännande faktorer för 

paren (migranter och mentorer) som har träffats via projektet. 

 

Jag spelade in intervjuerna, och innan jag påbörjade bandningen bad jag muntligt om tillstånd 

till detta av respondenterna. Alla respondenter tillät inspelning av intervjuerna. Jag förklarade 

att det inspelade materialet kommer att raderas då forskningen är klar. Jag informerade även 

respondenterna muntligt och skriftligt att jag kommer transkribera det inspelade materialet, 

och att transkriberingarna kommer sparas under sex månader efter att avhandlingen är klar, 

för att sedan raderas. Jag betonade att endast jag har tillgång till forskningsmaterialet, och att 

materialet endast kommer användas för denna specifika avhandling.  

 

Det inspelade materialet sparades på min telefon och skyddades med mina privata 

inloggningsuppgifter. Det samma gällde även det övriga materialet som sparades på min 

privata dator med en säkerhetskopia i mina privata filer på universitetets molntjänst, där mina 

egna inloggningsuppgifter krävs för att få tillgång till materialet. Efter intervjutillfällena bad 

jag respondenterna att kontakta mig via e-post ifall det i efterhand uppkommer frågor eller 

kommentarer angående intervjuerna eller forskningen (Kohonen m.fl. 2019). 
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5. Resultat  

I detta kapitel beskriver jag resultaten utgående från analysen på mitt material. Jag inleder 

med att beskriva migranternas bakgrund. Därefter redogör jag för respondenternas 

erfarenheter och uppfattningar samt betydelsen av projektet för migranternas inklusion på 

arbetsmarknaden. Respondenternas erfarenheter och uppfattningar är uppdelade i två delar; 

deras uppfattningar kring arbetslivet i Finland samt kring projektet Dörren. Betydelsen av 

projektet för migranternas inklusion på arbetsmarknaden är också uppdelat i två delar; 

inklusion som en dynamisk process samt nätverk som en stödresurs för inklusion. 

 

5.1. Respondenternas bakgrund 

 
Respondenternas (migranternas) bakgrunder innefattar både faktorer som är gemensamma 

samt faktorer som skiljer sig ifrån varandra. Samtliga respondenters orsak till deras flytt i 

Finland har varit deras partner. Detta försatte respondenterna i en annorlunda situation än om 

t.ex. deras orsak till flytt skulle ha varit ett arbetskontrakt. Fyra av fem respondenter har för 

tillfället en finländsk partner, vilket enligt Reuter & Jaakkola (2005) kan vara till stöd i 

inklusionsprocessen och en tillgång till resurser som t.ex. socialt kapital. Alla respondenter 

förutom Kate har sökt jobb på den finländska arbetsmarknaden, och endast Ben och David 

har blivit inkallade till samt deltagit i arbetsintervjuer.  

 
Respondenterna fick höra om Luckan och projektet Dörren via sociala medier, andra 

organisationer eller kontakter, eller genom att söka upp tredje sektorns organisationer på 

internet. Deras motivation till att delta i projektet Dörren var i första hand för att bygga upp 

eller utöka sina professionella nätverk. Andra orsaker till att delta var även för att få 

information om den egna arbetsbranschen i Finland, få hjälp med sin situation i 

arbetssöknings- eller inklusionsprocessen eller för att öka sina möjligheter till att hitta jobb. 

På grund av pandemisituationen i Finland skedde två av migranternas träffar med mentorn 

via digitala videomöten, medan de tre övriga träffades genom fysiska möten på caféer i 

Helsingfors centrum. 
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Respondenterna befinner sig arbetsmässigt i varierande situationer. Ben och David arbetar för 

tillfället inom arbetspositioner som motsvarar den egna branschen och utbildningsnivån. Sara 

och Eva är arbetssökande. Sara jobbar för tillfället deltid inom en bransch som delvis 

motsvarar hennes utbildning (men söker heltidsjobb inom en bransch som bättre motsvarar 

hennes utbildning). Kate är den enda av respondenterna som inte påbörjat sin 

arbetssökningsprocess i Finland. Istället studerar hon via en individuell integrationsplan.  

 

Alla respondenter har utländska universitetsexamen, men David har kompletterat sina studier 

i Finland. Även Ben har utfört en del av sina studier i Finland. Arbetserfarenheterna i Finland 

varierar; Kate har inga arbetserfarenheter, Eva har endast erfarenheter av enstaka kortvariga 

arbetsinsatser och Sara har erfarenhet av det nuvarande deltidsjobbet. Respondenterna David 

och Ben har erfarenhet av flertal arbetsplatser och arbetspositioner i Finland. Även 

arbetserfarenheter i övriga länder varierar. Ben och David har inte mycket arbetserfarenhet 

efter sin slutförda examen i övriga länder än Finland. De tre övriga har lång (över 10 år) 

arbetserfarenhet i andra länder. I Sara och Evas fall är de tidigare arbetserfarenheterna främst 

inom chefs- och projektledarroller, medan Kate som har arbetat i ett flertal länder har 

erfarenhet av varierande arbetspositioner.  

5.2. Respondenternas erfarenheter och uppfattningar 

5.2.1. Erfarenheter och uppfattningar kring arbetslivet 

Migranternas förväntningar och uppfattningar kring det finländska arbetslivet som framkom i 

intervjuerna innefattar upplevelser av stora utmaningar kring att finna arbete. Migranterna 

beskriver även språkets betydelse för inklusion i arbetslivet, utländska arbetskvalifikationer 

som inte värderas i arbetslivet, upplevelser av sociala orättvisor och negativa attityder på 

arbetsmarknaden samt nätverkens betydelse för inklusion i arbetslivet. I detta kapitel beskrivs 

dessa erfarenheter och uppfattningar.  

 

Respondenterna upplevde det som utmanande att hitta jobb i Finland som motsvarar den egna 

utbildningen, arbetserfarenheter och önskemål. Utmaningarna kopplades till deras position 

som migrant i ett nytt samhälle. Respondenterna upplevde att känslor av utmaningar och 

svårigheter kring att finna jobb är något som många migranter stöter på i det finländska 
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samhället, eftersom övriga migranter de möter i vardagen bekräftar dessa upplevelser. Eva 

betonade att det i sig inte är svårt att hitta arbete, men att finna en arbetsposition som upplevs 

betydelsefull för henne kändes utmanande. Tre respondenter berättade om sina erfarenheter 

av att söka till många arbetspositioner utan att få gensvar. Fastän utmaningar kände de flesta 

respondenter hoppfullhet kring sina möjligheter på den finländska arbetsmarknaden. Två av 

migranterna var nöjda med sina nuvarande arbetssituationer.  

 

Jag kan inte betona detta tillräckligt, som immigrant, det är väldigt svårt att hitta jobb här i 

Finland. 

Ben 

 

Det är inte ett problem att hitta vilket jobb som helst, jag menar, jag kan gå tillbaka och 

städa toaletter eller något, det är inte ett problem men, att verkligen hitta ett jobb som skulle 

vara betydelsefullt för mig, det är utmaningen. 

Eva 

 

Arbetssökningsprocess…Det handlar snarare om arbetsgivare som inte hör av sig till dig. 

Ben 

 

Migranters utmaningar kring att finna jobb har påvisats i flertal forskningar (Ahmad 2015; 

Martikainen m.fl. 2012; Masoud m.fl. 2020). Ahmads (2020) studie bekräftar att migranter 

får färre intervjukallelser än personer med finländsk bakgrund, även med t.ex. motsvarande 

utbildning och erfarenheter som andra sökande. Detta visar på ojämlikheter och sämre 

förutsättningar för migranter att finna jobb jämfört med personer med finländsk bakgrund. 

Att finna en arbetsposition som motsvarar den egna kompetensen och de egna preferenserna 

är en viktig del av inklusionen på arbetsmarknaden. För att uppleva social inklusion på 

arbetsmarknaden krävs det att migranterna upplever att de är involverade i något gemensamt 

med andra människor och uppnår en ställning som bekräftar den sociala inklusionen (Sennett 

2000). Således har en arbetsposition som innefattar beroenderelationer med t.ex. kollegor 

eller övriga personer en central inverkan på upplevelser av social inklusion.   

 

Respondenterna betonade språkets betydelse i det finländska arbetslivet, vilket ansågs vara en 

stor utmaning i inklusionsprocessen i arbetslivet. Alla respondenter upplevde att kompetens i 

det finska eller svenska språket är viktigt och krävs för de flesta arbetspositioner. Tre av fem 
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respondenter hade börjat studera finska vid sin flytt till Finland. Enbart kompetens i det 

svenska språket ansågs inte vara tillräckligt för att uppnå inklusion. De två respondenter som 

hade studerat svenska betonade även finskakunskapers betydelse på arbetsmarknaden eller i 

samhället, och de ansåg sig båda behöva kompetens även inom det finska språket. 

 

Finska är alltid en nummer ett grej, det är alltid ett krav.  
Ben  

 

Eva ansåg sig tidigare ha varit för optimistisk gällande hennes möjligheter kring att hitta jobb 

med de språk hon behärskade, och ansåg att språkutmaningarna har förhindrat hennes 

möjligheter till att finna jobb. Även övriga respondenter ansåg att språkutmaningar kan 

förhindra möjligheterna till att finna jobb. Sara var dock av tudelad åsikt. Å ena sidan ansåg 

hon att många arbetspositioner kräver kunskaper i det finska eller svenska språket. Hon ansåg 

sig ha varit för optimistisk under sin flytt till Finland kring att hennes goda kunskaper i tre 

icke nationella språk skulle varit tillräckliga för att finna arbete, vilket de inte var. Å andra 

sidan var Sara osäker på ifall förbättrade språkkunskaper verkligen skulle ge henne bättre 

förutsättningar på arbetsmarknaden, eller om hennes utmaningar i arbetssökningsprocessen 

berodde på andra orsaker som t.ex. hennes utländska examen.  

 

Ben och David som redan hade funnit jobb de var nöjda med betonade hur de ännu inte ansåg 

sig ha uppnått tillräckliga nationella språkkunskaper. De upplevde det fortfarande som en 

utmaning för deras möjligheter till full inkludering i samhället. Bens utmaningar låg främst i 

framtida karriärmöjligheter eller för att uppleva full inkludering i samhället. Han upplevde en 

känsla av att man bör kunna och behöver ett av de nationella språken ifall man bor i Finland. 

Även David upplevde att han behöver förbättra sina språkkunskaper för att uppleva inklusion 

i samhället, både i arbetsrelaterade sammanhang och sociala sammanhang i vardagen.  Han 

hade även upplevt exluderande faktorer i arbetslivet som grundade sig i hans bristfälliga 

språkkunskaper, som t.ex. negativa attityder och uteslutning från det språkliga sociala 

sammanhanget. 

 
Det finns många människor som kommer hit som har en högre utbildning och sedan kan det 

sluta med att de gör okvalificerade jobb eftersom de till exempel inte talar språket.  

