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Sammandrag: Sedan år 2015 har Finland mottagit mer flyktingar och asylsökande 
än någonsin tidigare under modern historia. Samtidigt som landet mottar asylsökande 
och flyktingar föråldras den finska befolkningen i snabb takt; något som lämnar efter 
tomma arbetsplatser. Dessa platser måste fyllas av någon – och mycket diskussion har 
gåtts kring att en lösning på problemet kunde vara flyktingarna. För att så snabbt som 
möjligt få de nyanlända att bli en del av den finska arbetskraften krävs det 
välfungerande integrationsinitiativ och idealt ett tjänstesystem som stöder en effektiv 
och lyckad integration på arbetsmarknaden.  

Ett tjänstesystem är ett system där de olika aktörerna utbyter kunskap, information, 
resurser och praxis för att skapa gemensamt värde och uppnå gemensamma mål 
(Vargo et al., 2008). Integration är en mångsidig process som kräver inte bara de 
nyanländas men också det mottagande samhällets insatser (Castle et al, 2001). Ager 
och Strang presenterade i sin modell Kärnområden för arbetsmarknadsintegration 
de viktigaste områdena i en persons  integrationsprocess till ett nytt land (Ager och 
Strang, 2008) och utgående från teorin om tjänstesystem och teorin om integration 
presenterades en modell av ett tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration, som är 
grunden för avhandlingens underökning. 

Genom tjugo semistrukturerade intervjuer gjordes en kvalitativ undersökning med 
syftet att kartlägga ett möjligt tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration på den 
finska arbetsmarknaden samt identifiera systemets aktörer samt aktiviteter. Genom 
tio intervjuer med asylsökande och flyktingar samt tio intervjuer med aktörer som 
erbjuder integrationsfrämjande aktiviteter identifierades aktörer och aktiviteter och 
ett tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration för asylsökande och flyktingar på den 
finska arbetsmarknaden kunde kartläggas. Även samarbetet de olika aktörerna 
emellan samt aktiviteter som upplevdes saknas identifierades. Avhandlingen ger tack 
vare det mångsidiga urvalet av respondenter och ett noggrant analyserat data 
trovärdigt resultat med insikter både av tjänstesystemets användare (asylsökande och 
flyktingar) och de som bygger upp tjänstesystemet (aktörer). 

Nyckelord: Flykting, integration, arbete, tjänstesystem, aktivitet, aktör 
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1 INTRODUKTION 

Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR tvingades 59,5 miljoner människor att fly sina 

hem under år 2014, en siffra som var högre än någonsin förut. (Khiabany, 2016). 

Nedbrutet innebär detta att det dagligen var cirka 42 500 personer som lämnade allt de 

hade och sökte skydd någon annanstans. Mer än hälften av flyktingarna kom från Syrien, 

Afghanistan och Somalia (UNHCR, 2015).  

Under år 2015 började vad som i media kallats den europeiska flyktingkrisen och som 

pågår än idag. De som korsade Medelhavet mellan januari och oktober 2015 (ca 200 000 

flyktingar och 744 000 smugglade migranter) och tog sig till Europa utgör dock endast 

en bråkdel av den totala flykting rörelsen. Orsaken till att denna människorörelse kallats 

kris är på grund av migranternas ofta väldigt traumatiska resa mot Europa samt på 

grund av de problem som de europeiska länderna under 2015, utan förvarning, ställdes 

inför då de började ta emot migrant strömmarna. Det har uppskattats att en fjärdedel av 

de personer som flydde över Medelhavet och anlände till Europa under 2015 var barn. 

För länder med åldrande befolkning gäller det att se dessa folkströmmar av flyktingar 

och migranter som en möjlighet istället för ett hot. Eftersom tillståndet i bland annat 

Syrien, Irak, Afghanistan och Eritrea är väldigt kritiskt, är det att anta att de personer 

som flyr och får uppehållstillstånd i ett land, ofta kommer att stanna där länge. (Bodewig, 

2015).  

Migration är ett ämne som blivit mer aktuellt än någonsin tidigare både i dess storlek, i 

politik och i media samtidigt som det blivit ett allt större område för akademisk forskning 

(Khiabany, 2016). Också Finland är delaktig i mottagandet av flyktingar - mellan åren 

2015-2017 gjordes närmare 170 000 uppehållstillstånds ansökningar, varav ca 42 000 

ansökningar om internationellt skydd. De nationaliteter som har ansökt om 

internationellt skydd, det vill säga asyl, har främst kommit från Irak (22 531 personer), 

Afghanistan (6285 personer) och Somalia (2488 personer) (Migrationsverket, 2017). 

Samtidigt som dessa människor under tvång lämnar sina hem och söker sig till Europa, 

föråldras Finlands befolkning i snabb takt med hotande följder bakom hörnet. Den 

åldrande befolkningen lämnar tomma arbetsplatser på arbetsmarknaden, som det inte 

finns arbetsbenägen befolkning att överlämna till (Silven, 2015).  

Sedan flyktingströmmarna började komma till Finland har det diskuterats mycket kring 

ifall dessa migranter skulle kunna vara lösningen på de problem den åldrande 

befolkningen medför (Hartio, 2015). En stor del av personerna som anländer till Europa 



 

 

2 

är arbetsförmögna och villiga att bidra till värdlandets ekonomi. Personerna som 

anländer kan bidra med arbetskraft, idéer och nya perspektiv samtidigt som deras barn 

kan vara källan till den arbetskraft som i framtiden kommer att behövas. Genom att 

acceptera fler migranter till Finland skulle problem som de stora åldersskillnaderna i vår 

befolkningsstruktur till en viss del kunna lösas. (Silventoinen, 2015). Trots att Europas 

aktiva roll i flyktingkrisen primärt är en humanitär akt kan det också motiveras i att det 

är en smart investering i dess ekonomiska välstånd (Bodewig, 2015).  

Integration kräver dock stora satsningar av Finland. För att så snabbt som möjligt få de 

nyanlända att bli en del av arbetskraften krävs det välfungerande integrationsinitiativ 

och idealt ett tjänstesystem som stöder en effektiv och lyckad integration på 

arbetsmarknaden. (European Parliamentet, 2016). Ett tjänstesystem är ett system där 

de olika aktörerna sinsemellan utbyter information, praxis och resurser för att 

tillsammans skapa värde och uppnå ett gemensamt mål (Vargo et al. 2008). I Norden tar 

det i genomsnitt fem till tio år för en person med flykting bakgrund att sysselsättas. 

(Nordregio, 2017). Det ligger ett stort ansvar inte bara på de nyanlända, men framförallt 

på den finska staten och samhället att göra flyktingars och asylsökandes integration i 

arbetslivet så enkel som möjligt - så att de snabbt skall kunna komma ut i arbetslivet och 

känna sig hemma i det nya värdlandet. Bristande kommunikation mellan 

integrationsinsatser runt arbetslivet kan göra integrationsprocessen väldigt lång. För en 

så smidig integration i arbetslivet som möjligt krävs att alla aktörer, både privata och 

offentliga, arbetar tillsammans för att uppnå deras gemensamma mål: hög 

sysselsättningsgrad bland flyktingar och invandrare. Frågan är dock ifall ett sådant 

stödande system av tjänster existerar i Finland, vilka dess aktörer och aktiviteter är samt 

ifall de olika parterna samarbetar med varandra för att uppnå deras gemensamma mål 

–integrera asylsökande och flyktingar på den finska arbetsmarknaden.  

1.1 Problembeskrivning 

Det finns mycket litteratur som behandlat och forskat kring  begreppet 

flyktingintegration samt dess olika huvudområden (Castles et al, 2001). I tidigare 

forskning har fokus legat främst på flyktingrörelser som fenomen samt olika länders 

mottagande av flyktingar (Kunz, 1981). Forskning har påvisat att integration är en 

mångsidig process med flera ansvarstagande parter (Castles, 2001), och att 

integrationen inte endast ligger på de anländande flyktingarnas förmåga att anpassa sig 

utan också på hur väl dessa personer mottas i ett värdland (Valtonen, 2004).  
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Som följd av denna tidiga forskning har det skrivits mycket om behovet av att utforska 

och undersöka integration som en multidimensionell process där just individer, 

flyktingar och befolkningen i det mottagande värdlandet, organisationer, institutioner 

och samhället alla spelar en roll (Ager och Strang, 2004; Zetter et. al., 2002). Ager och 

Strang, som forskat mycket inom flyktingintegration presenterade år 2008 i deras artikel 

Understanding Integration: A conceptual framework ramverket för de olika 

kärnområdena för aktiviteterna som stöder en lyckad integration (Ager och Strang, 

2008). Trots att det tidigt konstaterats att en lyckad integration är beroende av just flera 

olika parters insatser har dock väldigt lite fokus lagts på hur dessa olika parter 

samarbetar med varandra (Cheung och Philliemore, 2o14).  

Fokus i denna avhandling kommer ligga på integration på den finska arbetsmarknaden 

delvis eftersom sysselsättning bevisats vara det främsta faktorn för att säkerställa 

migranters integration i ett nytt samhälle (Cheung och Philliemore, 2014) och delvis 

eftersom det i Finland i framtiden kommer finnas en stor brist på arbetskraft som följd 

av landets åldrande befolkning (Silventoinen, 2015). I Finland har det gjorts många 

undersökningar kring integration både som helhet men också med fokus på den finska 

arbetsmarknaden. En av dessa gjordes år 1999 av Kathleen Valtonen, och en annan år 

2017 av Matti Sarvimäki. Dessa två undersöker främst med hjälp av olika statistisk data 

hur väl flyktingar och invandrare integrerats i det finska samhället under olika 

tidpunkter i Finlands historia. (Valtonen, 1999; Sarvimäki, 2017). Det har också 

undersökts hur väl högskoleutbildade invandrare integreras på arbetsmarknaden (Kyhä, 

2011). Alla dessa undersökningar fokuserar dock främst på hur stora andelar av den 

invandrade flyktingbefolkningen som får arbete, hur snabbt de får arbete, inom vilka 

branscher de får arbete och ifall deras arbete motsvarar deras utbildningsgrad. Detta 

lämnar en lucka i litteraturen som denna avhandling ämnar fylla; att förstå hur dessa 

personer integreras på den finska arbetsmarknaden.  

För att på ett logiskt sätt försöka förstå vilka olika flyktingintegrationsstödande aktörer 

och aktiviteter som finns på marknaden och hur dessa samarbetar med varandra 

kommer de resultat som erhålls i avhandlingens undersökning att presenteras i form av 

ett tjänstesystem. Tidigare forskning om tjänstesystem har främst fokuserat på hur 

tjänstesystem skapar gemensamt värde för de olika parterna (IfM & IBM, 2008; Maglio 

& Spohrer, 2008; Maglio, Vargo, Caswell, & Spohrer, 2009; Spohrer & Maglio, 2010a; 

Vargo, Maglio, & Akaka, 2008)  samt på tjänstesystem för produkter (Goedcoop et al., 

1999; Mont, 2002; Manzini och Vezzoli, 2003). Den tidigare litteratur som fanns 
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tillgänglig om tjänstesystem för tjänster var begränsad.  Litteratur som skulle behandla 

eller undersöka tjänstesystem som motsvarar det tjänstesystem som undersöks i denna 

avhandling fanns inte att tillgå.   

Denna avhandling kommer att utgående från begreppet integration som en mångsidig 

process med flera parter kombinera arbetsmarknadsintegration med teorin om 

tjänstesystem, för att försöka förstå hur det finska samhället arbetar för att tillsammans 

integrera asylsökande och flyktingar i det finska arbetslivet.  

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga hur ett möjligt tjänstesystem för 

flyktingintegration ser ut på den finska arbetsmarknaden samt att försöka identifiera 

tjänstesystemets olika aktörer och aktiviteter. Genom semi-strukturerade intervjuer med 

tio flyktingar och asylsökande samt med tio representanter ur både statliga och privata 

aktörer är målet att försöka kartlägga det tjänstesystem som finns samt identifiera 

systemets olika aktörer och aktiviteter.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur ser ett möjligt tjänstesystem för flyktingintegration på den finska arbetsmarknaden 

ut? Vilka är systemets olika aktörer och aktiviteter? Finns det några aktörer eller 

aktiviteter som saknas? Hur samarbetar de olika aktörerna med varandra? 

1.4 Avgränsningar 

Avhandlingen fokuserar endast på området integration på arbetsmarknaden, inte på 

övriga områden inom flyktingintegration. Tjänstesystemet som kartläggs beskriver det 

finska tjänstesystemet för flyktingintegration på den finska arbetsmarknaden, inte 

nödvändigtvis hur tjänstesystem ser ut i andra länder, även om likheter naturligt kan 

förekomma.  

1.5 Avhandlingens struktur 

Denna avhandling är uppdelad i sex huvudkapitel. I det första kapitlet introduceras 

läsaren till avhandlingens ämne, problemområdet samt forskningsfråga och syfte. 

Kapitlet ger läsaren en inblick i hur arbetet kommer att uppläggas. I Kapitel 2 

presenteras avhandlingens teoretiska referensram. Kapitlet är uppdelat i tre delar: 2.1 

Finland och behovet av flyktingar, 2.2 Integration och 2.3 Tjänstesystem. Avsnitt 2.1 

fungerar främst som en introduktion till ämnet genom att ut ett historiskt perspektiv 
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diskutera invandring till Finland. I följande kapitel,  kapitel 3 presenteras och diskuteras 

avhandlingens metod, urval och hur intervjufrågorna formulerats. I kapitel fyra 

presenteras undersökningens resultat. I kapitel fem analyseras och diskuteras 

resultaten, det kartlagda tjänstesystemet presenteras och slutligen läggs avhandlingens 

resultat i relation med avhandlingens forskningsfrågor. Slutligen, i kapitel 6 presenteras 

avhandlingens kontribution, begränsningar samt rekommendationer för fortsatt 

forskning. Som bilagor till avhandlingen finns intervjuguiderna för de tre olika 

intervjutyperna som gjordes samt en presentation på de olika respondenterna. 
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2 FLYKTINGAR OCH DERAS VÄG TILL ARBETE I FINLAND 

 

Sedan år 2015 har Finland mottagit närmare 170 000 asylsökande (Migrationsverket, 

2017). Dessa personer flyr områden som ofta på kort sikt är omöjliga att återvända till 

och hoppas därför på en framtid i det värdland där de anländer. Därför är det idag 

viktigare än någonsin tidigare att Finland lär sig integrera de flyktingar och erbjuda allt 

stöd de behöver för att komma ut i arbetslivet – Finland har nämligen ett stort behov av 

arbetskraft, då den finska befolkningen blir allt äldre och äldre. (Uutistamo, 2015). För 

en så smidig integration i det nya värdlandet som möjligt krävs genomtänkta 

integrationsaktiviteter och stöd som börjar direkt då en personen anländer till ett nytt 

land.  Integrationen kräver mycket tålamod och ett samarbete mellan många olika 

aktörer - integrationen är en mångsidig process med flera ansvarstagande parter. 

(Castles, 2001). Kapitel 2 är indelat i tre olika delar 2.1 Finland och behovet av 

flyktingar, 2.2 Integration och 2.3 Tjänstesystem kring invandrare och arbete som till 

sist sammanfattas i avsnitt 2.4 Sammanfattning. Dessa fyra delar utgör den teoretiska 

referensramen för avhandlingen och ligger som grund för avhandlingens undersökning.  

 

2.1 Finland och behovet av flyktingar 

Det bor ca 5.5 miljoner invånare i Finland (The World Bank, 2016). År 2016 överskred 

folkmängden för första gången 5.5 miljoner, en ökning som främst kan förklaras med det 

ökande antalet invandrare (von Kraemer, 2016). Trots att befolkningen sakta men säkert 

ökar är den åldrande, något som tros kunna bli en stor utmaning för Finland (Uutistamo, 

2015).  I takt med att asylsökande och flyktingar anländer till Finland ökar också 

möjligheten för dessa att integreras och bli en del av den finska arbetskraften. Detta 

kommer diskuteras i följande avsnitt, som är indelat i tre olika delar 2.1.1 Finlands 

åldrande befolkning, 2.1.2 Finland och invandring under moderntid och 2.1.3 Hur 

Finland mottar flyktingar. Dessa avsnitt förser läsaren med information om politiken 

kring mottagandet av flyktingar och asylsökande i Finland samt kring behovet av dessa. 

Dessa tre avsnitten sammanfattas och diskuteras slutligen i avsnitt 2.1.4.  

2.1.1 Finlands åldrande befolkning 

Orsaken till vår föråldrande befolkning är framförallt att födelseantalet har sjunkit. 

Under slutet av 1940-talet ökade antalet födda barn drastiskt till följd av den babyboom 

som krigets slut medförde, men har sedan dess minskat. De stora befolkningsgrupperna, 

födda under tiden efter kriget går till stor del in i pensionsålder eller är redan 
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pensionerade, samtidigt som de åldersgrupper som nu tar sig in på arbetsmarknaden är 

allt mindre och mindre till sin storlek. (Silventoinen, 2015). Personer mellan åldern 15-

64 räknas som arbetsförmögna, en åldersgrupp som innebär att det enligt prognoser 

endast skulle vara 59% år 2030 och 57% år 2050 av den totala befolkningen som är i 

arbetsförmögen ålder, jämfört med de 64% som var i arbetsförmögen ålder år 2015. 

Andelen personer över 65 år räknas stiga med 10% fram tills 2060 (från 19% till 29.9%) 

(Tilastokeskus, 2015). Under januari – september år 2016 föddes den lägsta siffran barn 

sedan Finlands självständighet år 1917, och utan invandrare skulle Finlands 

befolkningstillväxt sakta avta. Uppskattningar gjorda av FN visar att den finska 

befolkningsökningen kommer att vara negativ runt år 2030. Förutom att antalet födda 

barn minskar så ökar också den genomsnittliga livslängden. En finsk kvinnas 

genomsnittliga livslängd var för hundra år sedan 53 år – men idag förväntas hon leva i 

85 år. (von Kraemer, 2016). Figur 1 illustrerar hur förhållandet mellan olika 

åldersklasser har förändrats i Finland sedan landets självständighet år 1917.  

  

 

Figur 1 Befolkningens åldersstruktur 31.12.2016. (Statistikcentralen, 15.5.2017). 
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Spår av den åldrande befolkningen syns redan i vissa kommuners ekonomi. Framförallt 

på orter där inflyttningen är låg uppstår det problem att upprätthålla basservice och 

tjänster. Det har diskuterats kring om invandring kunde vara en lösning på dessa 

problem - men för att det skall vara möjligt krävs en välplanerad integration och 

arbetsplatser att erbjuda åt de nyanlända. (Brunell, 2015).  I nästa avsnitt kommer 

invandringen till Finland under moderntid att presenteras och diskuteras. 

2.1.2 Finland och invandring under moderntid 

Finland har en väldigt kort invandrarhistoria. Länge var det tvärtom, det vill säga så att 

människor flyttade ifrån Finland, framförallt efter arbete. Men sedan 1980-talet, och 

framförallt 1990-talet, har Finland mottagit mer flyktingar och migranter än någonsin 

tidigare, och upplevt några större invandrar-vågor. (Kanninen, 2010). Under 1990-talet 

flyttade det årligen i medeltal ca 13 000 personer till Finland, varefter antalet flyktingar 

och asylsökande ökat fram tills idag. Den utlandsfödda befolkningen i Finland har dock 

vuxit i långsam takt. Till Finland har personer sökt sig främst för att finna skydd för 

konflikter i hemland; kriget i Somalia, konflikterna i Afghanistan och Irak, samt 

Jugoslaviens fall är det som  främst reflekteras i asylsökandes nationaliteter. Utöver 

asylansökningar har Finland sedan 1986 mottagit kvotflyktingar. (Korkisaari, 2017). Den 

största invandringsvågen till Finland började dock under 2015, då Europa upplevde den 

största massmigrationen sedan andra världskriget. Över en miljon flyktingar flydde 

krigsdrabbade länder, framförallt Syrien, Irak och Afghanistan, och tog sig till Europa 

över Medelhavet. I Finland gjordes det under 2015 sammanlagt 32 477 asylansökningar, 

främst av personer från Irak (20 484), Afghanistan (5214), Somalia (1981) och Syrien 

(877). Trots det stora antalet asylsökningar under åren 2015-2017 har dock endast 7123 

personer hittills beviljats asyl, medan 18 592 ansökningar avslagits. Förutom de som sökt 

internationellt skydd har 67 097 personer ansökt om uppehålls tillstånd, varav 12 282 

personer fått negativt besked. Personerna som sökt uppehållstillstånd under de tre 

senaste åren har främst kommit från Ryssland, Afghanistan, Irak, Estland och Somalia. 