Kate  
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Språket ansågs vara en central del av inklusionen i arbetslivet, och kan fungera som en av 

orsakerna till de svåra utmaningarna att finna jobb. Språkutmaningar inverkar således på 

migranternas möjligheter till att bli inkluderade på den finländska arbetsmarknaden. 

Schneider & Crul (2012) ser inklusion som en nyanserad process, vilket Bens och Davids 

situationer kan fungera som ett exempel på; de upplevde sig vara nöjda med sina nuvarande 

arbetspositioner samtidigt som de såg språkutmaningar som en utmaning i nuvarande eller 

framtida arbetsrelaterade sammanhang. Koivunens m.fl. (2015) studie visar på att 

arbetsplatsers föreställningar om t.ex. nya arbetstagares etnicitet kan uttryckas genom 

språkönskemål. Detta överensstämmer med Saras upplevelser av att förbättrade 

språkkunskaper inte skulle ge henne bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, utan att 

hennes utmaningar grundar sig i faktorer som t.ex. en utländsk examen. Via språkkrav och 

attityder kring språkkunskaper kan uttryckas dominans och förtryck gentemot migranter. 

 

Tre av respondenterna ansåg att deras utländska arbetskvalifikationer inte värderas på den 

finländska arbetsmarknaden. Eva betonade att finländska referenser krävs för att hon ska 

kunna finna jobb. Kate, vars examen inte godkänns i Finland, ansåg att det är problematiskt 

att hon behöver studera igen för att kunna utöva sitt yrke. Hon ansåg att man borde kunna 

bevisa att man har studerat och utövat sitt yrke i övriga länder. Även Eva saknade behörighet 

att utöva sitt yrke i Finland. Sara upplevde att hon inte blivit kallad till arbetsintervjuer på 

grund av sina utländska kvalifikationer, och funderade över ifall studier vid ett finskt 

universitet skulle förbättra hennes möjligheter till att finna arbete. Ben och David nämnde 

inte detta som ett problem. Dessa två respondenter var de enda som delvis utfört sina studier i 

Finland (i och med t.ex. kompletteringsstudier).  

 

Ja detta är verkligen, du vet, jag har redan, jag har studerat och allt är bra, jag har redan 

två magisterutbildningar och hela den här positionen var jag är nu, det får mig att tro att jag 

måste gå, att jag måste gå [finländskt universitet] för att kunna bli anställd. För att jag har 

hört att alla som har en [finländskt universitet] examen, de blir lätt anställda. Men jag har 

redan två magisterexamina, kom igen, och 13 år av arbetserfarenhet. Liksom, det är 

superfrustrerande, det är jättebra att studera men just nu ser jag det som den enda vägen att 

gå [finländskt universitet] eller att studera [studiebransch], eller något sådant här för att 

kunna bli anställd.  

Sara 
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Reitz (2007) ser arbetsmarknadsvärdet för migranters kvalifikationer som en av de avgörande 

faktorerna för migranters sysselsättningsframgång. Detta kan således ha en stor inverkan för 

migranternas möjligheter till inklusion i arbetslivet. Respondenternas beskrivning av 

arbetskvalifikationer som inte värderas i arbetslivet överensstämmer med Masouds m.fl. 

(2020) studie, som även beskriver hur ett stort fokus på migranternas anpassningsprocess till 

det finländska samhället gör att migrantens resurser förblir i skymundan. Saras citat ovan 

beskriver hur hon upplever ett samhälleligt krav på att anpassa sig till samhället och krav på 

en förändringsprocess genom att utföra finländska studier för att finna jobb.  

 

Respondenterna beskrev sociala orättvisor och negativa attityder på arbetsmarknaden, vilket 

studier har kunnat påvisat att migranter fortfarande stöter på i t.ex. arbetssökningsprocessen i 

Finland (Martikainen m.fl. 2012). Tre respondenter lyfte även fram att det bland arbetsgivare 

existerar fördomar och skeptiskhet kring t.ex. resuméer med icke lokala namn. Ben såg även 

att fördomar kan uttrycka sig genom andra faktorer än att arbetsgivare reagerar på utländska 

namn i arbetsansökningar, t.ex. kan arbetsgivare reagera på personers bakgrunder och 

utländska arbetserfarenheter under arbetssökningsprocessen. David ansåg att det i Finland 

råder en känsla av obekvämhet gentemot migranter.  

  

Alho (2010) konstaterar att många migranter känner sig utnyttjade på arbetsmarknaden i 

Finland, eftersom de t.ex. inte befinner sig i likvärdiga förhandlingspositioner som andra 

finländare. Detta överensstämmer med respondenternas erfarenheter av arbetslivet i Finland. 

Två respondenter framhävde att landet som migranter har flyttat ifrån inverkar på migrantens 

möjligheter, t.ex. har vissa grupper av migranter ett dåligt rykte i Finland vilket inverkar på 

deras möjligheter att bli anställda. En respondent ansåg att vara en migrant utifrån Europa i 

Finland är mer utmanande än att vara än migrant från Europa. Detta överensstämmer med 

Ahmads (2020) studie som visar på att arbetsgivare har negativare attityder mot migranter 

som flyttat utifrån Europa än inom unionen. Sara och David hade erfarenheter av att bli 

utnyttjade eller orättvist behandlade i arbetslivet på grund av sin migrantbakgrund, t.ex. 

genom att bli erbjudna lägre löner än majoritetsbefolkningen. 

  

[…] jag antar att [hen] förväntade sig, jag vet inte, att jag skulle jobba för mat eller något. 

Sara 
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Jag har haft finländska affärsmänniskor som har försökt lura mig, stjäla pengar från mig, 

gett mig dåliga kontrakt och allt sådant, och de använder min naivitet som en utlänning för 

att utnyttja detta.  

David 

 

I intervjuerna framkom nätverkens betydelse för respondenternas möjligheter till att bli 

inkluderade i arbetslivet. Alla respondenter beskrev hur deras besittande nätverk på 

varierande sätt har varit till stöd i inklusionsprocessen, t.ex. genom att nå information om 

arbetsmarknaden, arbetssökningsprocessen eller stödformer i samhället. Tre respondenter tog 

dessutom upp bristen på nätverk som ett problem för migranters inklusion på den finländska 

arbetsmarknaden. Kate ansåg att kontakter är den största källan till att hitta jobb eller till 

inklusion i det nya samhället. David berättade att arbetsmöjligheter hittas via nätverkande 

samt att han själv tidigare har blivit tipsad om en jobbposition via en vän, vilken han sökte till 

och fick. Även andra jobb på den finländska arbetsmarknaden har David funnit via sina 

nätverk.  

 

Nätverkens betydelse för inklusion på arbetsmarknaden påvisas i flertal forskningar (Ahmad 

2005; Saksela.Bergholm 2020; Teräs m.fl. 2020; Wahlbeck & Fortelius 2019). Speciellt i ett 

samhälle som är mindre, socialt sammanfogat och historiskt sett ungt kan de egna sociala 

nätverken ha en särskilt stor betydelse (Remennick 2012). Brist på sociala nätverk kan 

således fungera som en ytterligare utmaning för migranters möjligheter att finna jobb i 

Finland.  

5.2.2. Erfarenheter och uppfattningar kring projektet Dörren  

I detta kapitel beskriver jag migranternas erfarenheter och uppfattningar kring projektet 

Dörren. Migranterna beskrev positiva upplevelser av projektet, och ansåg sig ha utökat sina 

sociala nätverk genom möten med mentorer och i vissa fall mentorernas kontakter. En del av 

migranternas förväntningar på projektet varierade, och några av förväntningarna kunde inte 

uppfyllas genom projektet. Migranterna beskrev mestadels positiva upplevelser av 

mentorernas och mentorernas kontakters attityder. Även negativa attityder påvisades i två 

fall. Migranterna ansåg sig ha fått information om den finländska arbetsmarknaden samt idéer 
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kring möjliga arbetsplatser genom sitt deltagande i projektet.  En lång väntetid på att 

förmedlas en mentor kan ses som en brist i projektet.  

   

Alla respondenter uppgav att de hade utökat sina nätverk genom Dörren mötet. Tre 

respondenter höll fortfarande kontakt med mentorn via sociala media. En av dessa höll även 

kontakt med en av mentorns kontakter som hen hade delat med sig av. Saras mentor sände 

fortfarande arbetsrelaterade länkar som kunde intressera henne. En av respondenterna som 

inte höll aktiv kontakt med mentorn höll däremot fortfarande kontakt (via e-post och sociala 

media) med en kontakt som mentorn introducerat hen för. Två av deltagarna har träffat 

mentorn igen efter den första träffen. Tre mentorer delade med sig av ytterligare kontakter 

som kunde vara till nytta för migranterna. Dessa har migranterna varit i kontakt med genom 

en träff eller genom e-post och sociala media.  

 

[…] i alla fall har jag några kontakter nu, jag har alltså min första kontakt […] men den 

andra personen var också villig att hjälpa och vi är nu kontakter på linked in, så genom 

linked in kan jag kanske få tillgång till några av personerna som [hen] vet att kunde hjälpa 

så, ja, de har båda varit väldigt öppna till att hjälpa och stöda mig.  

Kate  

 

Ett viktigt syfte med projektet Dörren är att ge deltagarna möjlighet att skapa och bygga upp 

professionella nätverk. Ahmad (2015) påvisar att migranters existerande nätverk kan forma 

och underlätta både deras anställningsmöjligheter samt den yrkesmässiga mobiliteten. Genom 

att mentorerna delar med sig av ytterligare kontakter förbättrar migranterna sina möjligheter 

till att bredda sina nätverk till nya kretsar, vilket enligt Granovetter (1973) kan öppna upp nya 

möjligheter för personerna. Dessa möjligheter kan innefatta t.ex. ny information kring 

arbetsplatser eller arbetsmarknaden.  

 

Förväntningarna på Dörren varierade lite mellan de olika respondenterna, fastän alla önskade 

utöka sina professionella nätverk genom deltagandet. De varierande förväntningarna kan 

delvis ha berott på deras individuella utgångspunkter, eftersom deras arbetssituationer såg 

olika ut. Fastän projektet kunde uppfylla många av förväntningarna hos respondenterna, 

nämndes även några saker som inte överensstämde med respondenternas föreställningar om 

mötet och dess effekter. David önskade att mötet skulle skapa en affärsrelation eller 

samarbete på ett yrkesmässigt plan, vilket inte hände. Kates kontaktnät breddades inte på den 
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kvantitativa nivån hon hade förväntat sig, d.v.s. inte endast genom mentorn utan att även 

mentorns kontakter i sin tur skulle ha delat med sig av nya kontakter till Kate. 

  

Sara betonade Dörrens koppling till stödjandet av inklusionsprocessen, och ansåg att i och 

med begreppet dörröppnare som används inom projektet får man lätt väldigt höga 

förväntningar på mötet och att dörrar verkligen kommer att öppnas via mentorn. Sara hade 

önskat sig att mötet skulle ha haft en större inverkan på hennes arbetssituation, i och med att 

hon fortfarande befinner sig i arbetssökningsprocessen. Ben önskade vid anmälningstillfället 

att Dörren i bästa fall kunde leda till ett jobb eller en arbetsintervju, fastän han även 

förväntade sig andra saker som t.ex. information om arbetsmarknaden. När han träffade 

mentorn såg hans arbetssituation annorlunda ut än vid anmälningstillfället i och med att han 

hade funnit jobb. Ben konstaterade att mötet inte ledde till en arbetsintervju eller nya 

arbetsmöjligheter, men att det kunde bero på honom själv i och med att han inte tog 

initiativen att göra de saker som mentorn gett råd kring.  

 

[…] eftersom Dörren typ presenterar sig själv som en dörröppnare, kanske du förväntar dig, 

du har liksom väldigt höga förväntningar på att några av dörrarna kommer att öppnas. 

Sara 

  

Eva förväntade sig att få stöd i att öka sina färdigheter kring arbetssökning och även få råd 

och tips gällande arbetsmarknaden som kunde hjälpa henne att finna jobb. Hon ansåg att det 

som Dörren hade utlovat uppfylldes och att det som mötet gav henne överensstämde med 

Dörrens förhandsinformation. Dock hade hon en känsla av att mötet inte lett till några större 

förändringar för hennes situation, och att hon behöver mer stöd i och med att hon fortfarande 

söker arbete. I och med verksamhetens upplägg kan inte långvarigt stöd utlovas, utan enbart 

stöd som ett mentormöte klarar av att erbjuda.  

 

Leonard (1990) betonar behovet av att vid tillämpning av den kritiska teorin ta i beaktande 

pluralitet och skillnader i enskilda individers liv, uppfattningar och perspektiv. I intervjuerna 

framkom varierande förväntningar på projektet, och därmed även varierande förväntningar 

som inte uppfylldes. Respondenternas egna livssituationer har inverkat på de individuella 

perspektiven som framkom i intervjuerna. De varierande förväntningarna på projektet gör det 

till en utmaning för projektet att kunna möta migranterna i deras individuella 

inklusionsprocesser, och förväntningar som inte uppfylls kan ses som en brist i projektet. 
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Respondenterna framhävde att positiva upplevelser av mötet grundade sig i en känsla av en 

öppen och positiv inställning hos mentorn. Eva betonade hur mentorns optimism och 

entusiasm gett henne en positiv känsla efter mötet, och upplevde att mentorn var trevlig och 

intresserad av hennes situation. Ben upplevde en genuin känsla av att mentorn ville hjälpa 

honom, och Kate upplevde att hon fick sina tankar gällande arbetsmöjligheter bekräftade av 

både mentorn och mentorns kontakt.  

  

[… ] [hen] var liksom ja detta är jättebra, du har denna erfarenhet liksom okej, nu kunde 

denna organisation vara intressant för dig, eller aha så ja ja ja detta låter bra så denna 

organisation kunde vara intressant, så [hen] var liksom väldigt entusiastisk och försökte 

hjälpa mig med att verkligen hitta de rätta organisationerna för mig, detta är hur jag skulle 

säga det, så det var riktigt stödjande.  

Eva 

 

[…] det var ett väldigt öppet och direkt samtal vi hade. 

Kate 

 

Enligt Sennett (2000) är ett ömsesidigt erkännande en central del av den sociala inklusionen. 

Det här är någonting som mötena har kunnat bidra med. Genom en uppmuntrande attityd har 

mentorerna kunnat förmedla positiva känslor av ömsesidighet och bekräftelse. Sara däremot 

upplevde att mentorns attityd gentemot hennes möjligheter till att bli inkluderad i 

arbetsmarknaden kunde ha varit positivare. Mentorn, som även själv var migrant, gav enligt 

Sara en realistisk bild av arbetsmarknaden och migranters möjligheter, d.v.s. att det är 

utmanande och svårt. Sara var medveten om utmaningarna kring inklusion, men hade gärna 

velat höra fler positiva historier och exempel under mötet. Sara beskrev sig själv som en 

person med ett positivt tankesätt och hon strävade efter att undvika negativa tankar kring sin 

inklusionsprocess, och reagerade därmed på detta. Eva framhävde att en av mentorns delade 

kontakter hade en attityd som hon inte uppskattade, i och med att hen var väldigt formell och 

Eva fick en känsla av att personen inte ville att Eva skulle vara i kontakt med hen. David var 

den enda av respondenterna som inte nämnde mentorns inställning eller attityd under mötet.  

 

Migranterna har således upplevt varierande känslor kring de nya kontakternas (mentorer eller 

mentorers kontakter) attityder. I de flesta fall upplevde migranterna öppenhet och ett 
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ömsesidigt erkännande ifrån de nya kontakterna, vilket inverkade positivt på deras 

upplevelser av mötet. Sennett (2000) betonar hur element som en ömsesidig växelverkan eller 

utbyte närvarar under upplevelser av social inklusion. I två fall hade respondenterna önskat 

sig annorlunda attityder ifrån mentorn eller mentorns kontakt. Detta inverkade negativt på 

migranternas upplevelser av kommunikationen med den specifika kontakten. Sara upplevde 

ändå att mentorn hade lyckats erbjuda henne stöd i inklusionsprocessen genom t.ex. 

information om arbetsmarknaden. Eva beskrev inte stödjande upplevelser av kontakten med 

den formella attityden, men hade däremot upplevt en positiv attityd hos den andra kontakten 

som hennes mentor delade med sig av.   

 

Positiva upplevelser av projektet grundade sig även i respondenternas tillgång till 

information. Respondenterna fick mångsidig information om den finländska arbetsmarknaden 

under mötet med mentorn. Davids fall skilde sig ifrån de andras, i och med att han och 

mentorn inte diskuterade kring hur arbetsmarknaden och den gemensamma branschen 

fungerar i Finland. Istället delade han och mentorn med sig av information kring de egna 

arbetspositionerna och arbetsplatserna. David ansåg sig ha kunskaper kring den finländska 

arbetsmarknaden och arbetskulturen i och med hans långvariga arbetserfarenheter i Finland.  

 

[…] [hen] gav mig ganska mångsidiga råd. 

Ben 

 

Tre respondenter fick via mötet tips och idéer kring möjliga arbetsplatser som kunde 

intressera dem, vilket de uppskattade. Mentorerna delade med sig av information kring 

arbetsplatser som de trodde kunde intressera migranterna, vilket respondenterna såg som 

något positivt och ökade deras medvetenhet kring den finländska arbetsmarknaden inom den 

egna sektorn. De två respondenterna som inte nämnde att de hade fått idéer kring möjliga 

arbetsplatser hade redan jobb som motsvarade deras önskemål och utbildning.  

 

Respondenternas tillgång till information kopplad till arbetsmarknaden via de nya sociala 

nätverken överensstämmer med många forskningar (Ahmad 2015; Light & Gold 2000; 

Wahlbeck & Fortelius 2019). Även tillgång till anställningsmöjligheter via sociala nätverk 

betonas av bl.a. Ahmad (2015). Upplevelserna av tillgång till information kring 

arbetsmarknaden och arbetsplatser kan således ha en stor betydelse för migranternas 



 40  

inklusionsprocess på arbetsmarknaden, beroende på migranternas nuvarande arbetssituation 

och stödbehov.   

 

Lång väntetid på att förmedlas en kontakt kan ses som en brist i projektet, vilket en del av 

migranterna upplevde. Med väntetid syftas på tiden som gick från anmälning till projektet 

fram till meddelandet om att en mentor hade hittats. I tre av fallen var väntetiden ca tre till 

fem månader lång, medan en respondent väntade ett år och en annan endast en dag. Hur 

respondenterna bemötte den långa väntetiden varierade också. En respondent var väldigt 

förvånad över den långa väntetiden (mellan tre och fem månader), i och med att hen ansåg sig 

vara väldigt flexibel gällande hurudan mentor hen ville träffa. En annan ansåg att den långa 

väntetiden berodde på hen själv, i och med att hens krävande önskemål. En respondent 

uttryckte ingen åsikt gällande väntetiden. Personen som endast väntat en dag var positivt 

inställd till den korta väntetiden, medan personen som hade väntat ett år ansåg att väntetiden 

var för lång. Respondenterna upplevde därmed både positiva och negativa känslor kring 

väntetiden, och i ett fall förhöll sig respondenten neutral till väntetiden. Även här framkom 

således personliga skillnader i migranternas perspektiv och upplevelser. 

 

En lång väntetid kan enligt en migrant leda till frustration eller förlängd osäkerhet kring vad 

man gör fel i arbetssökningsprocessen. Speciellt som nykommen till samhället är det viktigt 

att bygga upp ett socialt nätverk som stödresurs (Bourdieu 1986; Saksela-Bergholm 2020), 

och dessutom minskar chanserna att hitta ett arbete som motsvarar den egna kompetensen 

med tiden (Ahmad 2015). Att få information om de egna arbetsmöjligheterna så tidigt som 

möjligt är vitalt, för att kunna förbättra sina chanser till att finna arbete som motsvarar den 

egna utbildningsnivån (Ahmad 2015). Således är tidsaspekten för migranternas möjligheter 

att bygga upp sociala nätverk viktig att ta i beaktande. Att via projektet nå ut till fler, vilket 

krävs för att kunna balansera antalet mentorer och migranter i projektet, är enligt projektets 

anställda ett kontinuerligt arbete med ständiga utvecklingsmöjligheter. Två migranter ansåg 

att kontakt från Dörren under väntetidens gång kunde underlätta upplevelsen av väntetiden. 

Exempelvis kunde Dörren genom personliga meddelanden förklara hur väntesituationen ser 

ut just nu eller erbjuda allmän information om arbetsmarknaden, arbetssökning, sektorer som 

anställer mest för tillfället osv. 
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5.3. Betydelsen av projektet för migranters inklusion på 
arbetsmarknaden 

5.3.1. Inklusion som en dynamisk process 

I detta kapitel beskriver jag migranternas inklusion som en dynamisk process utgående från 

ett kritiskt perspektiv, och fokuserar på Dörrens betydelse för möjligheterna till att inkluderas 

i arbetsmarknaden. Pluralitet i inklusionsprocessen betonas. Mentorerna lyckades med att 

bemöta och erbjuda individuellt stöd till migranterna i den dynamiska inklusionsprocessen. 

Respondenterna ansåg sig ha fått mentalt stöd och ömsesidigt erkännande ifrån mentorerna, 

vilket i sin tur kunde stöda migranterna i de varierande upplevelserna av inklusion och 

upplevelser av samhälleliga exluderande faktorer. Respondenterna såg en brist i den 

samhälleliga förståelsen för inklusion på arbetsmarknaden som tvåsidig. Projektet kan ha en 

samhällelig inverkan genom att nå ut till och engagera lokalsamhället i verksamheten. 