(Tilastot, Migri, 2017). De personer som mest ansöker om finskt medborgarskap är ryska 

och somaliska medborgare. (Maahanmuuttovirasto, 2017).  

I figuren på följande sida går det att avläsa hur många asylsökande gentemot positiva 

beslut om internationellt skydd, det vill säga asyl, som den finska staten mottagit samt 

fastslagit under perioden 1990-2015.  
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Figur 2 Asylansökningar och positiva beslut 1990-2015. Källa: Sarvimäki, 2017. 
 

Figuren visar att det sedan år 2015 rört sig om större mängder av asylsökande än 

någonsin tidigare. Ur figuren går det dock att avläsa att antalet beviljade 

uppehållstillstånd, trots det ökade antalet asylansökningar, inte har ökat. Följande 

avsnitt kommer att närmare behandla politiken kring hur flyktingar och asylsökande tas 

emot till Finland, för att läsaren bättre skall kunna förstå behovet av ett tjänstesystem, 

presenterat i avsnitt 2.2.   

2.1.3 Hur Finland mottar flyktingar och asylsökande 

Det är viktigt att i redan detta skede av handlingen klargöra skillnaden mellan begreppen 

asylsökande och flykting, eftersom dessa två kommer att spela en väsentlig roll i 

avhandlingen. Asyl är en synonym för internationellt skydd, och något en person kan 

ansöka om endast då hen befinner sig i Finland. Ansökningen skall grundas i rädsla för 

förföljelse i hemlandet på grund av personens ursprung, religion, nationalitet, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning, och att hen därför tvingats 

fly och inte kan återvända till sitt hemland. Då en person anländer till Finland skall 

personen till gränskontrollörerna alternativt polisen meddela att hen anländer som 

asylansökande, varefter en ansökan ställs i Migrationsverkets kö för att behandlas.  

Medan personen väntar på att bli kallad till asylsamtal blir hen placerad i en 

flyktingförläggning där personen bor tills uppehållstillstånd beviljas eller förnekas. I fall 
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en person beviljas uppehållstillstånd får hen flyktingstatus i Finland. Efter beviljandet 

av uppehållstillstånd får personen i fråga ett uppehållstillståndskort, varefter hen får en 

kommunplats. En kommunplats innebär en bostad i en kommun så fort en kommun kan 

ta emot personen i fråga. Ifall asylsökanden inte beviljas uppehållstillstånd måste hen 

omedelbart lämna Finland. Minderåriga personer som anländer till Finland utan 

vårdnadshavare placeras i separata stödboenden för barn. De blir alla tilldelade en 

företrädare av Tingsrätten, som fungerar som barnens intressebevakare under 

asylsökningsprocessen. (Maahanmuuttovirasto, 2017).  

 

Personer som lämnat sitt hemland och av olika skäl inte kan stanna i det landet där de 

först anländer, kan omplaceras i ett tredje land som så kallade kvotflyktingar. Till 

Finland anländer kvotflyktingar som enligt FN:s flyktingorgan UNHCR klassas som 

flyktingar eller andra personer som söker internationellt skydd. (Maahanmuuttovirasto, 

2017). Antalet kvotflyktingar som antas till Finland bestäms av riksdagen. Sedan år 2001 

har antalet varit 750 (Pakolaisapu, 2017), men under åren 2014 och 2015 höjdes antalet 

till 1500 som följd av kriget i Syrien. Då kvoten fastslagits fortskrider sedan processen 

mellan UNHCR, Migrationsverket och olika finska myndigheter. På basen av de 

flyktingar som UNHCR föreslagit och på de intervjuer som görs, beviljar sedan slutligen 

Migrationsverket uppehållstillstånd och flyktingstatus i Finland åt det antal personer 

som riksdagen fastslagit. (Maahanmuuttovirasto, 2017).  

 

I denna avhandling kommer asylsökande innebära en person som inte ännu beviljats 

uppehållstillstånd i Finland och flykting en person som har beviljats uppehållstillstånd. 

Ifall en person vill ansöka om fortsatt uppehållstillstånd måste orsakerna som det första 

tillståndet grundade sig i fortfarande vara aktuella annars är inte humanitärt skydd är 

en grund till förnyat uppehållstillstånd. Ett nytt tillstånd kan då istället beviljas till 

exempel på grund av studier, arbete eller familjeband i Finland. En person kan söka om 

ett fortsatt uppehållstillstånd endast en gång och ett tillstånd beviljas för en period på 

högst fyra år. En individ kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd i Finland då 

hen har vistats i Finland i fyra år. (Maahanmuuttovirasto, 2017). I Finland bodde det i 

slutet av 2015 uppskattningsvis 290 000 utländska medborgare, men siffran väntas stiga 

till 330 000 utländska medborgare innan 2030 (Arbets- och näringsministeriet, 2017). 

Det finns i Finland några huvudsakliga statliga aktörer som arbetar för att främja 

arbetsmarknadsintegration; Migrationsverket (Migri), Arbets- och näringsministeriet, 

FPA samt Arbets- och näringsbyrån (TE). Utöver de statliga aktörerna finns det också 
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privata aktörer. De kan vara ideella organisationer som Pakolaisapu (Pakolais apu, 2017) 

och Röda korset (Röda Korset, 2017) eller privata vinstdrivande företag eller initiativ 

som arbetar för att hjälpa invandrare och flyktingar in på arbetsmarknaden. Den typ av 

verksamhet som sedan år 2015 blivit allt mer vanlig är så kallade privata 

“arbetsförmedlingar” som arbetar för att föra samman asylsökande och flyktingar med 

företag i behov av arbetskraft. Företag som fått mycket uppmärksamhet är t.ex. 

Recommend a Refugee, Zharity,  Star-up refugees, NewJob och Palkkaa Pakolainen.   

I Finland är det Arbets- och näringsministeriet erbjuder information om hur en 

invandrare kan gå till väga då den skall söka arbete, och till vem en individ skall vända 

sig vid olika frågor, och leder invandraren till de andra statliga organens olika tjänster 

(Tem, 2017).  FPA erbjuder tjänster kring arbetslöshetsersättningar (FPA, 2017), men 

för att få tillgång till arbetslöshetsförmån måste personen i fråga ha deltagit i en första 

kartläggning och vara deltagande i en integrationsutbildning, som båda anordnas 

främatav Arbets- och näringsbyrån (Te-tjänster, 2017). Genom inledande intervjuer, test 

av språkkunskaper och kompetenskartläggning görs en individuell integrationsplan upp, 

bland annat som ett stöd för arbetssökandet (TE-Tjänster, 2017) För erkännandet av en 

examen som erhållits utomlands är det utbildningsstyrelsen som hjälper nyanlända med 

hur de skall gå till väga, själva beslutet om erkännandet av examina fattas dock av de 

olika organisationer som ändamålet och beslutet berörs av (Utbildningsstyrelsen, 2017). 

Något som är viktigt att förstå är att de statliga aktiviteter endast erbjuds personer som 

fått ett beviljat uppehållstillstånd. De aktiviteter och tjänster som asylsökande är 

berättigade erbjuds endast av ideella organisationer och andra privata aktörer. Dessa 

kompletterar de statliga insatserna. (FPA, 2017 och Te-tjänster, 2017). 

Syftet med denna avhandling är liksom tidigare nämnts att försöka kartlägga ett 

tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration  för flyktingar och asylsökande i Finland. 

En undersökning  gjord av Busk et. al, från år 2016, konstaterar att det gjorts väldigt lite 

forskning kring hur väl flyktingar i Finland sysselsätts. (Busk et al., 2016). Den 

åldersmässiga förutsättningen för att de personer som kommer till Finland skall hitta 

arbete är ändå bra, 70% av de personer som flyttar till landet är under 35-år gamla (Tem, 

2014). Utöver att personerna som anländer i genomsnitt är i en favoriserande ålder för 

att få arbete, är de ofta högt utbildade (Sarvimäki, 2010). Utgående från undersökningar 

om hur immigranter från flyktingländer under åren 1990 – 2013 integrerats på den 

finska arbetsmarknaden finns det dock stora skillnader på sysselsättningsprocent 

ursprungsländerna emellan. Personer födda i Afghanistan, Irak och Somalia och som  
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ansökte om asyl i Finland under år 2015 har haft en lägre sysselsättningsprocent i 

Finland än de immigrantgrupper som kom till Finland mellan år 1990 – 2013, trots att 

dessa mottagit mer sociala stöd. Till exempel var det bra fyra procent irakiska män som 

efter ett år i Finland hade hittat ett arbete. (Sarvimäki, 2017). På Maahanmuutto.net:s 

hemsidor som samlar basfakta om flyktingar och asylsökande finns det uppräknat 

orsaker som kan vara grunden till att personer med flykting och asylsökarstatus idag i 

Finland har en högre arbetslöshetsprocent än den övriga befolkningen. Bland annat 

syftar texten på att kön, ålder då man anlänt till Finland, utbildning, tiden spenderad i 

Finland och språkkunskaperna är de främsta faktorerna som påverkar chanserna 

alternativt drar ner chanserna för att sysselsätta sig. (Maahanmuutto.net, 2017).  

2.1.4 Diskussion 

Det är viktigt för Finland att kunna se de asylsökande och flyktingar som anländer till 

landet som något positivt och som en möjlighet istället för ett problem. Att Finlands 

befolkning föråldras och att vi samtidigt mottar det största antalet invandrare under 

modern tid borde vara enkel matematik. Finland behöver de flyktingar och asylsökande 

som nu anländer till landet för att fylla ut de tomrum som kommer skapas på 

arbetsmarknaden då den äldre generationen pensioneras. Det behövs ersättare på de 

arbetsplatser som lämnas tomma samtidigt som den åldrande befolkningen också 

medför ett ökat behov av personal inom till exempel äldrevård (Tabermann, 2015). Men 

för att de flyktingar och asylsökande som anländer till Finland skall kunna sysselsätta sig 

i landet krävs välplanerade integrationsfrämjande aktiviteter. Det är viktigt att de 

personer som anländer till Finland både i väntan på besked om uppehållstillstånd samt 

efter beviljandet av det får vara del av en fungerande integration där de olika parterna 

som förser de nyanlända med sina tjänster samarbetar för att göra dessa individers väg 

till sysselsättning så smärtfri, smidig och snabb som möjligt. Integrationsaktiviteter, 

framförallt under den första tiden i det nya värdlandet spelar en stor roll i hur väl de 

nyanlända kommer att integreras och bli jämställda med den finska befolkningen.  

Det som är viktigt att komma ihåg är att de flyktingströmmar som kommit till Finland 

från och med år 2015 är något som ingen var förberedd på. Det är alltså att anta att de 

olika parter och aktörer som arbetar för att integrera nyanlända i samhället eller just på 

arbetsmarknaden till stor del måste tänka om sin verksamhet, kapacitet och resurser för 

att kunna möta detta plötsliga och snabbt växande behov. Samtidigt som de redan 

existerande aktörerna stod eller än idag står inför reformer för sina tjänster och 

aktiviteter, uppstår det möjligheter för nya aktörer att ta sig in på marknaden och erbjuda 
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motsvarande eller nya aktiviteter, tjänster eller lösningar som kan bidra till en effektivare 

integration. Det är viktigt att aktörer, även de vars primära verksamhet inte 

nödvändigtvis har någonting med flyktingfrågor att göra, kan se problemet i sin helhet 

och förstå sitt ansvar - framförallt eftersom det i slutändan gynnar alla parter.  I  följande 

avsnitt 2.2 kommer integration och dess kärnområden presenteras. 

2.2 Integration 

Integration har blivit ett av de främsta politiska målen när det kommer till hur flyktingar 

och andra migranter rotar sig i ett samhälle, samtidigt som integration skapat mycket 

publik debatt. Begreppet integration är individualiserat, ifrågasatt och beroende av dess 

kontext (Robinson, 1998). Det finns alltså många olika sätt att närma sig begreppet 

integration. Integration, då det handlar om att integrera flyktingar eller asylsökande, kan 

definieras som deltagande i det ekonomiska, politiska och sociala livet tillsammans med 

majoriteten eller allmänheten i ett samhälle. Flyktingintegration eller 

migrantintegration handlar alltså om möjligheten att delta i värdsamhället  (Valtonen, 

1999). Det som ofta visat sig vara kritiskt till hur väl en person integreras i ett samhälle 

är hur de möts av olika institutioner och befolkningen i samhället de anländer till, desto 

flexiblare och öppensinnade mottagandet är desto lättare är det för de nya att integreras 

(Valtonen, 1999). Integrationen är trots allt en process där immigranter och samhället 

där de bosätter sig  - både till mån av individer och institutioner – ömsesidigt anpassar 

sig till varandra. (Jiminez, 2011). Integration varierar beroende på vilka länder som är 

berörda, och förändras också med tiden (Castles et al., 2002). Integration involverar 

många olika aktörer, logik och rationalitet, politik, lagar, lokala initiativ, samhälleliga 

dispositioner samt samspelet mellan alla dessas olika mål och agendor (Sigona, 2005).  

Integration har definierats som en linjär process, men också som en multi-dimensionell 

och två-sidig process som involverar både migranter och värdsamhällen (Berry, 1997). 

Europa Rådet menar att integration konstant har att göra med de förändringar som sker 

i förhållandet mellan migranter och värdsamhällen (Europa Rådet, 1997) och påpekar 

att de behov som flyktingar har gentemot övriga migranter skiljer sig distinkt (ECRE, 

2002). I den här avhandlingen, där huvudfokus ligger på flyktingars och asylsökandes 

integration på den finska arbetsmarknaden, kommer integration att definieras enligt 

Valtonens definition, det vill säga som processen där en migrant söker deltagande i det 

sociala, ekonomiska och politiska livet i ett samhälle (Valtonen, 2008). Begreppet 

arbetsmarknadsintegration som används avhandlingen igenom innebär hur väl en 

person integrerats, det vill säga är delaktig, på den finska arbetsmarknaden. I följande 

avsnitt kommer kärnområden för integration att presenteras.  
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2.2.1 Kärnområden inom integration  

Integration kan delas in i många kärnområden (Ager och Strang, 2008). År 2008 tog 

Ager och Strang fram en modell där de med hjälp av tidigare undersökningar presenterar 

vilka de olika kärnområdena inom integration är, det vill säga redovisade för vilka 

områden som är de mest avgörande för integration av flyktingar och invandrare i ett 

samhälle. Eftersom fokus i denna avhandling ligger på arbetsmarknadsintegration 

kommer de olika huvudområdena att presenteras enskilt enligt Ager och Strang, men 

även med hjälp av övrig litteratur och forskning, till den mån som är möjlig återkopplas 

till just arbetsmarknadsintegration. Ager och Strangs modell är indelad i fyra olika 

grupperingar genom vilka de  tio främsta områdena för integration presenteras. I 

följande avsnitt kommer de olika grupperingarna att presenteras och diskuteras.  

 

Figur 3 Kärnområden inom integration. Ager och Strang, 2008. 
 

2.2.1.1 Markörer och medel 

Det finns vissa nyckelområden som har en avgörande roll i en individs 

integrationsprocess. De fyra områden som markörer och medel indelas i är arbete, 

boende, utbildning och hälsa. Dessa områden kan ses som markörer på hur väl en person 

integrerats i ett samhälle samtidigt som alla dessa också fungerar som medel till att 

integreras i ett samhälle. (Ager och Strang, 2008).  



 

 

15 

 

Arbete är ett av de mest undersökta områden då det kommer till integration och har 

sedan början av integrationsaktiviteter varit ett av dess främsta mål (Valtonen, 1999).  

Genom ett arbete kan den nyanlända planera för sin framtid samt träffa medlemmar från 

värdlandet. Ett arbete har också effekter på en persons självkänsla och är en möjlighet 

att förstärka dess självförtroende (Ager och Strag, 2008). Det har diskuterats kring att 

arbete är det främsta sättet att säkerställa migrantintegration. Sysselsättning är en viktig 

aspekt då det kommer till den strukturella integrationen eftersom det kan underlätta 

tillgången till andra av huvudområdena inom integration, till exempel sociala nätverk, 

möjligheten att lära sig värdlandets språk samtidigt som det ger individerna möjlighet 

att bli självsäkra och ekonomiskt oberoende. (Cheung och Phillimore, 2014). Tidigare 

forskning tyder också på att flyktingar som arbetar anpassar sig till värdlandet snabbare 

och enklare än de som är arbetslösa (Bloch, 2002). Bloch utförde en undersökning för 

att få karaktärsdrag på de arbeten som flyktingar ofta har i nya värdsamhällen och 

studiens resultat tydde på att flyktingar oftast sysselsätter sig i temporära 

låginkomstyrken där de inte behöver mycket yrkesmässigkunskap (Bloch, 2002). Detta 

stöds också av forskning som tyder på att flyktingar har ofta problem med att hitta arbete 

som överensstämmer med deras färdigheter och kunskapsområden (Mestheneos och 

Ioannidi, 2002). De flyktingar som deltog i Blochs studie argumenterade dock  att arbete 

för dem är ett av de främsta sätten att passa in i ett nytt samhälle, och att sysselsättning 

därmed blev en av deras högsta prioriteter för att förbättra kvaliteten på sina liv, 

oberoende av bransch (Bloch, 2002). Förutom att arbete hjälper flyktingar att bli en del 

av det nya värdsamhället, att skapa sociala nätverk och att förbättra sina kunskaper i 

värdlandets språk  har också arbete visats spela en kritisk roll då det kommer till 

migranters eller flyktingars psykiska välmående, framförallt för kvinnor. (Cheung och 

Phillimore, 2014). Andra undersökningar visade att problem att sysselsätta sig är den 

största barriären för total integration av flyktingar (Phillimore och Goodson, 2006). 

Trots att arbete är ett av det mest undersökta områdena då det kommer till integration 

är det alltså ett av de största problemen för flyktingarna (Blanco och Barou, 2011) och 

det område inom integration som ofta skapar mest missnöje bland flyktingarna 

(Bourgeois och Helly, 2000).  

 

Boende kan vara en av de markörerna och medlen som har störst inverkan på hur väl en 

integrationsprocess som helhet fortskrider. En invandrares boende situation påverkar 

både det psykiska och emotionella välmående, eftersom det avgör till vilken grad 

värdlandet upplevs som ett hem. (Ager och Strang, 2008). Den ekonomi en flykting har 
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påverkar dess möjligheter till boende, men boende påverkar likväl en individs möjlighet 

att söka arbete. Ifall det inte finns arbete i det område där personerna är bosatta står de 

inför problem. (UNHCR, 2013).  

 

Utbildning ger invandrarna möjligheten att samla på sig de färdigheter och kunskaper 

som krävs för att senare till exempel kunna arbeta, genom vilket de blir mer aktiva i 

samhället. För flyktingbarn är skolan den absolut viktigaste platsen att komma i kontakt 

med medlemmar ur värdlandet och för att lära sig om den nya kulturen och språket. 

Dock kan svårigheter som språkbarriärer göra inlärningsprocessen svårare, och det är 

därför viktigt att de nyanlända barnen om möjligt ges extra stöd. (Ager och Strang, 

2008).   