 

Respondenterna beskrev både upplevelser av inklusion och exklusion relaterat till deras 

möjligheter till inklusion på arbetsmarknaden. David och Ben berättade om positiva 

upplevelser av sina nuvarande arbetssituationer, men båda betonade även exkluderande 

kontexter i deras inklusionsprocess som t.ex. sociala orättvisor eller språkutmaningar. David 

berättade att han hade bott i Finland under en lång period och att han hade mycket 

arbetserfarenhet ifrån Finland som motsvarade hans egna bransch och utbildningsnivå. 

Utgående från ett resultatfokuserat synsätt (Schneider & Crul 2012) kunde man därmed dra 

slutsatsen att Davids inklusion är lyckad, men med förståelsen för inklusion som en 

nyanserad process (Schneider & Crul 2012) kan man fånga upp ett bredare perspektiv på 

inklusionsprocessen. David beskriver i citatet nedan hur han har upplevt och fortfarande 

upplever varierande dimensioner av inklusion och exklusion. 

  

Mina egna känslor av inklusion är ibland jo och ibland nej, de är väldigt mycket varierande, 

ibland totalt exluderad från något och andra gånger har människor varit väldigt 

välkomnande, och det har varit ganska, det har varit ganska varierande…på [arbetsplats] var 

jag exluderad från vissa möten, men på andra möten, ibland blev jag ombedd att delta i varje 

möte för vissa grupper och de ville verkligen ha min insats och jag noterade att det är ganska 

liknande även här, i [organisation] gruppen jag jobbar med, ibland lyssnar de på vad jag 

säger och ibland gör de inte det, det varierar ganska mycket…  
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David 

 

Eva beskrev varierande upplevelser av inklusion relaterat till informationsflödet kring hennes 

arbetssökningsprocess och möjligheter på arbetsmarknaden. I vissa sammanhang hade hon 

upplevt hon hade fått stöd i processen, t.ex. genom hennes nuvarande handledare på TE-

byrån. Ibland hade hon inte fått stöd, t.ex. hade hennes tidigare handledare inte lyckats 

förmedla central information till henne som hon hade behov av. Saras varierande upplevelser 

av inklusion grundade sig i inkluderande upplevelser i arbetslivet genom hennes deltidsjobb, 

men samtidigt även exluderande upplevelser på arbetsmarknaden så som sociala orättvisor. 

Även Kate hade upplevt både inkluderande och exkluderande kontexter i sin 

inklusionsprocess. Å ena sidan hade hon fått bra stöd och hjälp från kommunen och ansåg sig 

ha goda möjligheter på arbetsmarknaden p.g.a. hennes arbetserfarenheter. Å andra sidan 

upplevde hon sina möjligheter till inkludering vara begränsade på grund av att hennes 

utbildning inte gav henne behörighet att utöva sitt yrke inom den kommunala sektorn i 

Finland samt på grund av språkprogram som ger migranter bristfälliga möjligheter att snabbt 

avancera i sina språkkunskaper.  

 

Eriksen (2015) beskriver hur gränserna mellan inklusion och exklusion är skiftande beroende 

på sin kontext, vilket överensstämmer med migranternas upplevelser av den finländska 

arbetsmarknaden. Respondenternas beskrivningar av såväl inkluderande som exkluderande 

upplevelser ger en djupare förståelse för hur inklusionsprocessen fungerar. Genom att röra sig 

mellan olika sociala sammanhang och institutioner har migranterna upplevt varierande 

faktorer som inverkat på deras uppfattningar kring möjligheter till inkludering i arbetslivet. 

Inklusion och exklusion går inte alltid att åtskilja ifrån varandra (Helne 2002, 175–176), 

vilket Kates upplevelser av både möjligheter och begränsningar på arbetsmarknaden visar på. 

Schneider & Cruls (2012) beskrivning av inklusionen som en process som går igenom upp- 

och nerförsbackar överensstämmer med Evas upplevelser att ibland få stöd i sin 

inklusionsprocess och ibland inte.  

 

Respondenterna blev under mötet med mentorn bemötta i deras individuella 

inklusionsprocesser. Respondenterna berättade att de under mötet tillfrågades om den 

nuvarande arbetssituationen och att diskussionen naturligt byggdes upp utgående från deras 

situation. Vad de specifikt diskuterade under mötena varierade beroende på respondenternas 

upplevelser och erfarenheter av den finländska arbetsmarknaden. Under Davids möte 
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diskuterade de om de egna arbetssituationerna och erfarenheterna. Under Bens möte 

fokuserade de både på den nuvarande arbetssituationen och hur han kan förbättra sina 

arbetsinsatser samt konkreta råd kring framtida arbetssökning och hur förbättra sina 

anställningsmöjligheter. Under Kates möte diskuterade de kring hennes utbildning och 

behörighet på den finländska arbetsmarknaden, och hurudana arbetspositioner hon kan söka 

till. Saras möte med mentorn ledde till diskussioner kring mentorns väg till inklusion i 

arbetslivet och om Saras möjligheter på arbetsmarknaden. I Evas fall fokuserade de på hennes 

resurser och kvalifikationer och hur hon kan använda dem, samt vilka specifika 

organisationer och företag som kunde intressera henne. 

 

I intervjuerna med mentorerna framkom att de såg det som viktigt att i deras roll kunna ge 

stöd och hjälp till migranterna. Mentorn som hade träffat två olika migranter betonade de 

olika behoven hen såg hos personerna, vilket styrde deras samtalsämnen och mötets syfte. I 

och med att att det finns varierande önskemål och behov hos migranterna, kan mötena 

komma att skilja sig ifrån varandra och se väldigt olika ut. Under det ena mötet diskuterades 

konkreta tips kring arbetssökning och handledning kring hur arbetsmarknaden fungerar inom 

deras bransch. Under det andra mötet diskuterades branschens framtida arbetsmöjligheter och 

idéer kring egenföretagande. Den andra mentorn beskrev hur de under mötet diskuterat 

migrantens arbetsbakgrund och hens framtidsplaner, och på basis av detta hade mentorn gett 

råd och tips kring arbetssökning som migranten kunde ha nytta av i sin individuella situation. 

 

Schneider & Crul (2012) påpekar att inklusionen är en nyanserad process. Respondenternas 

upplevelser av inklusion och exklusion varierade, så som deras specifika stödbehov. Leonard 

(1990) talar om solidaritet och att aktivt sätta sig in i individers perspektiv för att bättre förstå 

deras livssituationer. Mentorerna i projektet Dörren har kunnat bemöta den dynamiska 

inklusionsprocessen genom individuellt, situationsspecifikt stöd. Genom att ta i beaktande 

migranternas specifika arbets- och livssituationer, och genom att under mötena gemensamt 

med migranterna bygga upp en ömsesidig kommunikation har de lyckats med att ta i 

beaktande den enskilda individen i inklusionsprocessen.  

 

Tre respondenter upplevde mentalt stöd och ett ömsesidigt erkännande av mentorerna och i 

vissa fall även av mentorernas kontakter. Detta kan i sin tur kunde stöda de varierande 

upplevelserna av den egna inklusionsprocessen. Respondenterna beskrev varierande känslor 

av både hoppfullhet och uppgivenhet kring deras möjligheter till inkludering på 
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arbetsmarknaden. Eva betonade starkast det mentala stödet hon fick från sin mentor, medan 

David däremot inte lade fokus på detta. Detta kan bero på hans varierande skede i 

inklusionsprocessen i och med den långa levnadstiden i Finland. Eva beskrev hur hon genom 

flytten till Finland karriärmässigt har behövt börja om totalt, och hur hennes motivation möter 

både upp och nerförsbackar. Hon uttryckte även en frustration gentemot samhället och de 

exluderande faktorer hon möter i sin process. 

  

[…] jag vet att det kan låta kaxigt, men jag var ganska framgångsrik inom mitt fält i [landet 

hon bodde i innan migration till Finland]. Och nu kom vi till Finland, och jag började om 

från ruta noll, verkligen. Och det är typ, det är ibland väldigt, väldigt svårt, och jag har 

dessa perioder när jag är väldigt motiverad och under den tiden försöker jag också lära mig 

språket, jag gör mycket jobb och på något sätt försöker jag även lära mig några nya 

färdigheter eller vad som helst. Och sen finns det perioder när jag är helt nere och är typ, 

ledsen att behöva säga det men, okej dra åt helvete jag kommer stanna hemma och baka kex 

till mina barn och leva på sociala bidrag, ifall detta är vad ni förväntar er av mig att jag ska 

göra.  

Eva 

  

Respondenterna betonade flerfaldiga exkluderande kontexter i samhället, så som sociala 

orättvisor, negativa attityder och fördomar och utländska arbetskvalifikationer som inte 

värderas. Eva upplevde periodvis att hennes liv i Finland hade många nackdelar och 

ifrågasatte ifall hennes möjligheter till inkludering kommer att förbättras eller ifall hon 

överhuvudtaget vill fortsätta leva i Finland. Det var under en sådan period hon träffade sin 

mentor, som lyckades ge henne uppmuntran och stöd i inklusionsprocessen genom att lyfta 

fram och betona hennes resurser och styrkor. Uppmuntran och det mentala stödet från 

mentorerna betonades även av Ben och Kate. 

 

I intervjuerna med mentorerna framkom att de var medvetna om exluderande faktorer i 

samhället som har en negativ inverkan på migranters möjligheter till att inkluderas i 

arbetsmarknaden. En mentor betonade att mångfaldsperspektivet i arbetslivet inte tar dessa 

frågor i beaktande, utan fokus ligger ofta på andra teman som t.ex. könsfrågor. Den andra 

mentorn hade erfarenhet av företag med endast personer med nationell bakgrund 

representerade bland högre chefspositioner, och att en mångfaldig representation av 

arbetstagare endast fanns i de lägre arbetspositionerna. Mentorerna påvisade behovet av mera 
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flexibilitet från arbetsplatser. Anställda inom projektet nämnde att bl.a. attityder, brist på 

kontakter samt felinformation kan inverka på samhällets motivation till att komma i kontakt 

med migranter. Enligt Schneider & Crul (2012) finns det en stor variation av faktorer 

runtomkring i samhället som inverkar på inklusionsprocessen. 

 

Mentorerna kunde stöda migranternas sociala inklusion genom ett ömsesidigt erkännande; 

genom växelverkan och bekräftelse (Sennett 2000). Respondenterna fick även mentalt stöd 

anpassat till deras dynamiska inklusionsprocess. Speciellt viktigt blir detta för migranter som 

inte har ett starkt nätverk i det nya samhället. Eftersom Eva genomgick en jobbig period vid 

mötets tidpunkt, kan detta ha inverkat på betoningen av det mentala stödet hon upplevde sig 

få av mentorn. Genom medvetenhet kring migranters utmaningar och hinder på 

arbetsmarknaden kan mentorerna visa bekräftelse och ömsesidigt erkännande, vilket är en 

viktig del av den sociala inklusionen Sennett (2000). Eva ansåg att Dörren hjälper migranter 

att slå sig ner i landet och stöder migranters potential, och Kate upplevde att mentorn 

välkomnade henne till samhället. Även här framkommer Dörrens stöd för 

inklusionsprocessen och det mentala stödet som projektet kan bidra med.  