Hälsa anses enligt Ager och Strang vara en markör och ett medel till integration eftersom 

god hälsa möjliggör ett aktivt deltagande i värdlandet. Likväl är det stöd som erbjuds för 

att hantera trauman, psykiska, fysiska och mentala problem kritiskt för att en person 

skall ha kraft att bli en del av ett nytt samhälle. Det är dock ofta svårt för invandrare att 

komma in kontakt med hälsoenheter på grund av språkbarriärer eller en uppfattning av 

hälsovård från hemlandet som inte nödvändigtvis överensstämmer med hälsovården i 

värdlandet. (Ager och Strang, 2008). Hälsa är också starkt sammanknutet till arbete. 

Någon form av meningsfull sysselsättning främjar det psykiska välmåendet hos 

individer, och ifall en person inte mår psykiskt bra försvåras hens etablering i värdlandet 

- det blir svårare att både lära sig språk, söka sig till en utbildning men också att söka 

arbete. (Skl, 2016). 

 

2.2.1.2 Social koppling 

Sociala kopplingar är handlingar som underlättar och ”tar bort hinder” i en individs 

integrationsprocess på lokal nivå. Enligt tidigare undersökning uppges sociala 

förbindelser vara avgörande i en persons integrationsprocess samt till ett integrerat 

samhälle (Ager och Strang, 2008). Det finns tre olika typer av sociala kopplingar som ger 

betydande värde under en lokal integration (Zetter et al., 2006) De tre olika typerna; 

sociala band, sociala broar och sociala länkar presenteras nedan var för sig (Portes och 

Landolt, 1996).  

 

Sociala broar. För att en integration skall vara lyckad är en viktig del relationen och 

samlevnaden mellan flyktingarna och den lokala befolkningen. Målet är att alla skall 

kunna leva tillsammans under harmoni, men detta kräver möjligheter för de två parterna 
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att komma i kontakt med varandra. För att undvika polariseringar i samhället grundade 

i etnicitetskillnader, är det viktigt att försöka bygga broar mellan de olika 

befolkningsgrupperna, och få de nyanlända att ”känna sig som hemma” eftersom 

konflikter samhällsgrupper emellan annars kan skapas (Ager och Strang, 2008). Ett sätt 

att skapa sociala broar olika grupper emellan kan tänkas vara genom utbildning, 

fritidsaktiviteter eller till exempel religiösa och politiska sammanhang, där personer 

deltar jämställt utan fördomar mot varandra. (Ager och Strang, 2008). Nätverk med den 

lokala befolkningen är också väsentlig då det kommer till arbete. Det som i Sverige är en 

av orsakerna till att det finns ett så stort sysselsättningsgap mellan den utrikes och den 

inrikes födda befolkningen är just att den inrikes födda befolkningens sociala nätverk i 

regel är större. (Nordregio, 2017). Det har också genom forskning bevisats att det är av 

stort värde att låta de flyktingar och asylsökande som kommer till ett land vara en del av 

de redan existerande lokala nätverk och organisationer – något som ökar samspel de 

mellan de nyanlända och befolkningen i värdlandet. (Nordregio, 2017).  

 

Sociala band. Det har visat sig vara viktigt för nyanlända att ha möjlighet till att vara i 

kontakt med personer i samma situation som de själva och helst personer med liknande 

etnisk bakgrund. (Ager och Strang, 2008). Det som också spelar en stor roll är ifall de 

personer som anländer får bosätta sig nära familjemedlemmar eller släktingar, i fall det 

finns sådana i värdlandet (Hale, 2000). Relationer med personer ur liknande etniska 

minoriteter har dessutom visat sig ha positiva hälsoeffekter på de nyanlända. De 

flyktingar som inte har tillgång till ett liknade nätverk, jämfört med de som har, har visats 

löpa till och med tre till fyra gånger så stor risk att lida av depression. (Beiser, 1993).  

 

Sociala länkar refererar till förhållandet mellan individer och staten, framförallt statlig 

service. Det största problemet i detta förhållande är språkbarriärer som leder till att 

flyktingar inte vet om att de har rättighet att söka sig till, eller vet hur en söker sig till de 

olika statliga insatserna de är berättigade. Ifall de olika statliga organen inte heller vet 

hur de skall hantera olika fall eller ärenden som flyktingar kan tänkas behöva hjälp med 

kan också förtroendet mellan de två brytas. (Ager och Strang, 2008). 

 

2.2.1.3 Underlättare 

En integration handlar om till vilken grad det går att eliminera hinder som skulle kunna 

möjliggöra en exkludering av en viss befolkningsgrupp, i detta fall flyktingar och 

asylsökande (Ager och Strang, 2008). Det finns enligt författarna två stora hinder som 
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kan försvåra en integration ifall inte värdsamhället aktivt jobbar för att eliminera dessa 

nämligen: språk- och kulturkunskap samt säkerhet och trygghet. Dessa två områden har 

identifierats att kunna antingen underlätta, men också försvåra en integrationsprocess.  

 

Språk och kulturkunskap. Att kunna prata värdlandets språk, är en av de viktigaste 

delarna för att verkligen kunna integrera i ett samhälle, språk har länge ansetts vara 

nyckeln till integration (UNHCR, 2013). Språk gör grunden för all kommunikation och 

stöder alla de andra planen av integration. (Valtonen, 1999). Språkkunskaper är något 

som framförallt underlättar under arbetssökningsprocessen men också den sociala 

interaktionerna i det nya landet. Språkkunskaper är ett problem som är tvåsidigt. Det är 

inte bara de nyanlända som upplever det som ett problem då det kommer till integration 

men också de lokala myndigheterna ställs inför problem om en individ inte pratar 

värdlandets språk. Ofta finns det tillgång till tolkning, något som kan vara nödvändigt i 

de första stadierna. (Ager och Strang, 2008).  Förutom språkkunskaper är det viktigt att 

de nyanlända får kunskap om den kultur de precis anlänt till, eftersom den kan skilja sig 

markant från det de är vana med. Kulturella och religiösa skillnader kan lätt vid 

okunskap skapa missförstånd eller fördomar som bildar klyftor mellan befolkningen. 

Ager och Strang påpekar att det i deras undersökning framkom att den lokala 

befolkningen uppskattade att de nyanlända höll sina kulturella och religiösa högtider för 

sig själva.  (Ager och Strang, 2008). Trots att språk kan vara en nyckel till integration 

finns det personer som börjar anse att språk inte är en nödvändighet för åtminstone 

integration på arbetsmarknaden. Till exempel på restaurangbranschen klarar sig 

flyktingar och asylsökande i Finland enligt vissa allt bättre utan kunskaper i det finska 

språket (Vapaavuori, 2017) och i Tyskland har det till exempel visats att personer inte 

nödvändigtvis behöver kunskaper i tyska för att ta sig in i teknologi industrin (Meaker, 

2016), inom vissa branscher kan alltså individer alltså allt mer integrera sig utan 

kunskaper i värdlandets nationalspråk.  

 

Säkerhet och trygghet. Desto säkrare och tryggare de nyanlända känner sig desto 

snabbare känner de sig ofta hemmastadda. Det är viktigt att jobba för att ett samhälle 

känns tryggt för alla.  (Ager och Strang, 2008).  

 

2.2.1.4 Grund 

Medborgarskap och rättigheter presenteras av Ager och Strang som grunden till 

integration. Det som alla de tidigare nämnda faktorerna leder upp till är medborgarskap 
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och rättigheter. Utan de olika stegen kan inte en person fullt integreras i ett samhälle. 

Det som ofta kan skapa mest förvirring och konflikt då det kommer till integration är 

frågor som gäller medborgarskap samt de olika rättigheterna och skyldigheterna som 

tillkommer. En person har självklart rättigheter och skyldigheter även om innan hen 

erhåller medborgarskap i ett land och det är viktigt att personen i fråga är informeras om 

dessa.  (Ager och Strang, 2008). 

 

2.2.2 Integration på arbetsmarknaden 

I denna avhandling kommer liksom tidigare nämnts fokus att ligga på integration av 

nyanlända på arbetsmarknaden och det tjänstesystem som finns kring det. Redan i det 

förra avsnittet återkopplades flera av integrationens huvudområden till just integration 

på arbetsmarknaden. Arbete är en viktig del av integrationen, och något som kan vara 

avgörande till hur integrerad en person känner sig i ett värdland (Ager och Strang, 2008). 

Duke et al påstår att en lyckad integration beror på program som hjälper de flyktingar 

att hitta sin plats i samhället (Duke al, 1999). Arbetsmarknadsintegrationsprocessen är 

ofta långsam. I genomsnitt tog det fem till sex år att integrera 50% av flyktingarna som 

kom till Europa år 2011 och framåt  (European Parliament, 2016). Brist på information, 

brist på språkkunskaper och brist intyg på tidigare arbetserfarenheter eller utbildningar 

är några av de främsta orsakerna till detta problem (Ecre, 1999). UNHCR räknar i en 

rapport gjord år 2013 upp faktorer som påverkar möjligheterna för en nyanländ att 

integreras i näringslivet. De faktorer som främst påverkar ifall en person får ett arbete i 

ett nytt land är språkkunskaper, hälsa, erkännande av tidigare erfarenhet och 

kvalificeringar, rörlighet och körkort, nätverk, barndagvård, administration och 

information, boende stabilitet, diskriminering, asylansökningsprocessen och ålder. 

(UNHCR, 2013). En bromsade faktor till arbetsmarknadsintegration som också nämns 

är hederskultur, d.v.s. kulturella aspekter som kunde hindra framförallt kvinnors och 

HBTQ-personer att utnyttja alla deras möjligheter och fulla kapacitet. (Nordregio, 2017).  

Liksom det gick att avläsa i det förra stycket tyder mycket på att många av de områden 

som Ager och Strang presenterat vara huvudområden för integration som helhet, också 

är huvudområdena för integration på arbetsmarknaden. Utöver det som tidigare 

nämndes finns det enligt Europa Parlamentet några aktiviteter som är kritiska då det 

kommer till  stödandet av integration på arbetsmarknaden. Tre av dessa 

integrationsaktiviteter kommer presenteras kort i följande stycken, eftersom de, 

tillsammans med Ager och Strangs modell fungerar som bas för analys av 
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tjänstesystemet som stöder integration på arbetsmarknaden i Finland i avhandlingens 

undersökningen (European Parliament, 2016).  

2.2.2.1 Individuell integrationsplan 

En integrationsplan hjälper en individ att få en jämställd roll i samhället och skall stöda 

den individuella integrationen. Enligt det som uppges på Kotouttaminens, det finska 

Arbets- och Näringsministeriets integrations programs, hemsidor bör det i 

integrationsplanen kartläggas vilka olika tjänster som finns till för att stöda och främja 

en invandrares inlärning i något av de inhemska språken samt andra kunskaper som 

behövs i samhället, men också arbetslivet. (Kotouttamien, 2017).Det har visat sig att 

individuella integrationsplaner är till stor hjälp och stöd för att integrera nyanlända på 

en arbetsmarknad (European Parliament, 2016). En individuell integrationsplan 

kartlägger alltså de olika steg en individ kan ta för att just hen skall integreras. Det är 

viktigt att de som erbjuder tjänsten, där de tillsammans med de nyanlända flyktingarna 

gör en individuell integrationsplan, kan ge omfattande guidning och arbetsrådgivning 

(Büschel et al, 2015). Det är också viktigt att de personer som hjälper flyktingarna att 

göra upp sina planer verkligen har kunskap i ämnet. Det är ofta statliga organ som 

ansvarar för denna typs aktiviteter och även om de flesta statligt anställda har fått någon 

sorts träning, har det visat sig att denna ofta kan vara bristfällig. (Cedefop, 2014).  

2.2.2.2 Kompetensbedömning och erkännande av kvalifikationer 

Personer som anländer till Europa anländer ofta utan några dokument eller certifikat på 

deras tidigare studier eller arbetsintyg. Detta är något som försvårar en EU-stats 

möjlighet att kunna acceptera deras tidigare erfarenheter. Det är skäl att till den grad 

som är möjlig försöka utreda vilka erfarenheter personen som utreds har, och att 

samtidigt komma ihåg att en utbildning en person fått i ett land automatiskt inte 

motsvarar samma utbildning i ett annat. (Europa Parlamentet, 2017). Det har visats att 

de kvalifikationerna som de nyanlända har från tidigare utbildning eller arbete - och 

omöjligheten att bevisa dessa - skapat stora barriärer mellan det mottagande landet och 

de nyanlända. Även personer med högt värderade yrken så som läkare, lärare eller 

jurister med certifikat hade enligt en undersökning gjord av UNHCR problem att 

sysselsätta sig. Flyktingar i denna situation upplevde ofta att deras ansökningar inte ens 

beaktades i ansökningsprocessen, bland annat på grund av att den utbildning de erhållit 

i hemlandet inte var accepterad i landet där de anlände. (UNHCR, 2013). Även om det 

ibland kan vara svårt att få tag på de fysiska bevisen på en persons tidigare erfarenhet 

har det till i många länder implementerats system genom vilka dessa personer kan få 
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sina kvalifikationer godkända via olika typer av åtgärder. Till exempel i Norge kan en 

flykting genom en kombination av akademisk bedömning, hemuppgifter och en 

kartläggning av tidigare arbetserfarenhet få sina tidigare utbildningar tillkännagivna. En 

undersökning som följde upp personer som deltagit i detta program visade att över 

hälften av de personer som använde denna tjänst fick ett jobb eller blev antagna till en 

utbildning där intygen krävdes efter programmets slut. (Nokut, 2016).  

2.2.2.3 Att kombinera språkutbildning och arbetserfarenhet 

Det rekommenderas att språkutbildning börjar i ett så tidigt skede som möjligt. Genom 

att erbjudna skräddarsydda språkkurser beroende på behov, tidigare studier och övriga 

språkkunskaper kan en inlärning göras så effektiv som möjligt. Det rekommenderas 

också att olika former av arbetspraktiker, arbetserfarenhet och andra former av 

inlärningssystem, om möjligt skall framhävas i ett så tidigt skede som möjligt. Idealt 

hade det varit ifall ett arbete kunde erbjuda språkutbildning. Sådana aktiviteter har 

anordnats t.ex. i Sverige och Danmark. (European Parliament, 2016). Ett sätt av många 

att göra detta är till exempel som programmet SFI i Sverige. SFI har traditionellt 

kombinerat språkstudier med studier om den svenska kulturen, men har under de 

senaste åren genomgått stora reformer. Idag erbjuder programmet mer 

individualiserade lösningar för flyktingarna och kopplar språkstudierna till den bransch 

de är sysselsatta i eller den bransch de vill sysselsätta sig inom. På det här sättet behåller 

personerna sin professionella identitet under språkstudierna samtidigt som de skapar 

ett nätverk av människor inom samma bransch som sig själva. (UNHCR, 2013).  

2.2.2.4 Hjälp i arbetssökandet, sociala nätverk och mentorskap 

Genom att assistera de nyanlända i arbetssökandet görs integrationen smidigare. I 

Finland har den individuella integrationsplanen som varje nyanländ skall göra haft en 

positiv effekt på inkomsterna av invandrare med sämre förutsättningar (Sarvimäki och 

Hämäläinen, 2016). Det som förövrigt stöder integrationen i arbetslivet är tillgången till 

olika typer av sociala nätverk, till exempel i form av mentorprogram. Sociala nätverk är 

viktiga eftersom de kan leda till kontakter på arbetsmarknaden, något som en nyanländ 

ofta har färre av än den övriga befolkningen i ett värdland. (Europan Parliament, 2016). 

Mentorskap är ett sätt att uppnå dessa sociala kontakter. I Sverige fick nio stycken ideella 

organisationer under åren 2010-2012 som uppdrag av staten att anordna yrkesmässiga 

mentorprogram för flyktingar. Flyktingarna blev då ihop parade med mentorer som var 

verksamma inom deras arbetsbransch, och tanken bakom detta initiativ var att 

personerna skulle kunna få stöd till att hålla uppe modet att kunna få arbete inom sin 
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egen bransch. (UNHCR, 2013). I följande avsnitt kommer en modell för kärnområden 

inom arbetsmarknadsintegration att presenteras och diskuteras. 

2.2.3 Kärnområden inom arbetsmarknadsintegration - diskussion 

Integration är en långvarig process med många olika skeden och stadier. Liksom Ager 

och Strang presenterade finns det många olika områden som är viktiga för integration, 

och ofta är dessa inflätade med varandra. (Ager och Strang, 2008). Som det tidigare 

konstaterats är Finland i behov av arbetskraft, och därmed också snabb integration av 

de personer som anländer till landet. Det går utgående från de olika rapporter, 

undersökningar och rekommendationer som hittills presenterats i de olika delarna av 

avsnitt 2.2 att argumentera för att många av de som anses vara integrationens 

kärnområden till en viss mån också kunde vara kärnområdena för integration på 

arbetsmarknaden.  

Baserat på det som lyfts upp i det föregående avsnittet går det med andra ord att  

utgående från Ager och Strangs modell skala ner så att endast huvudområdena för 

arbetsmarknadsintegration beaktas.  

 

 

Figur 4 Kärnområden inom arbetsmarknadsintegration baserat på Ager och Strangs (2008) 
modell för kärnområden inom integration. 

I figur 4 presenteras de områden som är väsentliga för arbetsmarknadsintegration. 

Figuren är baserad på Ager och Strangs modell från år 2008. I figur 4 är pyramiden 

gentemot i figur 3 omvänd, och den enda markören och medlet för att integrera sig på 

arbetsmarknaden är i denna figur genom arbete. Som social koppling kvarstår de sociala 
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broarna och de sociala länkarna. Sociala band, det vill säga nätverket en flykting har till 

andra flyktingar kan inte baserat på den litteratur som presenterats i föregående avsnitt 

argumenteras vara tillräckligt väsentligt för att vara ett av kärnområdena för 

arbetsmarknadsintegrationen, och har därmed lämnats bort. Det som i figur 3 var 

markörer och medel för en integration som en helhet, har nu kategoriseras som 

underlättare för integration på arbetsmarknaden. Litteraturen som presenterats i 

tidigare avsnitt tydde på att både språkkunskap, utbildning och hälsa var faktorer som 

gjorde det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Figuren på föregående sida (figur 4) 

baserar sig dock enbart på Ager och Strangs figur, genom att tillägga de olika 

integrationsfrämjande aktiviteter som utöver dessa presenterades i avsnitt 2.2, för att 

tydligare representera alla olika kärnområden för arbetsmarknadsintegration skulle 

figuren se ut som nedan (figur 5).  

 

 

Figur 5 Kärnområden för arbetsmarknadsintegration 

I figur 5 presenteras de kärnområden som baserat på Ager och Strangs modell, Europa 

Parlamentets rekommendationer, undersökning som gjorts av UNHCR och övrig 

litteratur anses vara de mest väsentliga då det kommer till arbetsmarknadsintegration. I 

figur 5 har de sociala kopplingarna bytt hierarkisk plats med underlättarna. Det är 

grundat i tanken att en person genom de underlättare som de sociala kopplingarna 

erbjuder kan uppnå arbete.  

Något som framkommit både i modellen av Ager av Strang men också i den övriga 

litteraturen om integration på arbetsmarknaden, är att integration är en process som 
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stöds av många olika intressenter. Att integrera en person på arbetsmarknaden kräver 

stöd från flera olika aktörer, och ofta samarbete mellan både offentliga och privata 

organisationer, företag och individer. (Castel et al, 2001). Det är viktigt att göra 

informationsflödet så enkelt transparent och tillsammans jobba för att så snabbt som 

möjligt kunna integrera de nyanlända på arbetsmarknaden. Även om det till en viss del 

är upp till varje individ att söka ett arbete och klara sig på arbetsmarknaden, ligger det 

på värdlandets ansvar att se till att personerna har alla redskap och stöd de behöver för 

att kunna göra det.  

I nästa stycke kommer tjänstesystem att presenteras. Teorin om tjänstesystem är det 

som tillsammans med kärnområden för arbetsmarknadsintegration kommer vara 

grunden för det tjänstesystem som genom avhandlingens undersökningen ämnas 

kartläggas. Ett möjligt tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration skulle innebära ett 

utbyte mellan de olika integrationsstödande organen, och skulle därmed skapa värde, 

effektivitet och enkelhet i processen att uppnå deras gemensamma mål: att integrera 

flyktingar på den finska arbetsmarknaden. Utgående från vad ett tjänstesystem är och 

Ager och Strang’s modifierade modell för kärnområden inom 

arbetsmarknadsintegration så kommer en modell för ett tjänstesystem att presenteras, 

och sedan vidare testas genom avhandlingens undersökning.  

2.3 Tjänstsystem kring invandrare och arbete 

Trots att skälet till att asylansökningar behandlas primärt är humanitära, finns det även 

en bakomliggande faktor, nämligen det stora potential de asylsökande besitter i form av 

källa till en ekonomisk tillväxt. De personer som får ett positivt uppehållstillstånd ökar 

den arbetsbenägna befolkningens storlek. (Pakolais apu, 2017). Då flera olika tjänster 

sinsemellan utbyter information, kunskap eller praxis kallas det ett tjänstesystem. 

Genom tjänstsystem kan de olika tjänsterna tillsammans uppnå sina gemensamma mål. 

(Vargo et al, 2008). Idag är arbetslöshetsprocenten hos de nyanlända jämfört med den 

övriga finska befolkningen fortfarande högre, men ifall integrationen – på alla dess plan 

– blir effektivare, pålitligare och smidigare, skulle situationen potentiellt kunna 

förändras. (Pakolais apu, 2017) Det är därmed av vikt att alla aktiviteter och aktörer som 

finns till för att stöda integrationsprocessen till arbetslivet ser deras gemensamma mål 

och samarbetar för att underlätta integrationen för de nyanlända. 

Avsnitt 2.3 är indelat i två olika delar; 2.3.1 Tjänstesystem där tjänstesystem och dess 

funktion presenteras och 2.3.2 Tjänstesystem för integration på finska 
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arbetsmarknaden där skribenten utgående från den modifierade figuren Kärnområden 

inom arbetsmarknadsintegration (figur 5) illustrerar hur de olika aktörer och respektive 

aktiviteter som erbjuds åt de nyanlända skulle bilda ett fungerande tjänstesystem.  

2.3.1 Tjänstesystem 

Ett tjänstsystem är ett system uppbyggt av fler olika individuella tjänster som integrerar 

med varandra för att tillsammans kunna uppnå deras gemensamma mål. Systemet är 

alltså en sammansättning av resurser, bland annat bestående av människor, information 

samt teknologi.  (Vargo et al, 2008). Tanken med ett servicesystem är att skapa nya eller 

förbättrade tjänster, så att systemets användare skall uppleva de enskilda tjänsterna som 

mer användbara och väsentliga (Yuan och Hsu, 2015). Ett tjänstesystems slutliga 

produkt skapas i interaktionerna mellan de olika tjänsterna, och beror på hur 

välfungerande denna interaktion är (Demirkan, 2011). Genom tjänstevetenskap (eng. 

service science) studeras tjänstesystem samt samskapandet av värde genom de olika 

utbyten som sker (Vargo et al, 2008).  

Tjänstesystem kan alltså ses som ett alternativ för företag, där de istället för att endast 

erbjuda sina tjänster till sina kunder, är med i en större konstellationen med flera aktörer 

(Achrol och Kotler, 1999; Wilkinson et al., 2013). Ett tjänstesystem handlar alltså om 

många typer av aktiviteter eller processer erbjudna av många olika aktörer (Tuunanen 

och Cassab, 2011). Dessa olika aktörer kan vara involverade i ett tjänstesystem på många 

olika nivåer; som individer, grupper, organisationer eller sociala nivåer (Chandler och 

Vargo, 2011; Grönroos 2011; Gummesson, 1994). Alla aktörer påverkar varandra, genom 

globalisering och teknologi (Achrol och Kotler, 2012).  

Genom ett tjänstesystem skapas värde då interaktioner mellan olika enheter resulterar i 

en nytta större än kostnaden (Kieliszewski et al, 2012), alternativt då transaktioner 

parter emellan hjälper varandra till bättre positioner. (Vargo et al, 2008). 

Interaktionsprocesserna kan delas in i långvariga och kortvariga. De kortvariga 

processerna är det verkliga utbytet som sker mellan två företag eller organ och de 

långvariga processerna är det förhållande som byggs i takt med de olika utbytes 

processerna. (Yuan och Hsu, 2015). Genom att etablera ett system av tjänster där de olika 

intressenterna integrerar med varandra, är resultatet en mer fungerande helhetsverkan 

- både för de som erbjuder och de som mottar tjänsterna. Uppehållandet av fungerande 

tjänstesystem är väldigt viktigt eftersom de olika aktörerna som erbjuder tjänster för att 

uppnå samma mål på en marknad, på många olika sätt influerar varandra. Tack vare 
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teknologi och globalisering kan aktörer överkomma tid- och platsbegränsningar som 

tidigare kan gjort samarbete svårare. (Achrol och Kotler, 2012; Rosenzweig, Laseter och 

Roth, 2011).  

I denna avhandling kommer tjänstesystemet uppbyggas av två olika typer av 

komponenter nämligen aktörer och de aktiviteter dessa aktörer erbjuder. Termen aktör 

används i tidigare litteratur för att beskriva de som tillverkar något i ett tjänstesystem av 

till exempel Chandler och Lusch (Chandler och Luch, 2014) och i Vargo et al:s artikel ”On 

value and value co-creation: A service systems and service logicperspective”  

publicerad år 2008 används termen aktivitet för att beskriva det som de olika aktörerna 

utbyter sinsemellan och erbjuder sina slutkonsumenter (Vargo et. al, 2008). På liknande 

sätt kommer termen aktör i denna avhandling stå för de som erbjuder stöd åt flyktingar 

och asylsökande i form av olika aktiviteter, det vill säga arbetsmarknadsintegrations 

främjande tjänster, åtgärder eller innovationer. De olika aktörerna i ett tjänstesystem 

kan vara bland annat staten, organisationer, företag eller ett samhälles individer. Genom 

att företag tillsammans med privatpersoner slår ihop sin kunskap, kapacitet och sina 

tillgångar och sinsemellan arbetar för att uppnå något skapar de ett gemensamt värde 

(Vargo et. al, 2008).  

Ett tjänstesystem kan se ut på många olika sätt. Europa Parlamentet påpekar i sin 

rapport Labour Market Integration of Refugees: Strategies and good practices att ett 

omfattande och kooperativt samarbete mellan de olika aktörerna är avgörande då det 

kommer till den långsiktiga integrationen på arbetsmarknaden. Det handlar om att 

offentliga organ på både nationell och regional nivå samarbetar med ideella liksom 

privata organisationer. I rapporten understryks det till exempel att processen av 

informationsdelande borde göras så enkel som möjligt mellan de olika huvudaktörerna. 

(European Parliament, 2016).  Detta stöd även i en artikel skriven av Maglio och 

Spohrers, där de påpekar betydelsen av delandet av information de olika aktörerna 

emellan. Det är viktigt att den information som inom ett system finns tillgänglig är 

överförbar. (Maglio och Spohrer, 2008).  

I följande avsnitt kommer tjänstesystem för integration på den finska arbetsmarknaden 

att presenteras. Utgående från teorin som presenterades i avsnitt 2.2 om integration och 

det som hittills presenterats i avsnitt 2.3 om tjänstesystem kommer ett det tjänstesystem 

som genom avhandlingens undersökning testas att presenteras.  



 

 

27 

2.3.2 Tjänstesystem för integration på den finska arbetsmarknaden  

I Finland finns det en lag om främjandet av integration, som stöder invandrares 

möjlighet att bli en aktiv medlem av det finska samhället. Genom att erbjuda olika 

integrationsfrämjande aktiviteter skall invandrarnas väg till att bli en del av det finska 

samhället förenklas. Målet är att invandrarnas utgångsläge skall vara jämlikt med den 

finska befolkningens, och att det skall finnas en fungerande relation mellan landets olika 

befolkningsgrupper. (Kotouttaminen, 2017). I Finland har asylsökande efter en period 

på tre till sex månader efter asylansökningstidpunkten rätt att arbeta avlönat. Ifall en 

person anlänt till Finland med giltigt identitetsbevis har hen rätt att arbeta tre månader 

efter att hens asylansökan gjorts och ifall personen anländer utan giltigt identitetsbevis 

måste hen vänta upp till sex månader innan hen får arbeta avlönat. En asylsökande har 

sedan rätt att arbeta i Finland fram tills att asylansökan blir godkänd eller avböjd. Ifall 

den asylsökande möts med negativt besked om uppehållstillstånd har denne fortfarande 

rätt att under besvärsbehandlingen arbeta eftersom processen ibland kan vara upp till 

två år lång. (Maahanmuuttovirasto, 2017).  

För att de flyktingar om beviljas uppehållstillstånd skall kunna bli en del av den 

arbetande befolkningen krävs välplanerade integrationsfrämjande åtgärder, som lägger 

grunden för att dessa personer skall kunna sysselsätta sig. I en undersökning gjord av 

Valtonen på uppdrag av det finska arbetsministeriet år 1999 visade det sig att många av 

flyktingarna som intervjuades upplevde stora hinder på vägen till en arbetsintervju. 

Studien tydde på att det ofta fanns ett stort “förtroende-gap” mellan de anställande 

parterna och de utlandsfödda arbetssökarna, något som upplevdes som diskriminering. 

Data visade då att problem som dessa ofta kunde överkommas genom en flykting hade 

rekommendationer av till exempel personer inom samhället eller individer med officiella 

positioner. Undersökningen visade också att ett lyckat arbetsförhållande mellan en 

flykting och en arbetsgivare plogade vägen för andra och ofta utlöste en s.k. 

kedjeanställning menandes att ett företag med positiva erfarenheter av invandrar 

arbetskraft valde att anställa fler. (Valtonen, 1999).   

I Finland finns det flera aktörer som erbjuder integrationsfrämjande aktiviteter för 

integration på arbetsmarknaden. De aktiviteter som erbjuds, erbjuds av både statliga och 

privata organisationer och företag. Det har tidigare upplevts finnas luckor och problem 

då det kommit till samarbetet mellan de statliga organen samt de icke-statliga 

organisationerna som främjar integration.  (Matikainen, 2003). Orsaker till varför ett 

samarbete mellan de privata och de offentliga tjänste-erbjudande organen möjligtvis inte 
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existerar eller fungerar kunde vara deras olika prioriteringar, den arbetskapacitet de har 

för olika fall samt vilken information de kan dela med sig åt varandra (Lagomarsino et 

al, 2009).  

Det har visats att en aktiv arbetsmarknadspolitik har positiva effekter på hur väl 

invandrare integreras i ett samhälle (Heinesen et al. 2013). Något som Valtonen, 

utgående från den forskning hen gjort påpekar, är tyngden av att de integrationsprogram 

och de aktiviteter som erbjuds är individualiserade. En större grad av anpassning i 

tjänster och program som erbjuds, då det kommer de asylsökandes och flyktingarnas 

ålder och livsstadiet, skulle enligt Valtonen underlätta integrationen. Valtonen menar att 

det också är stor skillnad på integrationens risker och behov beroende på den 

socioekonomiska bakgrunden personen i fråga kommer ifrån. Barriärer för att komma 

in på arbetsmarknaden upplevdes dock både av personer som sökte ”låg-färdighets” 

arbeten som t.ex. städerska och arbeten som krävde mer färdighet. Detta tyder på att det 

finns barriärer precis i början av arbetsmarknaden som är svåra att ta sig förbi. 

(Valtonen, 1999).   

Utgående från figur 5, som baserades på Ager och Strangs modell för kärnområden inom 

integration (figur 4) och övrig litteratur och forskning som behandlar 

arbetsmarknadsintegration, har en figur på ett tjänstesystem för 

arbetsmarknadsintegration framtagits. Figur 6 illustrerar hur kärnområden för 

arbetsmarknadsintegration (figur 5) kan sammankopplas med teorin om ett 

tjänstesystem (avsnitt 2.2) 

Figur 6 Tjänstesystem för integration på den finska arbetsmarknaden  
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Liksom det konstaterats tidigare i kapitlet är tanken att det tjänstesystemet som genom 

avhandlingen skall försöka kartläggas består av olika aktörer som erbjuder olika 

aktiviteter. De aktiviteter som de olika aktörerna erbjuder skall på olika sätt stöda en 

asylsökandes eller en flyktings integration på arbetsmarknaden, det vill säga hjälpa dem 

att få ett arbete.  Liksom teorin om tjänstesystem konstaterar handlar det om att två eller 

flera aktörer sinsemellan utbyter information, kunskap eller praxis (Vargo et. al, 2008) 

och på så sätt försöker uppnå ett gemensamt mål samtidigt som de skapar värde (Vargo 

et al., 2008; Kieliszewski et al, 2012). Ett tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration 

skulle då, liksom figur 6 illustrerar, bestå av olika aktörer som sinsemellan arbetar och 

erbjuder olika typer av aktiviteter. Dessa aktiviteter skulle vara tjänster, program, 

produkter eller annat stöd som hjälper asylsökande och flyktingar att integrera sig på 

arbetsmarknaden. Idealt skulle de aktiviteter som erbjuds komplettera varandra och 

tillsammans förse asylsökande och flyktingar med de verktyg som behövs för att de skall 

kunna bli en del av den finska arbetskraften. Målet för ett tjänstesystem för 

arbetsmarknadsintegration skulle då kunna tänkas vara en hundraprocentig 

sysselsättningsgrad bland de asylsökande och flyktingar som kommer till Finland.  

Baserat på Ager och Strangs modell för kärnområden inom integration (figur 4), och på 

den utav denna modifierade modell för kärnområden inom arbetsmarknadsintegration 

(figur 5), utgör fälten social koppling, underlättare samt markörer och medel 

indikatorerna för grupperingen inom tjänstesystemet som illustrerats. Markören och 

medlet för en arbetsmarknadsintegration är liksom tidigare nämnt arbete. De sociala 

kopplingarna erbjuder underlättare som bidrar till markören och medlet för 

arbetsmarknadsintegration det vill säga arbete. I följande stycken kommer de sociala 

kopplingarna – aktörerna samt underlättarna – aktiviteterna kort att förtydligas. I 

figur 6 har dessa inte specifikt benämts (liksom i figur 5) eftersom tanken är att figur 6 

genom avhandlingens undersökning skall testas – och de olika aktörerna och 

aktiviteterna för kärnområdena för integration på just den finska arbetsmarknaden skall 

identifieras.  

Sociala kopplingar i ett tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration – aktörer. För 

att återkoppla till Ager och Strang uppges sociala kopplingar vara handlingar som ”tar 

bort hinder” i en individs integrationsprocess på lokal nivå, det vill säga sociala 

förbindelser. De sociala förbindelserna kan vara avgörande för en individs 

integrationsprocess i ett samhälle (Ager och Strang, 2008). I denna avhandling kommer 

de sociala kopplingarna baserat på den definitionen att benämnas som aktörer. Aktörer 
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är de som tillverkar något i ett tjänstesystem (Chandler och Luch, 2014). De typerna av 

sociala kopplingar som ansågs vara relevanta för arbetsmarknadsintegration, och 

presenterades i figur 5, var sociala broar och sociala länkar.  Sociala länkar refererar 

till förhållandet mellan individer och staten, framförallt statliga tjänster. Sociala broar 

beskrev Ager och Strang som relationen och samlevnaden mellan flyktingarna och den 

lokala befolkningen (Ager och Strang, 2008).  Då det kommer till 

arbetsmarknadsintegration handlar det kanske snarare om privata aktörer som ger 

möjlighet till mötesplatser och interaktion mellan de olika befolkningsgrupperna. Dessa 

sociala länkar, hädanefter kallat aktörerna, erbjuder olika typer av aktiviteter som förser 

flyktingar med redskap som stöder arbetsmarknadsintegrationen.    

Underlättare i ett tjänstesystem för arbetsmarknadsintegration – aktiviteter. För att 

återigen återkoppla till Ager och Strang uppges underlättare vara aktiviteter som 

eliminerar möjliga hinder för integration (Ager och Strang, 2008). Definitionen som 

tidigare i avhandlingen gavs för aktivitet; åtgärder som olika aktörerna utbyter 

sinsemellan och erbjuder sina slutkonsumenter (Vargo et. al, 2008), kan alltså 

argumenteras vara underlättare för integration. I avhandlingen kommer underlättarna 

därför framöver benämnas som aktiviteter. De om ansågs vara de främsta underlättande 

aktiviteterna för arbetsmarknadsintegration i figur 5 var utbildning, språk- och kultur 

kunskap, hälsa, integrationsplan, information och erkännande av kvalifikationer.  

2.4 Sammanfattning 

I kapitel två, som indelats i tre huvudavsnitt har Finland och invandring, integration och 

tjänstesystem presenterats och diskuterats. Kapitel 2 utgör den teoretiska referensramen 

för avhandlingen, och ligger som grund för den undersökning som presenteras i följande 

kapitel.  

Avsnitt 2.1 inleddes med att diskutera de problem som Finlands åldrande befolkning 

skapar på arbetsmarknaden, då arbetsplatser lämnas tomma samtidigt som nya 

arbetsplatser kommer att uppstå, till exempel inom äldrevård, just i takt med att  

befolkningen blir äldre (Silventoinen, 2015). Samtidigt som Finlands befolkning blir 

äldre mottar Finland tillsammans med övriga Europa den största vågen av asylsökande 

sedan andra världskriget (Kanninen, 2010). Finland står inför stora utmaningar - men 

ifall dessa tacklas rätt kan de flyktingar som anländer till landet och ansöker om 

uppehållstillstånd bidra med enorma möjligheter. Då den arbetsbenägna befolkningen i 

Finland utgör en allt mindre del av den totala befolkningen, och landet är i stort behov 
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av arbetskraft, har det argumenterats att asylsökande och flyktingar skulle kunna vara 

lösningen till problemet.  De personer som kommer till Finland flyr väldigt svåra 

förhållanden och kommer därför ofta till landet för att stanna. I kapitlet presenterades 

också skillnaden mellan en asylsökande och en person med flyktingstatus (i denna 

avhandling benämnd flykting) – något som kommer ha en stor betydelse i de kommande 

kapitlen.  

I avsnitt 2.2 presenterades och diskuterades integration. Först presenterades Ager och 

Strangs modell för kärnområden inom integration (figur 3) genom att försöka återkoppla 

till arbetsmarknadsintegration eftersom det är i huvudfokus i denna avhandling (Ager 

och Strang, 2008). Därefter diskuterades och presenterades litteratur, undersökning och 

forskning om arbetsmarknadsintegration, varav två frekvent återkommande källor var 

Europa Parlamentets rekommendationer för aktiviteter som  stöder 

arbetsmarknadsintegration och en undersökning gjord av FNs flyktingorgan UNHCR. I 

diskussionen som följde presenterades först en modell för kärnområden för 

arbetsmarknadsintegration baserat på endast Ager och Strangs modell (figur 4) och 

sedan en modell för kärnområden för arbetsmarknadsintegration baserat på Ager och 

Strangs modell i kombination med den övriga litteraturen som presenterats. Det är 

denna figur (figur 5) som senare i kapitlet kombinerades med teorin om tjänstesystem.  