 

Respondenterna såg brister i synen på inklusion som en tvåsidig process, vilket projektet 

Dörren i viss mån kan stöda genom att involvera lokalsamhället i verksamheten. De 

migranter som hade erfarenhet av arbetssökningsprocessen betonade att det råder brist på 

initiativ från samhället och t.ex. från företag i migranters inkludering i arbetslivet och 

samhället. De saknade således en samhällelig förståelse för inklusionen som tvåsidig, och 

David betonade att det krävs flexibilitet och samarbete från både migranter och arbetsplatser i 

samhället. Eva förklarade hur förväntningarna på henne som migrant är stora för att kunna 

anpassa sig till det nya samhället, medan initiativ från samhället, i detta fall företag som 

anställer arbetstagare, förblir frånvarande. Hon uttryckte även ett behov av att åtgärda dessa 

bristfälliga initiativ från arbetsgivares sida. Ben ansåg att företag bör bli mer öppna för att 

anställa migranter. Avsaknad av initiativ från samhället för att förbättra migranters 

möjligheter på arbetsmarknaden visar på brister i den tvåsidiga inklusionsprocessen.    

  

Jag har en känsla nu att, till exempel jag som en utlänning, jag behöver verkligen försöka 

hårt, jag menar riktigt hårt. Jag måste genomgå dessa språklektioner, jag måste troligen 

återvända till skolan, jag måste gå detta mentorprogram, jag måste göra volontärarbete 

under åtskilliga månader eller år och det är ändå inte tillräckligt. Och sedan ur företagens 
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perspektiv, liksom vad gör de riktigt? Så, kanske att återställa balansen i detta, det skulle 

vara bra.  

Eva 

 

Masoud m.fl. (2020) påpekar hur den samhälleliga diskursen betonar migranters behov av att 

förändras för att anpassa sig enligt förväntningarna som råder i samhället. I samhällsdiskurser 

finns en risk att samhällets ansvar i processen faller i glömska, medan ett stort ansvar istället 

tilldelas migranten som ses som den aktiva aktören i inklusionen (Kontos 2014). Ett viktigt 

syfte med tillämpning av den kritiska teorin är att synliggöra dominans i samhället och hur 

denna dominans skapar orättvisor (Leonard 1990). Migranters svaga positioner på 

arbetsmarknaden påverkas av strukturerna i samhället (Forsander 2002), vilket innebär 

dominans och ojämlika relationer bland migranter och majoritetsbefolkningen. 

Respondenterna upplevde en brist på förståelsen för den sociala inklusionen som tvåsidig, 

och brist på initiativ från samhället skapar exluderande förutsättningar för deras möjligheter 

till inklusion på arbetsmarknaden.  

 

Personalen betonade att många organisationer jobbar för att bli bättre på mångfald, medan de 

i andra fall har märkt av ett behov av att engagera lokalsamhället i att komma i kontakt med 

migranter. Genom att förflytta det ensidiga ansvaret för inklusion hos migranterna till 

samhället runtomkring, som även bör sträva efter att anpassa sig och genomgå t.ex. 

attitydförändringar gentemot migranter (Ahmad 2011; 2015; Pötzsch 2020; Saksela-

Bergholm 2020), möjliggörs samtidigt en tvåsidig inklusionsprocess.  

 

Projektet kan i viss mån ha en samhällelig inverkan genom att nå ut till många och engagera 

lokalsamhället. Exempelvis genom sina insatser att nå ut till och involvera organisationer och 

företag kan projektet ha en större inverkan genom att bygga broar mellan dessa och 

migranter. Genom samhälleliga anpassningar och attitydförändringar förbättras migranters 

förutsättningar att få tillgång till mångsidigare arbetsmöjligheter arbetsmöjligheter (Ahmad 

2011; Saksela-Bergholm 2020).  I intervjuer med personal framkom att i Dörrens verksamhet 

betonas att engagera samhället runtomkring (både privatpersoner i varierande branscher och 

organisationer och företag) genom att skapa kontakter, möten och nätverk för ett mer 

sammanlänkat samhälle. Här framkommer synen på inklusion som en tvåsidig process som 

beaktar behovet av att skapa nätverk hos både migranter och arbetsplatser, och strävar efter 

att öppna upp kanaler mellan dessa. 
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5.3.2. Nätverk som en stödresurs för inklusion 

I detta kapitel beskriver jag hur de sociala nätverken som har nåtts via projektet Dörren har 

fungerat som en stödresurs för migranterna i deras möjligheter till att inkluderas i 

arbetsmarknaden. Migranterna har upplevt kunskapsbrist king arbetsmarknaden och 

arbetssökningsprocessen i Finland, vilket de breddade nätverken har kunnat stöda genom att 

förmedla central information. Mentorerna har kunnat stöda migranternas möjligheter till 

inklusion genom att förmedla information och idéer kring specifika arbetsplatser och 

arbetspositioner som kunde intressera respondenterna i fråga. De breddade nätverken har 

erbjudit migranterna branschspecifikt stöd, vilket inverkat positivt på migranternas 

möjligheter till inkludering i arbetslivet.  

 

Respondenterna hade upplevt informationsbrist och en kulturell ovetskap kring den 

finländska arbetsmarknaden och arbetssökningsprocessen. Detta har de utökade sociala 

nätverken via projektet Dörren kunde stöda genom att ge migranterna viktig information. 

Migranterna beskrev upplevelser av ovetskap eller kunskapsbrist relaterat till arbetslivet i 

Finland, samt upplevelser av kulturella skillnader på arbetsmarknaden jämfört med länderna 

de flyttat ifrån.  

 

Kates erfarenheter skilde sig ifrån de andras, eftersom hon inte lika starkt betonade 

kunskapsbristens utmaning relaterat till arbetssökningsprocessen som de övriga. Kate hade 

ännu inte sökt arbete, men beskrev ändå upplevelser av ovetskap kring hennes möjligheter på 

den finländska arbetsmarknaden. Övriga respondenter betonade hur kunskapsbristen 

försvårar arbetssökningsprocessen i och med att man inte är medveten om sociala koder 

under intervjutillfällen eller arbetssökningsprocessen, var och hur man kan få stöd i 

processen, genom vilka plattformar man finner jobb, implicit kunskap kring arbetsmarknaden 

osv. Omedvetenhet om sociala koder kan enligt David uttrycka sig i att migranter sänder ut 

t.ex. många meddelanden till potentiella arbetsgivare istället för individuella, noggrant 

skrivna meddelanden. 

 

[…] människor behöver verkligen förstå hur arbetsmarknaden fungerar, de måste förstå hur 

kulturen fungerar innan de verkligen kan få ett jobb. 

David 
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Genom nätverken som migranterna anskaffade via projektet Dörren fick de mångsidig 

information. Ett undantag här var Davids fall, som visserligen fick ny information om t.ex. 

mentorns arbetssituation och erfarenheter hen delade med sig av. Men p.g.a. hans varierande 

stadie i inklusionsprocessen (i och med långvarig arbetserfarenhet i Finland) såg han inte 

samma behov att koppla informationen till den egna inklusionsprocessen som de övriga. De 

övriga respondenterna fick viktig information om hur förbättra sina anställningsmöjligheter 

och hur man söker jobb på den finländska arbetsmarknaden. Således har tillgången till 

information som nåddes via nätverken fungerat som ett viktigt stöd i migranternas 

möjligheter till inkludering.   

 

Under intervjun med en mentor med migrantbakgrund framkom att hen som mentor hade 

kunnat erbjuda stöd genom att dela med sig av information kring arbetsmarknaden, i och med 

okunskapen kring det lokala arbetslivet som kan råda bland migranter. Denna kunskap 

betonade mentorn att för övriga finländare kan förstås som självklar och ”vanlig”, och därför 

är mentorns roll viktig i projektet Dörren. Den andra mentorn ansåg sig också ha kunnat 

erbjuda migranten betydelsefull information och råd som kunde vara till stöd för migranten. 

Intervjuerna med anställda inom projektet bekräftade att deltagare har uppgett att de via 

mentorerna fått bl.a. information om arbetslivet, råd kring arbetssökningsprocessen och insyn 

i sociala koder inom branschen, d.v.s. både konkret information och kulturell kompetens som 

är viktig för den sociala positionen.  

 

Resultaten visar på att projektet Dörren via sina förmedlade mentorer har lyckats att svara på 

kunskapsbristen och ovetskapen relaterad till arbetslivet och arbetssökningsprocessen som 

migranterna har upplevt. Många forskningar visar på de sociala nätverkens betydelse för 

tillgång till information (Ahmad 2005; Saksela-Bergholm 2020; Sanders m.fl. 2002; 

Wahlbeck & Fortelius 2019). Bourdieu (1986) betonar att via sociala relationer kan personer 

få betydelsefull information om arbetsmarknaden. Reitz (2007) ser det kulturella kapitalet 

som en av de avgörande faktorerna för migranters sysselsättningsframgång. Resurser av 

sociala relationer och kulturell kompetens är enligt Bourdieu (1986) tätt sammankopplade, 

och kan uppnås genom social växelverkan. Migranter som flyttar till ett nytt samhälle har ofta 

inte hunnit bygga upp de nödvändiga sociala nätverken och den kulturella kompetensen som 

krävs för att bli inkluderade i det lokala arbetslivet och arbetsmarknaden. Således fungerar 

Dörren som ett stöd i migranters möjligheter att bli inkluderade i arbetsmarknaden, genom att 

ge migranterna möjlighet att bygga upp sociala nätverk. Även samhället runtomkring 
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migranterna bör genomgå anpassning och vara delaktiga i inklusionsprocessen (Ahmad 2011; 

Saksela-Bergholm 2020). Dörren stöder den tvåsidiga inklusionsprocessen genom att ge 

lokala arbetstagare och företag möjlighet att utöka sina nätverk bland migranter.  

 

Nätverken som förmedlades via projektet kunde stöda migranterna genom att ge råd och idéer 

kring möjliga arbetsplatser eller arbetspositioner. Detta beskrev de tre respondenter som inte 

hade funnit ett jobb som motsvarade deras bransch, kompetens och önskemål, d.v.s. Kate, 

Sara och Eva. Respondenterna fick via mentorerna och/eller av mentorernas förmedlade 

nätverk tips på specifika organisationer, företag eller arbetspositioner som kunde intressera 

dem. Alla mentorer delade dessutom med sig av information kring den egna arbetspositionen 

och arbetsplatsen samt erfarenheter av arbetsplatser i Finland. Detta ansåg Sara vara till stöd 

för henne eftersom det gav henne nya idéer och tankar om de egna möjligheterna kring både 

arbetspositioner och praktiserande jobbmöjligheter. Efter mötet har mentorn fortsatt sända 

länkar till möjliga arbetsplatser och positioner. David beskrev på en mer allmän nivå 

nätverkens nytta för att hitta förslag på arbetspositioner, och Ben hade för tillfället inte behov 

att få idéer kring arbetsplatser. 