I avsnitt 2.3 har teorin om tjänstesystem liksom en modell på ett möjligt tjänstesystem 

för arbetsmarknadsintegration presenterats och diskuterats. Ett tjänstesystem är system 

som tillsammans arbetar för att genom utbyte av tjänster, resurser, information och 

kunskap uppnå samma mål, och därmed skapa värde för alla intressenter (Vargo et. al, 

2008). För att en flykting skall kunna bli en del av det finska samhället krävs en ordentlig 

och genomtänkt möjlighet för integration. Det tjänstesystem som presenterades i figur 6 

är också det som kommer att testas genom avhandlingens undersökning. Det består av 

olika sociala kopplingar i form av aktörer och underlättare i form av aktiviteter. Vad som 

kommer undersökas i avhandlingen är hur ett tjänstesystem för 

arbetsmarknadsintegration på den finska arbetsmarknaden fiktivt skulle kunna se ut, 

och vilka aktörer som erbjuder vilka aktiviteter, samt hur alla de olika parterna 

samarbetar sinsemellan. Syftet med den undersökning som görs i avhandlingen är att 

kartlägga ett tjänstesystem och dess respektive aktörer och aktiviteter för att få en bättre 

uppfattning om det stöd som finns till hands för asylsökande och flyktingar som vill ta 

sig in på arbetsmarknaden i Finland. Även då aktörerna och aktiviteterna är identifierade 

är en del av studien också att försöka förstå ifall dessa agerar som ett tjänstesystem, det 
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vill säga integrerar med varandra för att tillsammans kunna uppnå deras gemensamma 

mål (Vargo et al, 2008).  I följande kapitel kommer metoden för avhandlingens 

undersökning att presenteras.  
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3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

I kapitel 3 presenteras metoden för avhandlingens undersökning. Kapitlet delas in i fyra 

delar och presenterar undersökningens urval, insamling av data, reliabilitet och validitet 

samt analys av data. Syftet är att försöka kartlägga till vilken mån ett tjänstesystem som 

stöder asylsökandes och flyktingars integration på arbetsmarknaden existerar, och hur 

väl samarbetet fungerar d.v.s. lokalisera tjänstesystemets möjliga svagheter eller styrkor.  

Undersökningen kommer bestå av två explorativa studier, som fördjupar sig och 

uppmärksammar nya saker inom ett redan undersökt ämne (Robson, 2002). Genom 

intervjuer med tio asylsökande och flyktingar är tanken att försöka kartlägga de aktörer 

och aktiviteter som tillsammans alternativt var för sig stöder integrationen. Genom att 

intervjua representanter ur både statliga aktörer (4 stycken) privata aktörer (6 stycken)  

är tanken att kunna identifiera de olika aktörerna och aktiviteterna som finns till för att 

stöda asylsökandes och flyktingars arbetsintegration samt att se hur dessa olika parter 

samarbetar sinsemellan. Båda studierna är kvalitativa, vilket ger möjlighet till ett djup 

och förståelse som inte lika enkelt nås genom kvantitativa studier. (Robson, 2002).  

3.1 Urval 

Först kommer nio asylsökande och en flykting med rättighet att arbeta i Finland att 

intervjuas, de personer som är av intresse för denna studie är personer som ofrivilligt 

lämnat sina hem, inte de som kommit till Finland för att till exempel söka arbete eller 

studera. Utöver det kommer även tio intervjuer med statliga, privata och ideella aktörer. 

Urvalets mål är att uppnå fullständighet i den mån att de valda respondenterna är 

kunniga inom sitt område och att dessa har möjlighet at bidra till att skapa ett 

övergripande förstående av frågorna som undersöks (Rubin och Rubin, 1995). 

3.2 Insamling av data 

Under oktober 2017 kontaktas tio flyktingar och asylsökande respondenterna genom en 

lärare på Kera mottagningscenter i Esbo. De olika tjänsteerbjudande aktörerna 

kontaktades via e-mail. Intervjuerna både med flyktingarna och de asylsökande samt 

med de olika företagen och institutionerna är semi-strukturerade, men med tre olika 

intervjuguider (se bilaga 3-5). Intervjuerna skedde individuellt med varje respondent, 

men vid tillfälle användes tolk för att kunna kommunicera med de asylsökande eftersom 

deras språkkunskaper i finska, svenska eller engelska inte var tillräckliga. Valet av semi-

strukturerade intervjuer argumenteras med att undersökningen är explorativ, det vill 

säga ämnar ge förståelse i förhållandet mellan olika variabler (Saunders et al, 2007:314). 
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Semi-strukturerade intervjuer är icke-standardiserade vilket innebär att intervjuerna 

som görs inte är identiska. Intervjuaren väljer några teman som för intervjun är 

relevanta, samt gör upp en intervju-guide med frågor som används som stöd under 

intervjun. Temat för intervjuerna med respondenterna för denna avhandling var 

arbetsmarknadsintegration. Semi-strukturerade intervjuer ger rum för intervjuaren att 

ställa frågorna i den ordning som passar varje intervjusituation bäst, och lämnar 

möjligheten för att ställa tilläggsfrågor om sådana skulle behövas. (Saunders et al., 

2007:312-313). Semi-strukturerade intervjuer gör det också möjligt att via diskussioner 

ledas in på områden som inte tidigare beaktats, men kan vara viktiga för att förstå 

helheter och därmed hjälpa till att komma åt studiens forskningsfråga. (Saunders et al., 

2007:316). Då en gör semi-strukturerade intervjuer är det viktigt att banda 

intervjutillfällena för att försäkra sig om att det data som i form av till exempel 

konversation vid sidan om själva intervjufrågorna registreras. Alla 20 intervjuer spelades 

in– och på så sätt kunde fokus under själva intervjutillfället ligga på att följa med i den 

information som framkommer. För att ha stöd för ljudinspelningarna gjordes det 

anteckningar under respektive intervjuer, något som visat hjälpa till med 

koncentrationen (Ghauri och Gronhaug, 2005). Alla respondenter var medvetna om att 

intervjuerna spelades in (Healey och Rawlison, 1994).  

3.2.1 Insamling av data: flyktingar och asylsökande 

Respondenterna intervjuades under två kvällar på ett flyktingmottagningscenter i Kera 

och på Sello bibliotek, båda belägna i Esbo. Sammanlagt intervjuades nio asylsökande 

och en flykting om deras upplevelser och åsikter kring integration på arbetsmarknaden 

och arbete i Finland. Alla respondenter var män i åldern 22-45 år. Alla respondenter 

hade rätt att arbeta i Finland. En del hade redan gjort det och alla hade sökt arbete på ett 

eller annat sätt. Sju av personerna kom från Afghanistan och tre personer från Irak, alla 

hade lämnat sina hemländer på ofrivilliga grunder. Alla respondenter hade kommit till 

Finland efter flyktingkrisen år 2015 och alla hade varit i landet mellan 1-2 år.  

Kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att lära sig av flyktingar eftersom det ger dem 

möjlighet att prata om sina egna erfarenheter istället för att endast fokusera på 

strukturella och organisatoriska aspekter av integration. (Korac, 2003). De flesta 

intervjuer gjordes på engelska, en del på finska och vid en stor del av tillfällena användes 

tolk eftersom respondenten varken kunde finska eller engelska.  Under en stor del av 

intervjuerna användes både finska och engelska för att nå gemensam förståelse. Vid 

tillfällena då en tolk användes, översattes det till engelska. Användning av tolk under 
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kvalitativa intervjuer på grund av att ett gemensamt språk inte finnes mellan 

intervjuaren och respondenten kan påverka studiens sanningsenlighet eftersom data kan 

lämnas bort eller förvridas genom tolkningen (Homans, 1955). För att minska risken för 

detta skall tolken, förutom att ha goda kunskaper i de båda språken, också känna till 

forskningsområdet – giltigheten av studien förstärks ytterligare ifall tolken ingår i den 

till exempel kultur, som respondenten. (Kapborg och Berterö, 2002) I denna avhandling 

var tolken själv en asylsökande, något som alltså kan ses som en fördel för trovärdigheten 

av tolkningen.  

3.2.2 Insamling av data: aktörer  

Sammanlagt anordnades tio intervjuer med organisations- eller företagsrepresentanter 

som på ett eller annat sätt stöder flyktingarnas integration på arbetsmarknaden. De 

kommer nu kort presenteras. 

Röda Korset. Röda Korset Finlands representant Miska Keskinen intervjuades den 6.11 

kl. 8.30-9.30. Han jobbar som projektkoordinator för ett projekt tillsammans med det 

multinationella konsultföretaget Accenture. Tillsammans vill de erkänna de 

asylsökandes kunnande samt stöda dem i arbetslivsföreberedelserna. Genom detta 

projekt vill de erbjuda prao-platser för de asylsökande, och på sina hemsidor söker de 

efter företag som vill samarbeta. (Finlands Röda Kors, 2017). 

Integrify. Daniel Rahman intervjuades den 3.11 mellan kl. 14.00-15.00. Han är 

grundaren av företaget Integrify. Företaget vill stöda dessa personer i startandet av deras 

nya liv i Finland genom att erbjuda utbildning, redskap och arbetsmöjligheter inom 

kodning. Integrify vann under hösten 2017 Sitra Ratkaisu 100 tävlingen, var vinnaren 

skulle definera ett socialt problem till vilken de hade lösningen samt “Vuosisadan 

Rakentajat” tävlingen, där vinnarna skulle bidra med idéer som förbättra unga personers 

välmående likväl ge dem möjlighet att delta i samhället både nu och i framtiden.  

Nada Hope. Nytte Ekman intervjuades den 6.11 kl. 10.00-11.00. Hon är grundaren av 

den ideella organisationen Nada Hope. Nada Hope arbetar bland annat med att i Finland 

stöda flyktingar och asylsökande med rättslig hjälp – ofta då det kommer till deras 

asylsökningsprocess men företaget arbetar också med att underlätta personernas väg till 

arbete. 

Arbets- och Näringsministeriet. Susanna Piepponen och Sari Haavisto intervjuades den 

9.11 på Arbets- och näringsministeriet kl. 09.00-10.00. Susanna Piepponen arbetar som 
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överinspektör och med frågor om anställnings- och entreprenörskap inom ministeriets 

Invandrar Integrations avdelning (Maahanmuuttajien Kotouttaminen). Sari Haavisto 

arbetar med frågor gällande invandrares arbetsintegration och framförallt med frågor 

gällande utbildnings alternativ. Annika Forsander intervjuades den 8.11 kl. 14.00-15.00 

på Arbets- och näringsministeriet. Hon arbetar på ministeriet som utvecklingschef inom 

frågor som berör just invandrares väg till arbete i Finland.  

Hanken & SSE Executive Education. Johanna Korpia intervjuades den 9.11 kl.14.00-

15.00. Hon jobbar för Hanken & SSE som Business Director och var en av de två 

personerna som var med och laserade företagets nya projekt där de erbjuder 

högskoleutbildade invandrare och flyktingar ett program uppdelat i fyra delar: fysisk 

undervisning, undervisning på distans, mentorskap och en avslutande arbetspraktik hos 

någon av deras samarbetspartner.  

Recommend a Refugee / Hufvudstadsbladet. Susanna Ilmoni, chefredaktör på HBL 

intervjuades den 8.11 kl.10.00-11.00. Susanna var med och startade initiativet 

Recommend a Refugee: en tjänst som parade ihop asylsökande och flyktingar med 

företag som sökte arbetare.  

NewJob. Jari Torvelainen intervjuades den 9.11 klo.15.00-17.00. Han är grundaren av 

företaget NewJob som också arbetar med att para ihop arbetssökande asylsökanden och 

flyktingar med arbetsgivare som söker arbetskraft.  

Arbets- och Näringsminister. Arbets- och näringsminister Jari Lindström svarade på 

intervjufrågor via e-post eftersom han under tidpunkten då undersökningen gjordes var 

sjukskriven.  

3.2.3 Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna som ställdes i intervjuerna var öppna. Frågorna finnes som bilagor 

(bilaga 3-5). Öppna intervjufrågor ger respondenterna möjlighet att beskriva en situation 

med egna ord och uppmuntrar respondenterna att ge mer uttömmande svar (Grummit, 

1980). Intervjufrågorna utformades för att försöka förstå vilka de olika aktörerna och 

aktiviteterna för arbetsmarknadsintegration är, samt att se hur samarbetet de olika 

parterna emellan ser ut. Frågorna var indelade i fem olika kategorier. De behandlade 1) 

verksamheten företaget eller organisationen arbetade (aktörer) alternativt bakgrund om 

respondenten (flyktingar och asylsökande) 2) de aktörer som finns 3) de aktiviteter som 

finns 4) samarbetet de olika aktörerna emellan och 5) övrigt. De frågor som presenteras 
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i bilagorna lade grunden för den diskussionen som gicks med respondenterna. I bilaga 1 

och 2 finns mer information om respektive respondent samt tidpunkt och längd för 

intervjuerna. I figur 7 går frågorna från respektive intervju att finna kategoriserade enligt 

just de ovan nämnda kategorierna. Inga frågor om samarbete mellan de olika aktörerna 

frågades av de asylsökande och flyktingarna eftersom det upplevda samarbetet främst 

kan kommenteras av de parter som faktiskt utbyter något sinsemellan och därmed 

arbetar tillsammans. Frågorna utformades så att det på basen av de svar som erhölls 

skulle vara möjligt att undersöka hur ett tjänstesystem för marknadsintegration skulle 

kunna se ut i Finland, samt så att det skulle vara möjligt att identifiera systemets aktörer 

och aktiviteter. Genom att noga formulera frågorna lades grunden för att kunna uppnå 

studiens syfte. Frågorna varierade lite beroende på vem respondenten var, men det 

främsta målet i alla intervjuer var att ur de olika respondenternas synvinkel försöka 

förstå hur deras helhetsuppfattning av det möjliga systemet kunde tänkas vara. Frågorna 

gav samtidigt rum till att förutom att kartlägga de redan existerande aktörerna och 

aktiviteterna också att försöka identifiera sådant som saknades, vad det finns för lite eller 

finns för mycket av. Dessa frågor är tilldelade gruppering 5) övrigt.  
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 Intervjufrågor: Flyktingar och 

asylsökande 

Intervjufrågor: Arbets- och 

Näringsministeriet 

Intervjufrågor:  

Privata aktörer 

1. Verksamhet 

/Bakgrund 

- Kan du berätta om dig själv 
 
- Har du arbetat i Finland? 

- Kan ni berätta kort om er själva och 

era nuvarande arbetsuppgifter? 

- Kan ni berätta kort om er själva 

och era nuvarande 

arbetsuppgifter? 

- Kan ni berätta kort om ert 

företag/ert projekt? 

- Vad fick er att börja er 

verksamhet? 

- Hur har företaget/projektet 

fungerat? 

- Hur har förtaget/projektet 

mottagits? 

-  Vilken lucka anser ni er själva 

fylla? 

1) Aktörer - Vems ansvar ligger 

arbetsmarknadsintegration på? 

- Hur har du sökt arbete? 

- Vem gav dig information om hur du 

skulle agera när du kom till landet? 

- Berättade någon för dig om dina 

rättigheter om att arbeta eller tog du 

reda på det själv? 

- Vilka är de viktigaste aktörerna då det 

kommer till de asylsökandes och 

flyktingarnas 

arbetsmarknadsintegration? 

- På vems ansvar ligger 

arbetsmarknadsintegrationen? 

- Har alla aktörer samma ansvar? 

- Finns det aktörer som är verksamma 

på ”fel grunder” eller som gör ”fel 

saker”? 

- Hjälper alla flyktingar och 

asylsökande i arbetsintegrationen på 

samma grunder och orsaker? 

- Vad anser ni om privata aktörer som 

arbetar med arbetsförmedling? 

- Vilka är de viktigaste aktörerna 

då det kommer till de 

asylsökandes och flyktingarnas 

arbetsmarknadsintegration? 

- På vems ansvar ligger 

arbetsmarknadsintegrationen? 

- Har alla aktörer samma ansvar? 

- Finns det aktörer som är 

verksamma på ”fel grunder” eller 

som gör ”fel saker”? 

- Hjälper alla flyktingar och 

asylsökande i arbetsintegrationen 

på samma grunder och orsaker? 

- Vad anser ni om 

vinstdrivande/ideella aktörer 

som arbetar med 

arbetsförmedling? 

2) Aktiviteter - Vilka är de viktigaste aktiviteterna för 

integration på arbetsmarknaden? 

- Har du gjort en individuell integrations 

plan med någon statlig myndighet? 

- Hur viktigt tror du att finska är? 

- Hur har du sökt arbete? 

- Vilka är de främsta aktiviteterna som 

stöder de asylsökandes och 

flyktingarnas 

arbetsmarknadsintegration?  

- Vilken typ av integrationsstödande 

verksamhet anser ni att saknas? 

- Vad anser ni om de nuvarande 

integrationsprogrammen? 

- Tyngdpunkten i integration ligger ofta 

på finska språkkunskaper. Behöver en 

det finska språket i Finland idag? 

Behöver en det i framtiden? 

-  Existerar alla verktyg för en lyckad 

integration? Vad saknas? 

- Vilka är de främsta aktiviteterna 

som stöder de asylsökandes och 

flyktingarnas 

arbetsmarknadsintegration?  

- Vilken typ av 

integrationsstödande verksamhet 

anser ni att saknas? 

- Vad anser ni om de nuvarande 

integrationsprogrammen? 

- Tyngdpunkten i integration 

ligger ofta på finska 

språkkunskaper. Behöver en det 

finska språket i Finland idag? 

Behöver en det i framtiden? 
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Figur 7 Intervjufrågor  
 
 

3.3 Analys av data 

Efter att data samlats in genom de 20 intervjuerna transkriberades de. Transkribering 

innebär bland annat att skribenten flera gånger bekantat sig med det insamlade data 

innan själva data analysen (Saunders et al., 2007:475). Eftersom undersökningen var 

deduktiv fanns en teoretisk referensram som utgångspunkt för själva undersökningen,  

den teoretiska referensramen presenterades i kapitel 2 där kärnområden för 

arbetsmarknadsintegration kombinerades med teorin om tjänstesystem (Saunders er al, 

2009;490).  

Enligt Spiggle kan data analyseras enligt sju olika metoder: kategorisering, abstraktion, 

jämförelse, dimensionalisering, integration, upprepning och motargumentering. I 

avhandlingen kommer två av dessa metoder att användas nämligen kategorisering och 

jämförelse. Kategorisering kräver två typer av aktiviteter; utvecklig av kategorier och att 

kunna indela det data som insamlats i dessa kategorier. Genom att kategorisera blir det 

enklare att se förhållandet mellan olika data, och att sedan göra under-kategorier. 

(Saunders et al., 2009:492). Kategorierna kan vara baserade på den teoretiska 

3) Samarbete -  - Vem samarbetar ni med? 

- Stöder staten dessa privata aktörer 

och hur mycket samarbetar ni med 

privata aktörer? 

- Vem samarbetar ni med? 

- Finns det ett tillräckligt stort 

samarbete de olika aktörerna 

emellan? 

- Hur stort förtroende har ni för 

staten då det kommer till 

integrationen? 

4) Övrigt - Vad tror du skulle underlätta 

integrationen på arbetsmarknaden? 

 

- Hur fungerande är 

arbetsmarknadsintegrationen för 

asylsökande och flyktingar i Finland 

idag? 

- Hur stort ansvar har de asylsökande 

och flyktingarna själva då det kommer 

till sin egen 

arbetsmarknadsintegration? 

- Varför tror ni att 

arbetslöshetsprocenten bland 

flyktingar och asylsökande är så låg? 

-  Varför tror ni det tar så länge för 

flyktingar och asylsökande att 

sysselsättas? 

- Hur skulle integrationen på 

arbetsmarknaden idealt se ut? 

- Hur fungerande är 

arbetsmarknadsintegrationen för 

asylsökande och flyktingar i 

Finland idag? 

- Hur stort ansvar har de 

asylsökande och flyktingarna 

själva då det kommer till sin egen 

arbetsmarknadsintegration? 

-  Varför tror ni att 

arbetslöshetsprocenten bland 

flyktingar och asylsökande är så 

låg? 

- Varför tror ni det tar så länge 

för flyktingar och asylsökande att 

sysselsättas? 

- Hur skulle integrationen på 

arbetsmarknaden idealt se ut? 
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referensramen eller från det insamlade data (Saunders et al., 2009:492). Kategorierna 

som används skall ta i hänsyn två olika aspekter; en intern aspekt get vill säga de skall 

vara meningsfulla i relation till övrigt data, och en extern aspekt som innebär att de skall 

vara meningsfulla i relation till de övriga kategorierna (Dey, 1993:96-97). Baserat på på 

den teoretiska referensramen och figur 6 som presenterades i kapitel 2, är de primära 

kategorierna för analys av det insamlade data följande: 1. Aktörer (sociala kopplingar) 

och 2. Aktiviteter (underlättare). Dessa kategorier är lämpliga för denna avhandlings 

syfte, medan en undersökning med ett annat syfte skulle kunna kategorisera samma data 

på ett annat sätt för att uppnå ett annat syfte (Dey, 1993). Efter att kategoriseringen är 

gjord kommer data sedan att jämföras och analyseras.  

3.4 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabilitet innebär till vilken grad den metod som valts för en undersökning lämpar sig 

för studiens ändamål (Saunders et al. 2009:156). Reliabilitet uppnås främst på tre 

grunder; ifall samma resultat skulle uppnås om studien gjordes vid en annan tidpunkt, 

ifall samma resultat skulle uppnås om studien gjordes av någon annan och slutligen då 

det finns transparens i hur data använts (Esterby-Smith et al. 2008:109).  Det data som 

insamlas kan vara situationsbundet, och skulle därför nödvändigtvis inte se likadant ut 

ifall intervjun skedde på en annan tidpunkt, något som kan bidra med brister i 

reliabiliteten. (Marshall och Rossman, 1999). Sådana brister i reliabilitet kan skapas till 

exempel på grund av partiskhet, antingen intervjuar partiskhet eller respondent 

partiskhet. Olika saker som intervjuaren gör kan påverka respondentens svar, 

intervjuarens kommentarer, ton eller icke-verbala beteende kan leda till att 

respondenterna svarar på frågan på ett felaktigt sätt. (Saunder et al., 2007:318). I denna 

avhandling skulle samma resultat med stor sannolikhet uppnås både ifall någon annan 

gjort undersökningen och om undersökningen hade gjorts vid en annan tidpunkt. Det 

finns också transparens i hur slutsatser dragits från det erhållna data.  

Validitet ifrågasätter till vilken grad de erhållna resultaten indikerar det som en forskare 

tror att det gör. I denna avhandling är validiteten hög, frågorna var utformade så att få 

missförstånd skulle kunna uppstå, och eftersom respondenternas antal var relativt stort 

så går det att anta att de hot som finns för undersökningars validitet inte kunnat påverka 

avhandlingens undersökning. Relevansen och pålitligheten av en undersökning går inte 

att avgöra  innan läsaren känner till hur pålitlig studien är. Först efter att det presenterats 

går det att relatera det uppnådda resultatet till en undersöknings syfte. (Bell, 2000; 

Gummesson, 2000)  
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Något som Patton för fram är att kvalitativa undersökningsmetoder ofta kritiserats på 

grund av att urvalet ofta är för litet för att kunna generalisera (Patton, 2015). Patton 

föreslår att flera olika undersökningsmetoder kan minskar att se på problemet eller 

ämnet som undersöks från bara ett perspektiv (Patton, 2015). I denna avhandling har 

själva metoden för intervjuerna varit samma, men respondenterna har givit insikt på 

problemområdet från två olika perspektiv då både asylsökande och flyktingar samt 

aktörer intervjuats. Generaliseringens risker minskar därmed. Generaliseringen är dock 

nationellt begränsad, liksom det nämndes i avsnittet om avhandlingens avgränsningar 

skulle det tjänstesystem som i denna avhandling kartläggs på basen av de erhållna 

intervjusvaren inte nödvändigtvis vara överförbart i ett annat land.  
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4 RESULTAT  

Liksom det i kapitel 3 presenterades insamlades data för undersökningen genom 20 

intervjuer. Tio av intervjuerna gjordes med flyktingar och asylsökande, och tio av 

intervjuerna gjordes med arbetsmarknadsintegrationsfrämjande aktörer. Efter att data 

insamlats och transkriberats, kategoriserades det enligt beskrivningen i avsnitt 3.3. I 

följande kapitel kommer det erhållna data från respektive intervju att presenteras, 

kategoriserat i aktörer (social koppling) och  aktiviteter (underlättare) för att med stöd 

av den teoretiska referensramen kunna uppnå avhandlingens syfte; att kartlägga 

tjänstesystemet som finns till för att stöda asylsökandes och flyktingars 

arbetsmarknadsintegration i Finland. Någon sammanfattning eller diskussion kommer 

inte att gås i detta kapitel utan presenteras i stället i kaptitel 5, där också kartlagda 

tjänstesystemet för arbetsmarknadsintegration presenteras baserat på resultaten från 

kapitel 4.  

4.1 Resultat: Aktörer 

De olika aktörerna som identifierades genom de olika intervjuerna, och som finns till på 

i Finland för att stöda flyktingars och asylsökandes arbetsmarknadsintegration, kan 

delas in i  fem olika grupperingar. Liksom presenterat i kapitel 2 är aktörer de som 

tillverkar något i ett tjänstesystem, i detta fall de som erbjuder någon form av aktivitet, 

tjänst eller produkt som stöder asylsökandes och flyktingars integration på 

arbetsmarknaden (Chandler och Luch, 2014). Då dessa olika aktörer utbyter 

information, kunskap eller praxis bildar de ett tjänstesystem (Vargo et. al, 2008) och 

försöker på så sätt uppnå ett gemensamt mål samtidigt som de skapar värde (Vargo et 

al., 2008; Kieliszewski et al, 2012). De identifierade aktörerna har grupperats och 

behandlas i följande avsnitt indelat enligt följande; 4.1.1 Statliga aktörer, 4.1.2 Privata 

ideella aktörer, 4.1.3 Privata vinstdrivande aktörer, 4.1.4 Företag och privatpersoner 

och 4.1.5 Samarbete.  

4.1.1 Statliga aktörer 

För denna avhandling intervjuades endast statliga aktörerna som representerade det 

finska Arbets- och Näringsministeriet, bland annat Arbets- och Näringsminister Jari 

Lindström. Respondenterna ur Arbets- och Näringsministeriet upplevde själva att de 

statliga organen är de främsta aktörerna i främjandet av arbetsmarknadsintegration.  

Det är Arbets-och Näringsministeriet som har det övergripande ansvaret för den allmänna 
utvecklingen, vägledningen, uppföljningen och samordningen av integration. Jari Lindström – 
Arbets- och Näringsminister. 
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Visst är det vår uppgift på myndighetssidan och att genom te-centralerna ge information om hur 
en person kan söka ett jobb. Susanna Piepponen – Arbets- och Näringsministeriet.  

Inför avhandlingen intervjuades tio flyktingar varav en hade fått flyktingstatus i Finland 

(d.v.s beviljat uppehållstillstånd) och de övriga var asylsökande. Det som framkom 

tydligt mellan alla dessa respondenter var att de överlag hade haft väldigt lite kontakt 

med aktörer, framförallt då det kom till aktörer som skulle ha stött dem i 

arbetsmarknadsintegrationsprocessen.  De flesta av respondenterna hade inget svar då 

de ställdes frågan om de visste vem de skulle vända sig till ifall de behövde information 

gällande deras rättigheter att arbeta i Finland eller ifall de behövde hjälp med att komma 

i kontakt med olika företag. Det beror på att en asylsökande inte har rätt till de aktiviteter 

som de statliga aktörerna erbjuder innan de beviljats uppehållstillstånd. Det kan alltså 

gå flera år innan de får tillgång till de statligt erbjuda aktiviteterna och till exempel kan 

besöka en te-central (statlig arbetsförmedling). De upplevde sig vara ensamma i 

processen att integrera sig på arbetsmarknaden, framför allt eftersom de inte har 

möjlighet till arbetsförmedling erbjuden av staten, få ekonomiskt stöd eller övrigt statligt 

stöd i själva arbetssökandet.  

Jag tror staten skulle kunna hjälpa mig men de gör inte det. Ett av problemen är att företag vill att 
du skall ha uppehållstillstånd. Du kan arbeta som frivilligarbetare och de säger att de kommer 
skriva ett kontrakt med dig, men när prövotiden är över säger de nej. Vi kan inte gå i skola eftersom 
vi inte har ett uppehållstillstånd. Jag arbetar så jag skulle kunna ansöka om ett arbetsvisum, men 
för ett arbetsvisum behöver du ett pass och det har jag inte så nu har jag ansökt om ett pass och 
sen kanske jag kan fortsätta processen. Abdullah, 22 år – Afghanistan 

Det går att avläsa mycket frustration i Abdullahs svar, och många av de asylsökandes 

svar var likadana. De flesta sade att de inte litade på eller räknade med den finska statens 

stöd då de skulle söka arbete. Det som Ager och Strang presenterade i deras modell för 

integrationens kärnområden; att förtroendet mellan staten och emigranter enkelt kan 

brytas ifall de statliga organen inte klarar av att hantera olika områden inom integration, 

verkar alltså till en viss del stämma då det kommer till integration på den finska 

arbetsmarknaden. (Ager och Strang, 2008). Jari Lindström kommenterade de 

asylsökandes integration på följande sätt: 

Myndigheterna och övirga aktörer ordnar integrationsfärmjande aktiviteter, men i sista hand är 
den främsta aktören ändå personen (läs asylsökande) själv. Jari Lindström – Arbets- och 
Näringsministeriet.  

Denna kommentar ger också någon form av insikt i varför de asylsökande är missnöjda 

med det stöd de fått från den finska staten. Medan det finns statliga aktiviteter 

(presenterade i avsnitt 4.2) som är tillgängliga för personer som redan fått sitt 

uppehållstillstånd finns det nästan inga statliga aktörer som erbjuder aktiviteter åt 
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asylsökande. Förutom att det alltså fanns en tydlig brist på statligt förtroende bland 

flyktingarna och de asylsökande fanns det också aktörer som visade missnöje.  

Ansvaret borde ligga på staten eller kommunerna, men det är för tillfället mycket ineffektivt och 
inga saker går framåt. Vi måste komma ihåg att det här inte endast är ett problem i Finland utan i 
hela Europa. Integrering är svårt – framför allt om en fokuserar på helt fel saker.  Staten har inget 
intresse av att investera en enda extra euro mer än vad de måste, framförallt då de inte vet om 
personerna kommer att stanna här eller inte. Daniel Rahman – Integrify 

De statliga aktörerna har alltså valt att fokusera sin verksamhet på de personerna som 

redan beviljats uppehållstillstånd och som därmed med säkerhet kommer att stanna i 

landet. Det finns dock många aktörer som förutom av humanitära skäl också insett 

potentialen de asylsökande besitter, och därför vid sidan om de statliga aktörerna arbetar 

för att stöda de asylsökandes väg till arbete i Finland. I nästa avsnitt presenteras de 

privata ideella aktörerna.  

4.1.2 Privata ideella aktörer 

En annan grupp av aktörer, som nämnts tidigare i avhandlingen är de privata ideella 

aktörerna, ofta organisationer som på internationell eller nationell nivå arbetar för att 

stöda människors rättigheter, i detta fall arbetsmarknadsintegrationen bland flyktingar 

och asylsökande, utan att göra monetär vinst. Där staten inte ännu är verksam, det vill 

säga främst för de asylsökande, finns det många privata aktörer som arbetar för 

främjandet av deras integration på arbetsmarknaden. De ideella organisationerna har 

ofta en väldigt aktiv roll då det kommer till omhändatagandet och stödandet av 

asylsökande då de precis anlänt till ett nytt land. De olika aktörerna erbjuder olika sorters 

aktiviteter och tjänster som tillsammans kan hjälpa en asylsökande eller en flykting att 

integreras på den finska arbetsmarknaden. Näringsministern Jari Lindström och 

Susanna Piepponen som arbetar på ministeriet kommenterade att det ofta är de ideella 

organisationerna som lyckas nå ut till de asylsökande mycket bättre än staten under den 

första tiden.  

Organisationer och andra icke-statliga aktörer medverkar i integrationens främjande, de erbjuder 
framförallt i början lätt tillgängligt stöd och skapar kontakter till arbetslivet och det övriga delar i 
samhället. Organisationer, samhället och affärspartnerskap kan samtidigt ha många olika roller: 
de stöder och kompletterar myndigheternas arbete, de är frontfigurer, de är experter och de 
erbjuder jämbördesstöd och gemenskap. På regionalnivå kan organisationer till exempel 
medverka i kommunernas integrationsprograms förberedning samt förverkligande samt fungera 
som en aktör för att stöda de aktiviteter vars existens är stiftade i lagen, för att stöda invandrares 
deltagande och jämlikhet i ett samhälle. Jari Lindström – Arbets- och Näringsminister.  

En annan viktig aktör är den tredje sektorn, både de stora och de små aktörerna där är väldigt 
aktiva. Susanna Piepponen – Arbets- och Näringsministeriet. 
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De två ideella aktörerna som intervjuades för avhandlingen var Röda Korset och Nada 

Hope. Båda organisationerna har på olika sätt hittat luckor i 

arbetsmarknadsintegrationen som de genom sina aktiviteter och tjänster ämnar fylla. De 

arbetar utan monetära mål och av ren välvilja. Nytte Ekman driver företaget Nada Hope 

där alla som arbetar, gör det volontärt, utan att göra vinst på företagets verksamhet. Det 

som nämndes av båda de ideella aktörerna var frågan om resurser. Då arbetet görs ideellt 

är det ibland svårt att bistå på alla ställen och kanske ge den individualisering som de 

säkert skulle önska ha i många av sina program. Susanna Piepponen från Arbets- och 

Näringsministeriet kommenterade det på följande sätt: 

Tyvärr är det så att dessa organisationer ofta är så fattiga själva att de inte kan anställa människor, 
därför är företag också i en nyckelposition. Susanna Piepponen – Arbets- och Näringsministeriet.   

Det som Susanna Piepponen kommenterade stämmer. I nästa avsnitt kommer de privata 

vinstdrivande aktörerna att presenteras.  

4.1.3 Privata vinstdrivande aktörer 

Det är utan tvekan ett mycket viktigt arbete som de ideella organisationerna gör, men 

sedan 2015 verkar som att många andra privata aktörer vaknat till. En annan grupp av 

aktörer som identifierades genom intervjuerna som gjordes var de privata vinstdrivande 

aktörerna. Liksom de privata ideella aktörerna arbetar de där de statliga aktörernas 

aktiviteter lämnar luckor, men en del försöker och vill även konkurrera med dessa. De 

privata vinstdrivande aktörerna som intervjuades för avhandlingen var NewJob, 

Integrify, Hanken & SSE Executive Education och HBL som anordnat projektet 

Recommend a Refugee. Till skillnad från de ideella aktörerna vill de vinstdrivande tjäna 

pengar på sina produkter, tjänster eller aktiviteter. En tanke är dock att till exempel 

HBLs och Hanken & SSEs projekt snarare än att ha monetär vinst som mål genom 

respektive projekt försökte stärka sitt rykte. Det går alltså att argumentera för att dessa 

två aktörer inte endast på humanitära grunder anordnade respektive aktiviteter, och 

därmed klassas även de i gruppen privata vinstdrivandeaktörer.  Det som dock alla 

dessa aktörer gjorde var att de erbjöd möjligheter till personer, genom att försöka se dess 

potential istället för hinder.  

Staten är inte den bästa aktören, företag är helt enkelt effektivare, företagen har en press som gör 
att de måste få allting att fungera. Daniel Rahman – Integrify 

De flesta av dessa aktörer hade grundat sina företag eller börjat erbjuda sina tjänster i 

samband med flyktingkrisens början. Vissa aktörer hade valt att fokusera sin 

verksamhet på högutbildade flyktingar och asylsökande, som efter utbildning inom olika 
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branscher, erbjöds arbetspraktik hos aktörernas partnerföretag (Integrify och Hanken 

&SSE) medan andra aktörer ville nå ut till alla och helt enkelt genom sina tjänster försöka 

para ihop arbetsgivare med potentiell arbetskraft, det vill säga fungera som privata 

arbetsförmedlare (Recommend a Refugee och NewJob). Något som dock kom fram 

under  intervjuerna med dessa aktörer var att det inte bara är de asylsökande och 

flyktingarna som har tappat förtroende för de statliga aktörerna och aktiviteterna, de 

privata aktörerna upplever samma sak, men med mer förstående för komplexiteten i 

problemet. Främst önskade de att regelverket och lagarna kring asyl-  och 

flyktingintegration skulle förändras.  

Jag måste säga att vi också har en ganska strikt byråkrati från statligt håll, så det var ganska svårt 
att genomföra det här projektet. Om det finns någonting som man verkligen skulle önska så är det 
ju nog att våra bestämmelser skulle luckras upp. Att ha människor och vänta i tre eller sex månader 
på lov att få arbeta gör nog att en människas psyke är ganska hårt ansatt, man lever i en 
flyktingförläggning och får vänta på att göra något meningsfullt under dagarna. Där skulle man ju 
kanske önska att myndigheterna på något sätt skulle kunna komma emot. Besluten om att få 
stanna borde påskyndas, så att inte människor skulle bli sittande på en flyktingförläggning.  
Susanna Ilmoni - HBL  

Vi gör saker alldeles för svåra här i Finland då det kommer till arbete. För att till exempel bära 
saker i en flytt behöver en person inte ens kunna läsa. Marknaderna borde ges mer plats så att de 
som kommer hit och vill arbeta verkligen skall kunna få en möjlighet att göra det. Jari Torvelainen 
– NewJob 

Både Integrify och Hanken & SSE, aktörerna som erbjöd utbildning i kombination med 

en efterföljande arbetspraktik för högutbildade asylsökande och flyktingar, hade många 

historier om hur deras program faktiskt lett till att flyktingar eller asylsökande fått fast 

anställning. Båda företagen skall så småningom dra igång sina projekt igen, men har 

dessvärre båda två, efter en problematisk första upplevelse, tvingats utesluta 

asylsökande ur programmet. Endast en av de fyra privata vinstdrivande aktörerna 

arbetade i dagens läge med asylsökande, just eftersom det visat sig vara så svårt att 

förverkliga projekt för personer med väldigt få rättigheter i ett land. Recommend a 

Refugee – projektet hade till och med till slut måsta läggas ned. Det här är kanske ett av 

de största problemen - det finns aktörer som är villiga att ta in asylsökande i sina 

program - det verkar finnas företag som är villiga att anställa dessa personer och de 

asylsökande själva vill inget annat än arbeta – men byråkratin sätter käppar i hjulet. 

Något som en kanske inte ens i första hand reflekterar över kan vara orsaken till att en 

person inte blir anställd. Jari Torvelainen från NewJob berättade till exempel att han 

stött på företag som på grund av de problem pensionsförskott skapar, då det skall betalas 

åt personer som inte har en personbeteckning, varit anledningen till att företag avstått 

från att anställa asylsökande som annars hade varit kvalificerade för jobbet. De 
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ihoparbetade pensionerna skulle helt enkelt i framtiden innebära extra arbete för 

företagen. Nytte Ekman från Nada Hope kommenterade också detta.  

Alla borde kunna ha en gemensam linje, arbetsgivarna borde allt mer uppmuntras att anställa 
asylsökande. Till exempel kunde man tänka sig att arbetspensionsförmåner skulle falla bort. Nytte 
Ekman – Nada Hope 

Något som kom fram under intervjuerna var dock att det finns aktörer som arbetar just 

med att försöka minska de administrativa problemen, och därmed göra tröskeln för en 

snabb integration på arbetsmarknaden, redan under asylsökningsprocessen, så låg som 

möjligt. Till exempel MoniCard, vars produkt kommer presenteras i avsnitt 4.2. är en av 

de privata vinstdrivande aktörerna som arbetar för att göra integrationen till 

arbetsmarknaden smidigare.  