 

Du måste göra allt detta nätverkande eftersom det är där du hittar jobb. 

David 

 

Eva fick tips på många olika arbetsplatser som helt eller delvis motsvarade hennes utbildning, 

och som hon kunde bekanta sig med. I och med mentorns breda kontaktnät kunde hon utav 

dessa arbetsplatser välja ut två som bäst motsvarade hennes bransch och intressen och via 

vilka hon förmedlades nya kontakter. Även Kate fick information kring specifika 

arbetsplatser som kunde intressera henne med tanke på hennes intressen och utbildning. 

Mentorns förmedlade kontakt gav också Kate många idéer och intressanta förslag kring 

arbetsmöjligheter. En av respondenterna fick via mentorn tillgång till en direkt 

arbetsmöjlighet.  

 

[Hen] nämnde några av de [arbetsplatser inom den egna branschen] jag kunde utforska […]. 

Och [hen] nämnde även en [arbetsplats med specifika språkkrav], och denna ligger inte långt 

ifrån var jag bor förresten, så ja jag fick den informationen. 

Kate 
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En av mentorerna uppgav sig ha diskuterat idéer kring specifika arbetsmöjligheter under 

träffen, medan detta under den andra mentorns möte inte upplevdes som ett behov i och med 

migrantens nuvarande arbetssituation. I intervjuerna med projektets anställda beskrevs 

migranters behov av att bygga upp nätverk för att få ökad tillgång till arbetsmöjligheter. I 

intervjuerna framkom både arbetsbehov hos migranter och rekryteringsbehov hos företag och 

organisationer, och projektets fokus ligger på att synliggöra och sammankoppla dessa behov.  

 

Remmenicks (2013) studie påvisar en orättvisa kring migranters förutsättningar att hitta en 

arbetsplats i och med brist på sociala nätverk. I och med migranters sämre förutsättningar för 

att få jobb på grund av samhälleliga exkluderande faktorer (Ahmad 2020), blir ovetskapen 

om specifika arbetspositioner och arbetsplatser som kunde lämpa sig för migranten ett extra 

hinder i inklusionsprocessen. De sociala nätverkens betydelse för att finna 

anställningsmöjligheter i Finland överensstämmer med Ahmads (2005) studie. De sociala 

nätverken som förmedlas via Dörren kan på detta sätt fungera som ett viktigt stöd i 

migranternas inklusionsprocess. Nätverken ledde i ett av fallen till en direkt arbetsmöjlighet, 

medan de i de andra fallen gav tillgång till möjliga, indirekta arbetsmöjligheter och ökad 

kunskap kring de egna arbetsmöjligheterna. 

 

Respondenterna fick via projektet branschspecifikt stöd som motsvarade deras egen sociala 

position på arbetsmarknaden, med tanke på utbildning, arbetsfält och arbetserfarenheter. 

Hurudan form av information migranterna fick via Dörren och som de ansåg vara viktig 

varierade. Några fick stöd genom mer praktisk information om arbetskontrakt eller resuméer i 

arbetssökningsprocessen, andra fick istället/dessutom information och råd om deras egna 

individuella möjligheter på arbetsmarknaden, information om arbetsplatser inom den egna 

sektorn eller organisationer och kontakter inom den egna branschen som kunde vara till stöd.  

 

[Hen] […] sände mig flera länkar till andra olika organisationer och [hen] gav mig […] 

vissa kontakter och några saker som jag kunde göra. 

Sara 

 

Kates tillgång till information via mentorn och mentorns kontakt visar på hur de sociala 

nätverken är avgörande för hurudan information som når personen i fråga. Via mentorn fick 

Kate information om att hon inte kan utöva sitt yrke i Finland utan kommer behöva studera. 

Via mentorns kontakt fick hon återigen information om att några så kallade genvägar 



 51  

existerar i hennes situation, d.v.s. att arbetspositioner som motsvarar hennes yrke kan hittas 

via den privata eller tredje sektorn. Genom att bredda nätverken ytterligare via mentorernas 

egna kontakter ges ökade möjligheter till att nå ny information som är viktig inom den egna 

specifika arbetssituationen.  

 

I intervjun med mentorerna bekräftades att informationen de gav migranterna var direkt 

kopplad till den egna branschen. Den ena mentorn beskrev en upplevelse av att kunna dela 

med sig av mer branschspecifik kunskap än hen hade förväntat sig. Fastän branschen i 

Finland utvecklas och ändras genom åren kunde hen dela med sig av kontakter, bolla idéer 

kring hur man tar sig vidare i den gemensamma branschen, hurudana arbetsmöjligheter som 

finns samt branschspecifika praktiska råd. I personalintervjuerna bekräftades migranters 

behov på branchsspecifik kunskap. Allmän handledning kring arbetsmarknaden är inte ett 

tillräckligt stöd för migranter i arbetssökningsprocessen. Dörrens mentorer kan ge mer 

specifik information och berätta hur man kan ta sig vidare i branschen, ge förslag på 

kontaktpersoner och ge möjligheter till migranten att kunna jämföra sig själv och sin 

yrkesidentitet gentemot branschen i Finland.  

 

Walhbeck & Fortelius (2019) betonar hur migranter i det nya samhället får viktig information 

med tanke på den egna sociala positionen genom att finna nya sociala sammanhang, vilket 

Dörren mötet är ett exempel på. Formen av information som har förmedlats via mentorerna 

och/eller deras delade kontakter varierar och är beroende av dynamiken i den sociala 

relationen (Ahmad 2015), informationen är individuell och branschspecifik. Det är kvaliteten 

i nätverken som inverkar på hur och på vilka sätt nätverken påverkar arbetsmöjligheterna 

(Granovetter 1995; Ahmad 2015). Att informationen som förmedlades till respondenterna var 

individuell och branschspecifik har därmed möjlighet att ge en positiv inverkan på dess 

betydelse för migranternas möjligheter till inklusion på arbetsmarknaden (Ahmad 2015). 

Enligt Granovetter (1995) är de sociala nätverken avgörande för hurudan information som når 

personen i fråga. Skulle mentorn t.ex. ha besuttit en annan yrkesbransch eller en 

arbetsposition med lägre status än migrantens, skulle det därmed ha inverkat begränsande på 

migrantens möjligheter (Ahmad 2015). Yrkesbranschen och arbetspositionen bör därmed 

överensstämma med migrantens för att nätverken ska kunna fungera som en resurs. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna avhandling har varit att utreda migranters möjligheter till inklusion på 

arbetsmarknaden med stöd av projektet Dörren. Mina forskningsfrågor berörde migranternas 

förväntningar och uppfattningar kring arbetslivet i Finland, deras syn på möjligheter till att bli 

inkluderade i arbetsmarknaden tack vare stödet de kan få från projektet samt huruvida det 

finns brister i projektet. Jag har strävat efter att finna svar på forskningsfrågorna genom mina 

teoretiska tillämpningar kritisk social inklusion och sociala nätverk som en stödresurs i 

inklusionsprocessen.  

 

Min forskning utgår i första hand ifrån ett migrantperspektiv. För att få svar på mina 

forskningsfrågor har jag använt mig av forskningsmaterial baserat på fem intervjuer med tre 

migrantkvinnor och två migrantmän, som deltog i projektet Dörren. Jag har även använt mig 

av forskningsmaterial baserat på intervjuer med två mentorer som deltog i projektet samt tre 

anställda inom projektet, vilket har gett mig en mer omfattande bild av projektet samt en 

djupare förståelse för projektets möjligheter till att stöda migranter i deras möjligheter till 

inklusion på arbetsmarknaden. 

 

De migranter som deltog i undersökningen befann sig i varierande skeden i den individuella 

inklusionsprocessen, vilket inverkade på deras tankar om inkludering i arbetslivet och även 

på hur projektet kunde ge stöd i processen. Migranterna hade varierande utbildning, 

arbetserfarenhet och yrkesinriktningar. Trots sina olika bakgrunder betonade alla 

respondenter hur utmanande det är att som migrant att finna jobb som motsvarar de egna 

kompetenserna och önskemålen. Genom att förstå inklusion som en nyanserad process istället 

för att fokusera på resultat (Schneider & Crul 2012) kan bredare perspektiv fångas upp i 

inklusionsprocessen. Fastän migranter finner arbete som motsvarar den egna 

utbildningsnivån, branschen och önskemål, vilket två migranter hade gjort, innebär detta i sig 

inte att migranterna upplever full inkludering i arbetslivet. I dessa fall framkom varierande 

upplevelser av de egna möjligheterna till inklusion.  

 

Jag har använt mig av kritisk social inklusion för att visa hur det möjliggör en kritisk 

inställning till de individuella upplevelserna och kontexterna som migranterna möter i det nya 

samhället. Tidigare studier har visat att migranter befinner sig i en svagare position på 
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arbetsmarknaden jämfört med majoritetsbefolkningen (Forsander 2002; Remennick 2013), 

vilket även denna forskning visar på genom de mångfaldiga utmaningarna som migranter 

möter i inklusionsprocessen. Resultaten visar på att migranterna har erfarit både inkluderande 

och exkluderande kontexter som inverkat på deras möjligheter till att bli inkluderade i 

arbetsmarknaden. Deras erfarenheter av en dynamisk inklusionsprocess med både upp- och 

nerförsbackar överensstämmer med Eriksens (2015) beskrivning av hur inklusionsprocessen 

fungerar. Även Schneider & Crul (2012) betonar vikten av att se inklusionen som en 

nyanserad process för att kunna fånga upp en bredare variation på faktorer i samhället som 

inverkar på inklusion. Sociala orättvisor på arbetsmarknaden, utländska arbetskvalifikationer 

som inte värderas på arbetsmarknaden samt språkkrav som skapar utmaningar i processen har 

framkommit som dimensioner som skapar exluderande kontexter i arbetslivet. Även tidigare 

forskning betonar orättvisor migranter möter i det finländska samhället, t.ex. i 

arbetssökningsprocessen (Martikainen m.fl. 2012) eller kring kompetens och erfarenheter 

som inte värdesätts på arbetsmarknaden (Masoud m.fl. 2020).  