Något som oroade Nytte Ekman var de vinstdrivande aktörernas grunder för sin 

verksamhet; att göra vinst. 

Alla arbetar inte volontärt. Frågan är om det är rent spel från alla håll? I det stora hela är jag 
tacksam ifall folk får jobb, men jag hoppas att ingen utnyttjar flyktingarna. Nytte Ekman – Nada 
Hope 

En fråga en kan ställa sig är alltså ifall alla verkligen jobbar för att uppnå samma mål, 

eller om motiven för de olika aktörernas aktiviteter är olika. Av de privata 

arbetsförmedlande företagen var det två som ville kopiera sina aktiviteter och föra dem 

utomlands, medan de ideella organisationerna som Nada Hope och Röda Korset hjälper 

asylsökande och flyktingar på grund av humanitära orsaker. Frågan är dock hur mycket 

fokus som skall läggas på detta, så länge det inte missgynnar de asylsökande och 

flyktingarna, kunde det till exempel enligt Susanna Piepponen från Arbets- och 

Näringsministeriet gå att argumentera för att alla typer av aktörer är välkomna på 

marknaden eftersom det fortfarande finns mycket att göra och många att hjälpa, är det 

inte läge att vara selektiv så länge ingen direkt tar skada. I nästa avsnitt kommer de två 

sista identifierade aktör-grupperna att presenteras; företag och privat personer.  

4.1.4 Företag och privat personer 

Det är inte bara staten och de privata aktörerna som genom sina aktiviteter har en effekt 

på hur väl de asylsökande och flyktingar integreras i ett samhälle. Att en integration, 

antingen som helhet eller just till arbetsmarknaden är möjlig, beror på ett samhälles 

öppenhet och villighet att motta dessa personer. Ansvaret är vårt allas tillsammans var 

det många som påpekade.   
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Ansvaret är vårt allas, man kan ju bara börja med sig själv och fundera vad man kan göra. Vår 
regering och riksdagen som stiftar lagar och har en möjlighet att politiskt göra beslut, behöver väl 
kanske småningom se över ett och annat - när samhället ändras när stora folkmängder globalt inte 
längre kan bo i sina länder utan rör på sig. Det handlar om attityder och sättet människor 
behandlar andra människor som människor. Susanna Ilmoni - HBL 

Självklart måste myndigheterna bära det regulerande ansvaret, men lika mycket ligger ansvaret 
för en lyckad integration på dig och mig – att vi tar emot dessa människor med ett öppet sinne och 
att vi erbjuder dem möjligheter. Johanna Korpia – Hanken & SSE 

Det som dock framkom genom intervjuerna med de asylsökande var att de upplevde att 

företag inte litar på dem. Deras erfarenheter nedan tyder på detta. Utifrån 

respondenternas olika upplevelser gick de att utläsa mycket frustration, och 

konfundering.  

Jag upplever att det största problemet är att ingen tror på mig, eller de andra asylsökandena. Om 
ett företag behöver tio arbetare och 8 av de ansökande är asylsökande eller flyktingar och endast 
två är finska, kommer de välja endast de två finska. De vet hur finnar arbetar och de litar på dem. 
Det här är ett väldigt stort problem för oss, allting handlar om förtroende. Ahmad, 27 år – 
Afghanistan.  

Jag brukade åka till Helsingfors varenda dag och lämna ansökan på varje restaurang, pizzeria osv. 
De tog alla emot mitt telefonnummer men ingen ringde någonsin. Nassar, 22 år – Afghanistan 

Även om det självklart kunde bero på att dessa personer inte är kvalificerade för de 

arbeten de sökt, var det många av aktörerna som nämnde rasismen i Finland. De 

påpekade att Finland är ett land där rasism ännu är utbrett, och kan påverka 

anställningsbeslut till nackdel för personer med annan etnisk bakgrund än 

majoritetsbefolkningen.  

För det första gör vi någonting helt nytt. I Finland har vi innan 2015 inte i en så här bred skala 
behöva tänka på arbetsmarknadsintegration för asylsökande. Det har inte intresserat någon och 
inte ansetts vara ett viktigt ämne. Företag är inte tvungna att anställa invandrare, om ditt namn 
inte är finskt har du svårare att få jobb här. Alla anställer inte personer med utländsk bakgrund 
även om de fyller alla kriterier för arbetet.  Detta är smygrasism. Miska Keskinen – Finlands Röda 
Kors 

Utlänningar och flyktingar är fortfarande väldigt nytt i Finland, så måste vi ha lite överseende med 
arbetsgivarna och hjälpa dem på rätt spår. Det blir ju en kedjereaktion om det positiva går att 
spridas. Arbete finns det nog. Jag brukar skriva ett intyg åt de asylsökande och flyktingar som jag 
hjälper, och ger dem någon de kan referera till som finns fysiskt i Finland. Ofta ringer faktiskt 
företagen och arbetsgivarna, och undrar om dessa personer. Ibland har dessa personer velat att de 
arbetar gratis i en vecka och testar på det. Det lugnar arbetsgivarna väldigt mycket. Nytte Ekman 
– Nada Hope. 

Trots att det stämmer att asylsökande i Finland är ett nytt fenomen, är det inte en grund 

för diskriminering. Minoritetsförakt i alla dess former är något som kräver snabba och 

aktiva ageranden. Rasism har uppmärksammats väldigt mycket på senaste tiden i 

Finland, det gömmer sig på många ställen i samhället, och skapar klyftor mellan 

befolkningsgrupper. (Pelkonen, 2015; Mäntymaa, 2016; Karkkola, 2017). Tillsammans 

måste alla som kan bära sitt ansvar och visa hur de ställer sig till mottagandet av 
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flyktingar och asylsökande i vårt land genom att vara öppensinnade och inkluderande. 

Bland annat hade HBL aktivt valt att genom att genom sin position göra.  

Vi skrev mycket och följde med, och tog också på ledarsidan och över allt i vår nyhetsrapportering 
ställning för att vi vill välkomna asylsökande och flyktingar. Vi ville inte att gränserna skulle 
stängas utan vi ville verkligen stå för ett välkomnande sätt att ta emot de nyanlända. Detta är 
personer, människor, tillgång som vi behöver och som vi vill ta emot. Det handlar om allt från 
humanism och mänskliga rättigheter till då verkligen arbetsmarknadsfrågor. Jag tror starkt på att 
olikheter är en tillgång. Man borde mer uppmuntra till mångfald och dess fördelar – det gynnar 
oss alla i slutändan. Susanna Ilmoni – HBL  

I följande avsnitt kommer samarbetet mellan de olika identifierade aktörerna emellan 

att presenteras, eftersom samarbete är något som är ett av de främsta karaktärsdragen 

för ett tjänstesystem (Vargo et al., 2008).  

4.1.5 Samarbete 

I ett tjänstesystem utbyter de olika aktörerna information, kunskap eller praxis, för att 

tillsammans försöka uppnå sitt gemensamma mål (Vargo et al., 2008). Genom detta 

utbyte skall också de olika tjänsterna i systemet upplevas som mer relevanta och 

användbara för slutanvändaren (Yuan och Hsu, 2015).  Syftet är att kartlägga ifall det 

finns ett tjänstesystem för flyktingar och asylsökande då det kommer till 

arbetsmarknadsintegration och för att kunna göra det är det alltså viktigt att förstå hur 

de olika aktörerna samarbetar med varandra. I detta avsnitt kommer de insikter som 

erhölls gällande samarbete de olika genom intervjuerna identifierade aktörerna emellan 

att presenteras. 

Det visade sig överlag att de flesta aktörer ansåg samarbete vara av värde,  och att det 

främjar en snabbare arbetsmarknadsintegration. Dock framkom det ur de flesta svar att 

det fortfarande finns rum för förbättring i samarbetet de olika aktörerna emellan.  

I Finland har vi olika offentliga tjänster men det är viktigt att komma ihåg att företag, 
organisationer och myndigheterna sinsemellan samarbetar för att uppnå samma mål. Susanna 
Piepponen – Arbets- och Näringsministeriet 

Tjänsternas uppbyggnad och samhällets stora diskussion är för tillfället hur vi skall kunna 
kombinera olika tjänster göra det möjligt för en person att få tillgång till kombinerade tjänstepaket 
eller tjänstehelheter som kan möta olika personers olika individuella behov så enkelt som möjligt. 
Hur kan vi kombinera dessa olika tjänster så att de motsvara en personens behov? Susanna 
Piepponen - TEM 

Alltid kan samarbeten förbättras. Jag tror vi fortfarande har en liten tendens att jobba i egna 
bubblor. Vi är redan där, men framtidens samhälle kommer innebära att vi jobbar tillsammans 
över alla sorts gränser. Det handlar om en digital revolution som kommer att sudda ut en massa 
geografiska och språkliga gränser som nu binder oss, världen blir mer och mer global. Också för 
företag tror jag det gäller att hitta olika samarbeten och modeller, dels för att berika sin egen 
verksamhet och dels för att hitta nya sätt att jobba och tänka och engagera människor på rätt sätt. 
Susanna Ilmoni – HBL  
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Sedan 2015 har det gjorts väldigt mycket förändringar. Vi går mot rätt håll och vi understryker 
hela tiden samarbetet mellan de olika aktörerna, för att kunna försnabba integrationen till 
arbetslivet. Allting kan inte göra med endast myndigheternas krafter. Helheten byggs upp av 
många aktörer, som var för sig erbjuder egna aktiviteter. Sen måste vi se till så att de inte 
överlappar varandra utan allting ändå är koordinerat. Kraft verkan föds av det att vi samarbetar 
och funderar vad alla borde göra.  Sari Haavisto – Arbets- och näringsministeriet 

Myndigheterna har tillsammans med privata företag skapat och testat nya modeller som skall 
stöda integrationen. Ett exempel på detta är tillexempel SIB-projektet. Under år 2016-2019 
förverkligas en SIB (social impact bond) investeringsmodell för att försnabba invandrares väg till 
arbete. Projektets mål är att pröva på nya modeller för sysselsättning och utbildning, genom vilka 
invandrares väg till arbete kan försnabbas och genom vilket det en kombination av utbildning och 
arbete på ett flexibelt sätt. Målet är att 2500 invandrare skulle sysselsättas efter språk- och 
samhällsstudier på 3-6 månader, varefter utbildningen fortsätter på arbetsplatsen. Detta 
finansieras alltså av privata investerare. Ifall de personer som deltagit i SIB-projektet sysselsätts 
snabbare än en grupp personer som används som jämförelsegrupp kommer de som investerat i 
SIB-projektet att få vinst baserad på de besparingar som uppstår de två grupperna emellan. 
Statens besparingar består av ackumulerade skatteintäkter och inbesparat arbetsmarknadsstöd 
mellan SIB-modellen och jämförelsegruppen. Jari Lindström – Arbets- och näringsminister 

Liksom ovan går att avläsa kommenterar till exempel Sari Haavisto, att det har skett 

mycket förändringar sedan år 2015 då flyktingkrisen började. Bland annat samarbetar 

de olika ideella organisationerna med staten, och erbjuder till exempel 

språkundervisning på de statliga mottagningscentren – det vill säga bistår med stöd där 

en annan aktör inte ensam klarar av att agera. Tanken som Susanna Piepponen framför, 

om att försöka kombinera de olika aktiviteter och tjänster som finns för att kunna möta 

de olika personernas individuella behov talar också för att dessa aktörer skulle fungera 

som ett tjänstesystem. Detta eftersom aktörer i ett tjänstesystem per definition skapar 

värde både för varandra och för aktiviteternas slutanvändare genom dessa interaktioner 

(Kieliszewski et al, 2012).  

Då frågan om konkurrenter ställdes svarade majoriteten av aktörerna att de inte tänkte 

på andra aktörer som konkurrenter utan snarare som samarbetsparter. Alla aktörer 

tänkte dock inte nödvändigtvis på samarbeten de olika aktörerna emellan på grund av 

samma orsaker. Daniel Rahman, grundaren av Integrify, konstaterade under intervjun 

att de ser vissa andra aktörer som konkurrenter snarare än möjligheter till att skapa ett 

gemensamt värde på ett enklare sätt.  

Självklart har vi konkurrenter t.ex. yrkeshögskolor och universitet som erbjuder liknande 
utbildning som vi. Vi har förhandlar för tillfället med staten, på det sättet skulle vi kunna tänka 
oss att samarbeta, så att vi skulle sälja våra tjänster till städerna och staten som ett alternativ till 
de traditionella integrationsprogrammen. Daniel Rahman – Integrify 

I ett tjänstesystem fungerar det dock inte att de olika aktörerna konkurrerar med sina 

aktiviteter sinsemellan, de borde snarare försöka samarbeta, liksom Vargo et al, 

konstaterade är det genom att företag tillsammans med privatpersoner slår ihop sin 

kunskap, kapacitet och sina tillgångar och sinsemellan arbetar för att uppnå något som 
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de skapar gemensamt värde (Vargo et. al, 2008).  Men då en bortser från några enstaka 

aktörers privata agendor så verkar det ändå som att de flesta aktörerna i alla fall börjat 

förstå värdet av samarbete, och säkert med tiden kommer att börja arbeta allt mer 

sammansvetsat.  I följande kapitel kommer de olika aktiviteterna som genom 

undersökningens respektive intervjuer identifierats att presenteras.  

4.2 Resultat: Aktiviteter 

Liksom tidigare nämnt består ett tjänstesystem av många typer av aktiviteter eller 

processer erbjudna av många olika aktörer (Tuunanen och Cassab, 2011). På samma sätt 

som i avsnitt 4.1 kommer de genom intervjuerna identifierade aktiviteterna i form av 

olika grupperingar att presenteras i följande avsnitt. De identifierade aktörerna har 

grupperats och behandlas i följande avsnitt indelat enligt följande; 4.2.1 Information, 

4.2.2 Integrationsplan, 4.2.3. På samma sätt som i avsnitt 4.1 kommer inte någon 

sammanfattande diskussion att föras efter att de olika aktivitetsgrupperna har 

presenterats, analysen för resultaten följer i kapitel 5.  

4.2.1 Information 

 Någonting som presenterades redan i delen om aktörerna var att majoriteten av 

respondenterna och de asylsökande inte visste vem de skulle vända sig till med olika 

frågor eller då de var ute efter någon tjänst. De deltog alla i Röda Korsets 

språkundervisning på mottagningscentret i Kera eller Sello bibliotek, men hade förövrigt 

ingen aning om vilka de olika aktörerna var. En person hade varit på plats då 

Recommend a Refugee besökt hans mottagningscenter, men ingen av de övriga 

respondenterna hade varit i direkt kontakt med någon typ av 

arbetsmarknadsintegrationsfrämjande aktivitet eller aktör.  

Jag tror staten skulle kunna hjälpa mig men de gör inte det. Ett av problemen är att företag vill att 
du skall ha uppehållstillstånd. Du kan arbeta som frivilligarbetare och de säger att de kommer 
skriva ett kontrakt med dig, men när prövotiden är över säger de nej. Vi kan inte gå i skola eftersom 
vi inte har ett uppehållstillstånd. Jag arbetar så jag skulle kunna ansöka om ett arbetsvisum, men 
för ett arbetsvisum behöver du ett pass och det har jag inte så nu har jag ansökt om ett pass och 
sen kanske jag kan fortsätta processen. Abdullah, 22 år – Afghanistan.  

Citatet som presenterades redan i avsnitt 4.1 passar in också här. Ur svaret av Abdullah 

går det att avläsa förvirrning och ovisshet. Information är nyckeln till att det skall finnas 

någon som använder sig av de olika aktiviteterna. Liksom det konstaterade då teorin om 

tjänstesystem presenterades är det viktigt att den information som inom ett system finns 

tillgänglig är överförbar. (Maglio och Spohrer, 2008). Läget på marknaden verkar vara 

att det finns aktörer som erbjuder aktiviteter som många av de asylsökande och 
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flyktingarna inte har någon aning om att existerar. Brist på information är en av 

orsakerna till att det i genomsnitt tar mellan fem och tio år för flyktingar och 

asylsökandes att sysselsätta sig i det nya värdlandet (Ecre, 1999). Arbets- och 

Näringsministern påpekade dock att det är mycket viktigt att information om integration 

och de olika möjligheterna skall vara nära till hands redan under den första tiden av 

vistelsen i ett land.  

Syftet är att främja tvåvägsintegrationen och invandrarens tillgång till information och stöd, både 
gällande personlig och familjeintegration, genast då hen anländer till landet, då information och 
stödets behov är som störst. Jari Lindström – Arbets- och Näringsminister. 

Huvudsyftet med integrationslagen är att förbättra vägledningen både till våra bas- och 
specialtjänster inom integration genom förse alla invandrare med ett öppnande av de olika 
rådgivningstjänsterna. Det första rådgivningsskedet är att alla invandrare för ett skriftligt eller 
elektroniskt brev, som är översatt på många språk. Detta skall förse personerna med 
basinformation om det finska samhället och möjligheterna till integrationsfrämjande åtgärder 
som erbjuds. Utöver detta skall myndigheterna ge rådgivning om sitt eget verksamhetsområdes 
tjänster och vid behov berätta vem de kan vända sig till med sina frågor. - Jari Lindström – Arbets- 
och Näringsminister. 

Jari Lindström är alltså enig med flyktingarna, de asylsökande och de övriga aktörerna 

att informationens och stödets behov är störst då en person precis anlänt till landet – 

trots detta börjar inte integrationsaktiviteterna eller möjligheten till detta stöd innan 

personenens uppehållstillstånd är beviljat, en process som kan ta flera år. Det finns alltså 

utgående från de olika intervjuerna ett behov att ett mer öppet informationsdelande för 

att de personer som anländer till Finland ens skall ha möjlighet att kunna integrera sig 

på den finska arbetsmarknaden. I nästa avsnitt kommer integrationsplan att behandlas.  

4.2.2 Integrationsplan 

Det har visats att individuella integrationsplaner är till stor hjälp då en nyanländ flykting 

eller asylsökande skall integreras på det nya värdlandets arbetsmarknad (European 

Parliament, 2016). En integrationsplan skall stöda den individuella integrationen och 

hjälpa personen att få en jämställd roll i samhället (Kotouttaminen, 2017). Av de 

personer som intervjuades var det endast en person som hade beviljats 

uppehållstillstånd, de övriga var fortfarande i mitten på sin första eller andra 

asylsökningsprocess. Ingen av personerna hade gjort någon form av integrationsplan 

eller kompetens kartläggning. Detta att anta på grund av att de statliga aktiviteterna inte 

ännu är tillgängliga för dem. Det här upplevdes av många som fel, de spenderar ofta flera 

år i väntan på svar om sitt uppehållstillstånd och arbetar sällan under den här tiden - 

trots att de har rätt att arbeta redan efter tre månader ifall de anlänt till Finland med en 

giltig identitetsbehandling och efter sex månader ifall de kommit till Finland utan 

identitetsbevis.  
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Den finska staten vägrar att hjälpa asylsökande. De borde komma till mottagningscentren och 
verkligen prata med oss. De borde fråga oss vem vi är, vad vi har studerat och vad vi skulle vilja 
göra. Först då kan en tänka sig att en lyckad integration till det finska samhället skulle kunna äga 
rum. Abdullah, 22 år – Afghanistan. 

Det var flera aktörer som påpekade vikten av att verkligen veta vem det är som kommit 

till Finland, delvis för att på bästa möjliga sätt kunna stöda dem i en riktning som de vill 

gå i,  men också på grund av att det först är då som det kommer vara möjligt att dra nytta 

av all den kompetens som kommer till landet.  