 

I de fyra fall där migranterna hade erfarenhet av arbetssökningsprocessen framkom att en 

samhällelig förståelse för inklusionen som tvåsidig saknas. Detta förflyttar ansvaret för 

inklusionen till migranterna själva och skapar ytterligare utmaningar i möjligheter till 

inkludering genom t.ex. bristande initiativ från företag eller negativa attityder gentemot 

migranter hos arbetsgivare. Det här överensstämmer med vad Kontos (2014) ser som ett 

problem med att förstå migranten som den ansvariga och aktiva aktören utan att beakta den 

sociala kontexten i samhället. Dörrens verksamhet riktar sig dels till migranter, dels till 

lokalsamhället runtomkring migranterna. Med fokus på att involvera nya organisationer och 

företag att medverka i projektet kan projektet nå ut till och därmed ha en inverkan på även 

samhället runtomkring. Koivunen m.fl. (2015) betonar hur vi bör jobba för jämlikhet på 

arbetsmarknaden på varierande sätt och nivåer. Projektets inverkan sker på så kallad 

gräsrotsnivå, och bygger nätverk och kanaler mellan migranter och lokalsamhället 

runtomkring. 

 

Undersökningen betonar nätverkens betydelse för migranternas möjligheter till inkludering i 

arbetslivet. De sociala nätverkens betydelse för att få tillgång till arbetsmarknaden har 

betonats av många forskare, t.ex. Ahmad (2015), Bourdieu (1986) samt Wahlbeck & 

Fortelius (2019). Deltagandet i projektet har lett till breddade nätverk. Dessa har kunnat stöda 

migranterna genom att förmedla information och råd relaterade till den finländska 
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arbetsmarknaden, idéer kring möjliga arbetsplatser eller positioner samt uppmuntran och 

mentalt stöd. Genom projektet Dörren har migranterna fått individuellt och branschspecifikt 

stöd av mentorerna som i sin tur stöder deras inkludering i arbetslivet. Migranternas specifika 

situationer, behov och önskemål styrde mötenas syfte och innehåll, vilket bekräftades i 

intervjuerna med mentorerna. 

 

I fyra av fem fall motsvarade mentorernas arbetsbakgrund den egna arbetssektorn (och i ett 

av fallen en närliggande sektor), och detta gjorde att migranterna kunde nå kunskap och 

kulturell kompetens kring den egna branschen. Bl.a. Light & Gold (2000) och Sanders m.fl. 

(2002) sammankopplar nätverk och möjligheter till att nå viktig information i det nya 

samhället, vilket även resultaten i denna forskning framhäver. Hurudan form av information 

som når migranten är beroende av de sociala nätverken (Granovetter 1995), Ahmad (2015) 

beskriver hur det är själva dynamiken i nätverken som inverkar på hur och på vilka sätt 

nätverken påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden. Hurudan information och stöd som 

migranterna ansåg vara betydelsefull för deras möjligheter till inkludering varierade, 

beroende på deras individuella situationer. Migranterna fick stöd genom praktisk information 

om arbetssökningsprocessen, råd kring de personliga möjligheterna på arbetsmarknaden, 

information om arbetsplatser eller övriga organisationer och kontakter som kunde vara till 

stöd. I ett fall ledde mötet med mentorn till en direkt arbetsmöjlighet. 

 

Forskningen visar på att projektet har lyckats med att bemöta migranterna i den dynamiska 

inklusionsprocessen. De individuella arbets- och livssituationerna togs i beaktande och 

mentorträffarnas innehåll och diskussioner byggdes upp på basis av dessa. Det mentala stödet 

och ömsesidiga erkännandet som migranterna ansåg sig få utav projektet kunde stöda 

migranterna i de varierande upplevelserna av inklusion och upplevelser av samhälleliga 

exluderande faktorer. Sennett (2000) anser att bekräftelse och ett ömsesidigt erkännande är en 

viktig del av den sociala inklusionen.  

 

Resultaten visar på att migranterna till en viss del upplevde att projektet inte motsvarade alla 

deras förväntningar eller förhoppningar på deltagandet. De varierande behoven och 

situationerna hos migranterna skapade olikheter i förväntningarna på projektet. Dels kan de 

olika behoven och önskemålen hos migranterna besvaras genom de individuella 

mentorrelationerna som fokuserar på den enskilda individens situation, vilket mötena med 

mentorerna grundar sig i. De varierande dimensionerna av social inklusion och exklusion 
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(Eriksen 2015) kan på så sätt bemötas av mentorerna. Dels kan det fungera som en utmaning 

för projektet att kunna bemöta migranterna i deras individuella inklusionsprocesser med 

varierande stödbehov, ifall realistiska förväntningar inte lyckas kommuniceras till 

migranterna. Projektet har sina begränsningar och kan endast erbjuda stöd inom projektet 

Dörrens utsatta ramar. En brist i projektet som framkom var lång väntetid för migranter på att 

förmedlas en mentor, och kontinuerlig kontakt med projektet kunde underlätta väntetiden. Att 

få stöd i ett tidigt skede kan ha en positiv inverkan på inklusionen i och med att chanserna att 

hitta jobb som motsvarar de egna kompetenserna minskar med tiden (Ahmad 2015). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att genom att tillämpa en kritisk social inklusion och 

genom att fokusera på sociala nätverk som en stödresurs kunde påvisas både inkluderande 

och exkluderande faktorer som inverkade på migranternas möjligheter till inklusion på 

arbetsmarknaden. Migranterna uppfattade det som utmanande att inkluderas i arbetslivet, men 

uttryckte samtidigt känslor av hoppfullhet gentemot sina möjligheter. Uppfattningar kring 

arbetslivet i Finland som framkom i intervjuerna var en bristande förståelse för inklusionen 

som tvåsidig, kulturella skillnader och ovetskap kring hur arbetsmarknaden fungerar, 

språkutmaningar, upplevda sociala orättvisor samt behovet av sociala nätverk och finländska 

arbetskvalifikationer för att inkluderas i arbetslivet.  

 

Projektet har gett betydelsefullt stöd till migranterna i deras inklusionsprocess på 

arbetsmarknaden. Migranterna såg att möjligheterna till att bli inkluderade i arbetsmarknaden 

tack vare stödet de kan få från Dörren förbättrades genom individuellt och branschspecifikt 

stöd som utgick ifrån den personliga situationen och inklusionsprocessen. Genom projektet 

kunde migranternas möjligheter till att inkluderas förbättras genom att utöka de egna 

professionella nätverken, förbättra sina anställningsmöjligheter, få nya idéer och tankar kring 

de egna möjligheterna på arbetsmarknaden, utveckla kompetens kring arbetsmarknaden och 

den egna branschen, få information om arbetsplatser eller organisationer som kunde vara till 

stöd och/eller uppleva bekräftelse och ömsesidigt erkännande. En lång väntetid på att 

förmedlas en mentor samt höga förväntningar på projektet som inte kan uppfyllas sågs som 

brister i projektet.  

 

Genom att utgå ifrån ett migrantperspektiv och samtidigt använda sig av erfarenheter från 

mentorer och personal har ett bredare perspektiv kunnat tillämpas, som samtidigt tagit i 

beaktande individuella röster inom projektet. För framtida forskning vore det intressant att 
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fokusera på den övriga integrationsverksamheten vid Luckan för att se hur denna 

kompletterar stödet som projektet Dörren erbjuder. I och med migranternas utsatta position 

på arbetsmarknaden och det stora ansvaret för inklusion som läggs på migranterna själva i 

inklusionsprocessen kunde det även vara intressant att studera hurudan förståelse för 

inklusion som existerar och förmedlas inom liknande projekt som Dörren programmet. Ett 

annat forskningstema kunde vara att fokusera på tredje sektorns organisationers roll i 

bemötandet av exluderande samhälleliga kontexter som migranter stöter på i sin 

inklusionsprocess. Hurudana positioner i påverkansarbete relaterat till den rådande 

samhällsdiskursen kring migranters inklusion på arbetsmarknaden har den tredje sektorn? 
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Informationsbrev till migranter  

Hej,  
 
Jag heter Karolina Sjöberg. Jag studerar sociologi vid Helsingfors universitet. Jag skriver min 
magisteravhandling om migranters inklusion i den finländska arbetsmarknaden.  
 
Jag skulle vilja intervjua dig, för att fråga om både positiva och negativa erfarenheter av 
Dörren och det finländska arbetslivet. Under intervjun kommer vi tala om teman som; din 
bakgrund som migrant i Finland, dina erfarenheter av Dörren och mötet du deltagit i, din 
arbetssituation och arbetslivet i Finland.  
 
Det är frivilligt att delta i intervjun. Du kan avbryta intervjun när du vill. Du kan välja att inte 
svara på alla frågor som ställs. Ditt namn och din identitet kommer vara anonyma.  
 
Intervjun kommer att bandas in. Inspelningen används endast i min studie. Alla inspelade 
intervjuer förstörs efter att min studie är klar och godkänd. Jag kommer att transkribera 
intervjuerna. De transkriberade intervjuerna sparas i 6 månader efter att avhandlingen är klar, 
sedan förstörs de.  
 
Intervjun tar cirka 45-60 minuter, det beror på din tid och intresse. Jag kommer att intervjua 
cirka 6 personer som deltagit i Dörren. Jag strävar efter att bli klar med studien under våren 
2021. Den färdiga studien publiceras på webbsidan https://helda.helsinki.fi. 
 
Vill du delta i en intervju? Du kan kontakta mig direkt via e-post. Du kan också ställa 
frågor om studien eller intervjun via e-post, både före och efter att intervjun gjorts.   
 
Tack för din tid! 
 
Med vänlig hälsning 
Karolina Sjöberg  
karolina.sjoberg@helsinki.fi  
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Informationsbrev till mentorer 

Hej,  
 
Jag heter Karolina Sjöberg. Jag studerar sociologi vid Helsingfors universitet. Jag skriver min 
magisteravhandling om migranters inklusion i den finländska arbetsmarknaden.  
 
Jag söker nu två personer som har deltagit Dörren programmet som dörröppnare, och är 
intresserade av att ställa upp på varsin intervju. Detta för att få ett bredare perspektiv till min 
studie. Under intervjun kommer vi tala om teman som din utbildningsbakgrund och 
arbetssituation, Dörren mötet du deltagit i, projektet och dess syfte samt orättvisor på den 
finländska arbetsmarknaden. 
 
Det är frivilligt att delta i intervjun. Du kan avbryta intervjun när du vill. Du kan välja att inte 
svara på alla frågor som ställs. Ditt namn och din identitet kommer vara anonyma.  
 
Intervjun kommer att bandas in. Inspelningen används endast i min studie. Alla inspelade 
intervjuer förstörs efter att min studie är klar och godkänd. Jag kommer att transkribera 
intervjuerna. De transkriberade intervjuerna sparas i 6 månader efter att avhandlingen är klar, 
sedan förstörs de.  
 
Intervjun tar cirka 45 minuter, det beror på din tid och intresse. Jag strävar efter att bli klar 
med studien under våren 2021. Den färdiga studien publiceras på webbsidan 
https://helda.helsinki.fi.  
 
Vill du delta i en intervju? Du kan kontakta mig direkt via e-post. Du kan också ställa 
frågor om studien eller intervjun via e-post, både före och efter att intervjun gjorts.   
 
Tack för din tid! 
 
Med vänlig hälsning 
Karolina Sjöberg  
karolina.sjoberg@helsinki.fi  
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Tilläggsinformation till personal 

 
För att samla in viktig bakgrundsinformation till min studie skulle jag gärna intervjua 
personal som jobbar inom projektet Dörren.  
 
Vi kommer att tala om teman som din arbetsroll, projektets bakgrund och syfte samt 
projektets inverkan i en finländsk kontext. 
 
Har du möjlighet att ställa upp på en intervju, eller har du frågor om intervjun eller studien? 
Ta gärna kontakt så bestämmer vi tid för intervju! 
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Intervjuguide till migranter  

 
Inledande frågor och migrationsbakgrund: 
1. Vill du berätta lite om dig själv? (Hurudan utbildning har du? Var har du studerat? 
Hurudan arbetserfarenhet har du? Hur ser din arbetssituation ut just nu?) 
2. När flyttade du till Finland? 
3. Hur kom det sig att du flyttade till Finland? (Vad var orsaken till din flytt?) 
 
Dörren mötet och projektet: 
5. Berätta om hur du har varit i kontakt med Luckan och Dörren? (Hur fick du höra om 
Dörren? Hur fick du idén om att delta i ett Dörren möte?) 
6. Vad är syftet med projektet Dörren enligt dig? (Vilken betydelse har projektet? Varför 
behövs ett projekt som Dörren? Vad bidrar Dörren med?) 
7. Kan du berätta om träffen med dörröppnaren? (När träffades ni? Hur kom ni överens om 
var ni skulle träffas? Hur gick det till när ni träffades?) 
8. Vad diskuterade ni om under träffen? (Hurudana råd eller information kring arbetslivet gav 
dörröppnaren? Vad talade ni inte om, som du tycker ni skulle ha kunnat göra?) 
9. Hurudana tankar väckte träffen hos dig? (Hur kändes det efter träffen? Vad gav mötet för 
bild av den finländska arbetsmarknaden inom er bransch? Var träffen som du hade tänkt dig?) 
10. Vad hände efter träffen? (Vilka möjligheter ledde mötet med dörröppnaren till för din 
del?) 
11. Inom vilka områden har Dörren/mötet med dörröppnaren lyckats ge stöd?  
12. Är det något som inte fungerade så bra inom Dörren projektet? (Är det något som kunde 
förbättras? Ser du några brister i projektet?) 
 
Inklusion på den finländska arbetsmarknaden: 
13. Vill du berätta om dina erfarenheter av arbetslivet i Finland?  
14. Har du stött på utmaningar eller hinder i jobbsökningsprocessen? (I så fall hurudana?) 
15. Vad tänker du om sociala orättvisor på arbetsmarknaden? (Vad kommer du att tänka på 
då jag säger sociala orättvisor eller rasism på arbetsmarknaden? Har du bemött 
diskriminering på arbetsmarknaden? Anser du att det finns problem eller orättvisor inom 
arbetssökningsprocessen i Finland?) 
16. Vad borde förändras för att migranters möjligheter på den finländska arbetsmarknaden 
skulle förbättras? (Vad borde vara annorlunda?) 
 
Avslutande fråga: 
17. Är det något du vill tillägga eller något som du tycker att inte kommit fram under 
intervjun? 
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Intervjuguide till mentorer 

Inledande fråga: 
Vill du berätta något om dig själv? (Hurudan utbildning har du? Var har du studerat? Hur ser 
din arbetssituation ut?) 
Berätta om hur du fick höra om Dörren? (Hur kom du i kontakt med projektet? Vad fick dig 
att delta?) 
 
Mötet: 
Kan du berätta om Dörren mötet du deltog i? (När träffades ni? Hur gick det till? Hurudan 
person träffade du? Var träffades ni?) 
Vad talade ni om under träffen? 
Hurudana tankar gav träffen dig? (Gav det dig några nya tankar? Lärde du dig något nytt? 
Isåfall, vad? Hurudana erfarenheter delade personen du träffade med sig av?)  
 
Projektet: 
Hur förstår du syftet med projektet Dörren? (Vilken betydelse har projektet? Varför behövs 
ett projekt som Dörren? Vad bidrar Dörren med?) 
Finns det något som kunde utvecklas inom projektet? (Är det något som kunde ha fungerat 
bättre inom projektet? Ser du några brister i projektet?) 
 
Den finländska arbetsmarknaden: 
Ser du att det finns problem eller orättvisor i jobbsökningsprocessen i Finland? Hurudana? 
(Vad tänker du om sociala orättvisor gentemot migranter på arbetsmarknaden?) 
Vad borde förändras för att alla personer skulle kunna ha likvärdiga möjligheter på den 
finländska arbetsmarknaden? (Vad borde vara annorlunda?) 
 
Avslutande fråga: 
Är det något annat du vill tillägga? (Är det något som du tycker att inte kom fram under 
intervjun?) 
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Intervjuguide till anställda 

Inledande frågor: 
Kan du berätta om din arbetsroll inom projektet Dörren? 
(Hurudana arbetsuppgifter har du? Vilket /vilka ansvarsområden hör till din arbetsroll?) 
 
Projektets bakgrund och syfte (endast projektledaren): 
Kan du berätta om bakgrunden till projektet? (Hur uppkom projektet? Varför? När? Hur kom 
det sig att det blev ett projekt inom just Luckans verksamhet?) 
Berätta om hur projektet utvecklats sedan det startade? 
Kan du berätta om Dörrens syfte?  
Hurudan verksamhet finns inom projektet? (Vad är kärnverksamheten? Finns det utöver det 
annat som görs inom projektet? Vem riktar projektet sig till?) 
Hur finansieras projektet? 
 
Projektets inverkan i en finländsk kontext: 
Kan du berätta om hurudan inverkan du sett att projektet haft? 
Berätta om hurudana personer som deltagit i projektet. (Hurudana personer har ni nått ut till? 
Genom vilka kanaler har ni nått ut till deltagarna? Hur många har deltagit?) 
Hurudan respons har projektet fått? (Av migranter som deltagit? Av dörröppnare? I 
allmänhet?) 
Finns det något som inte fungerat så bra inom projektet? (Utvecklingsmöjligheter eller 
brister?) 
Hur ser projektets framtid ut? 
 
Avslutande fråga: 
Är det något du vill tillägga eller som inte kommit fram under intervjun? 
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Lista över citaten i originalform  

I can’t stress this enough, being an immigrant, it’s very difficult finding a job here in 

Finland.  

Ben, s. 31. 

 

It’s not a problem to find a whatever job, I mean, I can go back to clean toilets or something, 

that’s not a problem but like, to really find a job that would matter for me, that’s the 

challenge.    

Eva, s. 31. 

 

Job searching process… It’s more of employers not getting back to you [….] 

Ben, s. 31. 

 

Finnish is always like a number one thing, it’s always a requirement.  

Ben, s. 32. 

 

There are many people who come here who have a higher level of education and then they 

end up doing jobs that are unqualified because for example they don’t speak the language.  

Kate, s. 32. 

 

Yeah this really, you know, I already, I have studied and everything is great, I already have 

two masters and this whole position where I’m now, it makes me think that I have to go and 

enter, to go to [finländskt universitet] in order to get employed. Because I heard that 

everyone that has an [finländskt universitet] degree, they get employed easily. But I already 

have two master degrees, come on, and 13 years of experience of work. Like, it is super 

frustrating, it’s great to study but right now I only see the way to either go to [finländskt 

universitet] or to study [studiebransch], or something like this in order to be employed.  

Sara, s. 33. 

 

[…] I guess [hen] expected, I don’t know, me working for food or something.  

Sara, s. 34. 
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I’ve had Finnsih businesspeople try to rip me of, steal money from me, give me bad contracts 

and all that kind of stuff, and they use my naivety as a foreginger to take advantage of that. 

David, s. 35. 

 

 

[…] at least I have some contacts now, well I have my first contact […] but the second 

person also was willing to help and we are now contacts on linked in, so through linked in I 

can maybe access some of the people that she knows could help so, yeah, they both have been 

very open about helping and supporting me.  

Kate, s. 36. 

 

[…] Since Dörren sort of represents itself as door opener, maybe you expect, like you have 

really high hopes that some of the doors will open. 

Sara, s. 37. 

 

[…] [hen] was like yes this is great, you have this experience as okay, now this organization 

might be interesting for you, or aha okey so yeah yeah yeah this sounds good so this 

organization might be interesting, so [hen] was really like enthusiastic and trying to help me 

out with really finding the proper organization for me, this is how I would say it, so it was 

really supporting.  

Eva, s. 38. 

 

[…] it was a very open and direct chat that we had. 

Kate, s. 38. 

 

[…] [hen] gave me quite all around advice.  

Ben, s. 39. 

 

My own feelings of inclusion of being sometimes yes and sometimes no, they’re very varied a 

lot, sometimes completely excluded from something and other times people have been very 

welcoming, and its been quite a, its been quite varied…in [arbetsplats] I was excluded from 

some meetings, but in other meetings, sometimes I was asked to intend every meeting for 

some groups and they really wanted my input and I noticed that quite similar even here, in 
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the [organisation] team that I’m working with, sometimes they listen to what I’m saying and 

sometimes they don’t, it varies quite a lot…  

David, s. 41. 

 

[…] I know that it might sound cocky, but I was kind of successful in my field back in [landet 

hon bodde i innan migration till Finland]. And now we came to Finland, and I was starting 

from the zero point, like really. And that’s kind of, that is sometimes like very, very hard, and 

I have these periods when I’m highly motivated and in that time I also trying to learn the 

language, I’m doing a lot of work and somehow even try to learn some new skills or 

whatever. And then there are times when I’m completely down and I’m like, sorry to say like, 

okay fuck off I will be at home making cookies for my children and living on social benefits, if 

this is like what you are expecting me to do.  

Eva, s. 44. 

 

I have a feeling now that, for example me as a foreigner, I have to really try hard, I mean like 

really hard. I have to pass these language lessons, I have to most probably go back to the 

school, I have to go to this mentoring program, I have to do voluntary work for several 

months or years and like it’s still not enough. And then on the perspective of the companies, 

like what they are really doing? So, maybe to rebalance this, it would be great.  

Eva, s. 45. 

 

[…] people really have to understand how the job market works, they have to understand 

how the culture works before they can really get a job.  

David, s. 47. 

 

You have to do all this networking because that’s where you find jobs. 

David, s. 49. 

 

[Hen] mentioned some of the [arbetsplatser inom den egna branschen] I could explore [….]. 

And [hen] even mentioned the existence of a [arbetsplats med specifika språkkrav], and which 

is by the way not very far from where I live, so yeah I got that information.  

Kate, s. 49. 
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[Hen] […] sent me several links on other different organizations and [hen] provided me with 

[…] some contacts and some things that I could do. 

Sara, s. 50.  

 