Allting måste börja från en persons egna behov och just därför gör vi denna s.k. integrationsplan. 
Den görs åt alla som besöker ett te-center, eller om en person själv ber om det. Annika Forsander 
– Arbets- och näringsministeriet 

Integrationsplanen bygger på integrationsåtgärder och tjänster som skall stöda invandrarnas 
individuella behov, genom vilka de skall stödas att självständigt få den kunskap och de färdigheter 
som behövs för att integrera sig i samhället och arbetslivet och vara en jämställd invånare i 
samhället. I planen ingår i alla fall utbildning inom det finska eller det svenska språket. 
Integrationsplanen upprättas och genomförs ifall det behövs som en sektorsövergripande 
samordning, som försonar planens de olika aktiviteter och åtgärder som ingår i planen. Det är 
kommunen eller TE-kontoren som skall se till att integrationsplanen förverkligas. – Jari 
Lindström – Arbets- och Näringsministeriet  

Då Forsander ställdes frågan om alla flyktingar gör en integrationsplan var svaret nej. 

En integrationsplan för flyktingar görs endast ifall de själva begär det i samband med att 

de besöker arbetsförmedlingen. En av orsakerna till att Integrify grundades var att 

Daniel Rahman innan Integrify hade drivit ett flyktingboende. Det var där han insåg att 

ingen verkade veta vilka dessa individer var, vad de kunde och vad de skulle vilja göra. 

Han bestämde sig för att grunda ett företag där de personer som hade möjlighet och vilja 

att bli kodare skulle ges möjligheten – han insåg att den potential som de asylsökande 

hade inte kunde kastas bort bara för att ingen tog reda på vem de var. Likaså har Röda 

Korset genom ett program de nyligen startat upp började erbjuda möjligheten att 

uppgöra integrationsplaner som skall stöda integrationen till arbetsmarknaden. Tack 

vare detta och genom båda dessa program har asylsökande och flyktingar sysselsatts i 

Finland. Det stämmer alltså att den obligatoriska individuella integrationsplanen har en 

positiv effekt invandrare (Sarvimäki och Hämäläinen, 2016), det som dock inte stämmer 

är att alla nyanlända skulle göra en sådan. I följande avsnitt kommer de individualiserade 

integrationsprogrammen att presenteras.  

4.2.3 Språkutbildning 

En annan av gruppering aktiviteter som identifierades under intervjuerna var språk 

utbildning – och hur det upplevs av både aktörerna och de asylsökande och flyktingarna. 

Språkutbildning är en aktivitet som alla de asylsökande hade deltagit i, via Röda Korset, 

på deras respektive mottagningscenter. I teorikapitlet nämndes språkets vikt flera 
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gånger. Språk är ett av kärnområdena som Ager och Strang identifierat i sin modell för 

kärnområden inom integration. (Ager och Strang, 2008). Språket utgör grunden för all 

kommunikation, stöder alla de andra planen av en integrationsprocess (Valtonen, 1999) 

och har länge ansetts vara nyckeln till integration (UNHCR, 2013). Detta verkar också 

gälla för integration på arbetsmarknaden, de flesta av de asylsökande ansåg 

språkundervisning vara nyckeln till integration – den främsta aktiviteten som hjälper 

dem få arbete i Finland. 

Det finska språket är mycket viktigt för mig, om jag inte pratar finska kan jag inte kommunicera 
med någon. Jag har försökt lära mig lite varje dag sedan jag kom hit. Jag tror att jag först måste 
lära mig finska, och sedan kan jag börja jobba. Nassar, 22 år – Afghanistan. 

För mig är det svårt eftersom jag inte har ett yrke, jag pratar inte finska och jag har inga vänner i 
Finland. Det gör det svårt att hitta ett arbete. Muhammed 22 år – Irak.  

Språkundervisning erbjuds ofta redan på mottagningscentren av ideella organisationer. 

Som det går att avläsa ovan ville många av de asylsökande och flyktingarna lära sig 

finska, men samtidigt var det vissa som på grund av sina bristande språkkunskaper inte 

ens sökt sig till arbete. Även om de behärskade engelska upplevde de att det finska 

språket måste vara fullständigt för att de skulle kunna sysselsättas och fokuserade i 

stället för sina styrkor endast på sina svagheter.  En av de fyra rekommendationerna för 

en lyckad arbetsmarknadsintegration framförda av Europa Parlamentet var möjligheten 

av att kombinera språkutbildning och arbetserfarenhet. De menade att personer genom 

skräddarsydda program där arbetet fick läras på arbetsplatsen snabbare skulle 

integreras på arbetsmarknaden (Europa Parlamentet, 2016). En av respondenterna, 

Same, den enda som också hade fått uppehållstillstånd, hade lärt sig finska just på sin 

arbetsplats. 

När jag började jobba på pizzerian där jag jobbar var jag först en servitör. Jag kunde inte så mycket 
finska men genom att prata med kunderna och mina arbetskamrater har jag lärt mig all den finska 
jag kan idag. Där pratar jag det varje dag och jag har inte haft några problem på grund av bristerna 
i min finska. Same, 24 år – Afghanistan.  

Det hade varit lönsamt att så snabbt som möjligt försöka föra fokus från tanken “först 

språkkunskaper sedan arbete” till att verkligen försöka inse att en person kan vara hur 

kunnig och kvalificerad som helst även om hen inte har så starka färdigheter i det finska 

språket. Det går att lära sig ett språk på en arbetsplats, och Finland blir ett mer och mer 

internationellt land där det hela tiden blir lättare att prata på engelska, framförallt i de 

stora städerna. Att poängtera vad en person kan och jobba utgående från det istället för 

att jobba utgående från vad en person inte kan gynnar alla parter ifall det skulle leda till 

en snabbare arbetsmarknadsintegration. 
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Något som en av de asylsökande hade reflekterat över då han anlänt till Finland var att 

han hellre skulle ha lärt sig engelska, eftersom det är ett språk han kunde använda 

internationellt. Också Nytte Ekman från Nada Hope tänkte i liknande banor, även om 

hon själv valt svenskan som alternativ till finskan – ett språk som också är mer 

användbart då en tänker på hur svenskan kan fungera i även Sverige, Norge och 

Danmark.  

När jag kom till Finland kände jag först att det skulle vara mer vettigt att lära sig engelska eftersom 
det är mer globalt, och först sedan finska. Jag insåg dock snabbt att jag nog måste lära mig finska 
först, för att kunna klara mig. John, 27 – Afghanistan. 

Jag integrerar mina flyktingar på svenska – då har de i framtiden fler länder att välja på. Flera som 
jag integrerat jobbar som idag i Norge och Sverige. Trots att Finland integrerar dessa personer 
finns möjligheten att de flyttar bort i framtiden. Vi måste ha ett er globalt tänkande – och komma 
ihåg att vi alla jobbar tillsammans, även över landsgränser. Nytte Ekman – Nada Hope 

Kanske är detta någonting som i framtiden kommer vara möjligt, men tills vidare är det 

ännu bara finska och svenska som anses vara integrationsspråk i Finland. Det som dock 

verkade vara en allmän uppfattning bland de olika aktörerna var att Finland har blivit 

mer internationellt, och att finska inte alltid är ett krav för sysselsättning. Dessa aktörer 

reflekterade i likhet med Vapaavuori och Meaker (Vapaavuori, 2017; Meaker, 2016) över 

vikten av att kunna finska, framförallt hur stor betydelse de finska språkkunskaperna 

har för någon som vill sysselsätt sig i Finland.  

I Finland finns det redan idag arbetsplatser där man klarar sig utan kunskaper i det finska språket. 
Det är ändå så att kunskaper i finska eller svenska djupare stöder ett deltagande i samhället. Jari 
Lindström – Arbets- och Näringsminister 

Det läggs väldigt mycket tyngd på de finska språkkunskaperna, men de behövs faktiskt inte 
överallt, så länge man kan kommunicera på något sätt. Till exempel i huvudstadsregionen klarar 
man sig hur bra som helst på engelska. Annika Forsander – Arbets- och Näringsministeriet 

Kriteriet för att få delta i vårt program var att personerna måste kunna engelska och ha en 
bakgrund bestående av minst tre år av akademiska studier och två år av relevant arbetserfarenhet. 
Vissa av företagen där personerna gjorde sin praktik var internationella, och de som inte var det 
bytte sitt arbetsspråk för dessa asylsökande. Det här var inte ett problem för något av företagen, 
tyvärr tyckte inte myndigheterna så mycket om det. Hela Finlands integrationsplan bygger på att 
en person skall bli antingen finskspråkig eller svenskspråk, och det gick vi emot. Själv är jag av den 
åsikten att vi lägger alldeles för stor tyngd på finskan alternativt svenskan. Min erfarenhet från 
programmet är att ifall du kan lite finska eller engelska så räcket det. I den officiella integrationen 
går ut på att du spenderar massa tid på att lära dig språket i början – istället för att en person är 
hemma i tre år och studerar lite finska tycker jag vi borde de kunna börja arbeta så snabbt som 
möjligt – där lär man sig också språket. Johanna Korpia – Hanken & SSE 

Vi matar dessa människor med tanken att de inte kan anställas innan de kan finska – det stämmer 
inte. Vårt projekt börjar från att det finns ca 9000 lediga arbeten inom kodningsbranschen, en 
bransch där du klarar dig på engelska. Det här betyder att den vanligaste barriären – språket helt 
och hållet försvinner.  Under de senaste två åren tycker jag det har skett förändringar och att 
företag överlag börjar bli mer och mer engelskspråkiga. Daniel Rahman – Integrify 
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De tankar som Rahman och Korpia presenterade tydde på liknande som Meaker skrivit 

om; i Tyskland klarar man sig inom teknologi branschen utan tyska – i Finland klarar 

man sig på kodningsbranschen utan finska.  

Under intervjuerna med de olika aktörerna kom det tydligt fram att språkutbildning är 

en aktivitet som fortfarande är i ett utvecklingsstadium. De flesta tjänsterna tar 

fortfarande pulsen på marknaden för att försöka komma fram till de lösning som gynnar 

dem och de asylsökande alternativt flyktingarna lika mycket. De vill genom sina tjänster 

kunna erbjuda möjligheter till det som efterfrågas av alla intressenter – en snabb och 

smidig integration. Det traditionella sättet att studera ett språk i fråga satts av många 

aktörer.  

De statliga integrationsprogrammen är för många det första steget i integrationsprocessen, just på 
grund av språkundervisningen. Utan det inhemska språket är det ofta svårt att ta sig vidare, trots 
att det inom många branscher håller på att bildas engelskspråkiga marknader. Under de senaste 
åren, framförallt efter 2015 har det mer än någonsin tidigare understrukits att det yrkesmässiga 
kunnandet och dess utveckling måste börja i ett så tidigt skede som möjligt. Tidigare har det varit 
så att man först har lärt sig språket, och först efter det börjar tänka på integrationen på 
arbetsmarknaden, men den modell vi följer idag är allt mer individualiserad och arbetar för att 
kunna kombinera språkstudier och arbete. Det är ju så att ifall man ger tegelstenar åt en murare 
vet hen vad hen skall göra oberoende om hen pratar finska. Vi vill försöka framhäva att det att du 
inte har språkkunskaper inte betyder att du inte skulle vara duktig på ditt arbete. Sari Haavisto – 
Arbets- och näringsministeriet 

Jag tror det skulle vara viktigt att försöka utveckla tjänsterna så att en skulle kunna studera till ett 
yrke samtidigt som en studerar språket. Då de genast skall komma igång. Sedan skulle man 
samtidigt parallellt köra kunna köra med traditionell språkundervisning. De flesta flyktingar som 
jag känner och som pratar en bättre finska har fått det genom jobbet och inte genom att sitta på 
en skolbänk och svettas. Det kan såklart bli lite dyrare och lite mer komplicerat, i början – men 
det betalar igen sig. Allting blir snabbare och flyktingarna känner att de har en plats där de hör 
hemma. Nytte Ekman - Nada Hope 

Det traditionella integrationsprogrammet har varit ungefär ett år långt och byggt på fyra olika 
moduler. En del av det har varit en arbetspraktik på sex veckor. Just nu har vi dessutom ett tre-
årigt test projekt på gång där målet är att så snabbt som möjligt göra dessa personer verksamma 
på arbetsmarknaden. Då består integrationsprogrammet av endast en tre månader lång 
undervisnings period och då skulle personen redan veta vilket arbete hen skulle få. Då kunde man 
direkt också göra språkundervisningen bransch inriktad. Susanna Piepponen, Arbets- och 
Näringsministeriet 

Det som dock är kontroversiellt är hur aktörernas öppensinnade uppfattningar om att 

bristande kunskaper i det finska språket inte behöver betyda att en person inte 

sysselsätter sig inte når fram till de asylsökande och flyktingarna. Vikten av 

informationsflödet de olika intressenterna emellan är fungerande är alltså liksom 

presenterat i avsnitt 4.2.1 väldigt viktigt. I nästa avsnitt kommer en annan gruppering av 

aktiviteter att presenteras; utbildning.  
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4.2.4 Utbildning 

En annan gruppering av aktiviteter som identifierades under intervjuerna var 

utbildning. Utbildning är också en av kärnområdena för integration som presenterades 

i Ager och Strangs. Utbildning ger invandrarna möjligheten att samla på sig de 

färdigheter och kunskaper som krävs för att senare, till exempel, kunna arbeta - genom 

vilket de blir mer aktiva i samhället. (Ager och Strang, 2008). Arbets- och 

näringsminister Jari Lindström och Susanna Piepponen höll med. 

Det finns många undersökningar som satt ljus på de faktorerna som påverkar invandrares 
arbetsmarknadsposition. Enligt dessa undersökningar påverkar bland annat en yrkesutbildning 
eller kompletterade utbildning erhållen i Finland, efterfrågan på arbetskraft vid migrations 
tilfället, språkkunskaper och utbildning genomförd innan ankomsten till Finland. Jari Lindström 
– Arbets- och Näringsministerit.  

Genom utbildning eller arbete får var och en chans att bygga upp ett självständigt liv i det nya 
hemlandet. Alla ska ha samma chans att forma ett eget liv för sig. Susanna Ilmoni – HBL 

Av de aktörer som intervjuades var det förutom Röda Korset, som erbjuder 

språkutbildning vilket behandlades i förra kapitlet, två andra aktörer som erbjuder 

aktiviteter som berör utbildning. Integrify erbjuder liksom tidigare nämnt flyktingar och 

asylsökande utbildning i kodning i kombination med en efterföljande arbetspraktik och 

Hanken & SSE erbjuder utbildning inom ekonomi och business likväl med en 

efterföljande arbetspraktik. Tyvärr visade det sig att de statligt finansierade 

utbildningarna på universitet inte hade varit lika lätta att antas. 

Jag ville fortsätta mina studier vid Uleåborgs Universitet och allting gick bra fram tills att jag skulle 
ta ett sista prov för att testa lite kunskaper. De ringde mig och sade att jag inte fick ta mitt test på 
grund av at jag inte ännu hade mitt uppehållstillstånd, jag vet inte varför – jag trodde att allting 
var klart…  Ahmad, 27 år – Afghanistan. 

Det är att anta att en person som inte har ett giltigt identitetsbevis av praktiska skäl inte 

kan antas till en utbildning i Finland, men samtidigt har vi personer som vill studera – 

men inte har möjlighet till det. Informationsdelandet hade till exempel i Ahmads fall inte 

var tillräckligt, eftersom han i sista sekund från avslag på sin ansökan till Uleåborgs 

Universitet utan att veta varför. Detta vattnar en misstro inte bara på den finska staten 

men också på sin egen kapacitet och förmåga. Att ge asylsökande som vill utbilda sig en 

möjlighet till det hade varit värdefullt för alla parter. Det hade kunnat underlätta 

integrationen till arbetsmarknaden i ett senare skede och är därför mycket viktigt.  

4.2.5 Erkännande av tidigare kvalifikationer 

Enligt både UNHCR och Europa Parlamentet är erkännandet av tidigare kvalifikationer 

en aktivitet som påverkar och stöder en persons arbetsmarknadsintegration. Program 
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för detta har implementerats bland annat i Norge (Nokut, 2016) och påstås också vara 

något som erbjuds i Finland (Utbildningsstyrselsen, 2017), men det var ingen av de 

asylsökande eller flyktingarna som kände till att liknande tjänster fanns även om många 

hade utbildningar från sina hemländer som inte accepteras i Finland just på grund av att 

bevis på dessa saknas.  

Jag har en examen från ett universitet i Afghanistan, men mitt problem är att alla mina intyg 
fortfarande är kvar där. Jag har ett fotografi på det men inget annat – det räcker inte. Ingen har 
hjälpt mig att få dessa intyg tillkännagivna, alla vill inte hjälpa en.  Ahmad, 27 år – Afghanistan.  

Dessa personer har alltså utbildat sig, men kan inte bevisa det på något sätt. Den enda 

aktören som nämnde erkännandet av tidigare kvalifikationer och erfarenheter var Mika 

Keskinen från Röda Korset. De hade dragit igång ett projekt där de tillsammans med 

asylsökande och flyktingar genom olika typer av kompetenskartläggande aktiviteter 

försöker hjälpa flyktingarna att få sina kvalifikationer accepterade.   Det går dock att 

argumentera för att detta är en lucka nya aktörer som är intresserade av att ta sig in o 

marknaden skulle kunna försöka fylla - det finns mycket kunskap och utbildade personer 

som kommer till vårt land, ingen tror på att de besitter den kunskap som de gör eller 

ingen tror på dem kan kunskapen och deras färdigheter lätt gå till spillo.  

4.2.6 Arbetsförmedling 

Arbetsförmedling är naturligt en av de aktiviteterna som främst stöder integration på en 

arbetsmarknad. De insikter som framkom under intervjuerna var att de statliga te-

tjänsterna, det vill säga arbetsförmedlingstjänsterna, endast är tillgängliga för personer 

som fått ett beviljat uppehållstillstånd i landet. Susanna Piepponen berättade att det på 

te-centralerna finns personer som enskilt sköter om flyktingars ärenden. Detta innebär 

att det som Cedefop var orolig över – att de som sköter om flykting och asylsökarärenden 

i statliga organisationer inte alltid har tillräckligt med kunskap inom området - inte är 

aktuellt för den finska staten (Cedefoop, 2014). Det som också framkom var att många 

privata vinstdrivande aktörer (så som till exempel bland annat NewJob och Recommend 

a Refugee) efter år 2015 förstod behovet det fanns för att även erbjuda 

arbetsförmedlingstjänster åt asylsökande, det vill säga snabbt förstod att det krävdes 

aktiviteter eftersom de statliga aktörerna inte expanderade sina tjänsters utsträckning. 

Bland annat Susanna Ilmoni funderade på vilka åtgärder som skulle krävas inom 

arbetsmarknadslagarna för att göra det lättare för asylsökande att sysselsätta sig. 

Ett problem är att man inte kan erbjuda jobb till en viss målgrupp,  alla renodlade jobb måste även 
vara öppna för infödda finländare. Du kan liksom inte rikta jobb till en viss målgrupp. Sådan är 
arbetsmarknadslagen, men det är såklart något man kunde fundera på– klart skall alla ha samma 
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chans, men samtidigt kan man tänka på att finländska finländare en viss förmån och ett visst 
försprång. Kanske kunde vissa jobb vara öronmärkta för asylsökande? Susanna Ilmoni – HBL 

Endast en av de asylsökande hade dock använt sig av något företag som erbjöd tjänster 

som arbetsförmedling, de övriga kände inte till att sådana existerade. Istället för att 

använda sig av någon typ av arbetsförmedling hade de själva, antingen genom att  sökt 

besöka företag, affärer, restauranger och caféer eller genom att skicka e-post till företag 

de önskade arbeta för, försökt få arbete – men dessvärre ofta utan resultat. De flesta av 

de som var sysselsatta vid tidpunkten för intervjuerna hade fått sin anställning via 

vänner. 

4.2.7 Mentorprogram 

En aktivitet som endast nämndes av en aktör var mentorprogram. Röda Korset håller 

enligt uppgifter av Miska Keskinen för tillfället på att starta upp en helt nya aktivitet för 

att komplettera deras redan existerade verksamhet och samtidigt erbjuda något som 

rekommenderats av Europa Parlamentet (Europa Parlamentet, 2016) – mentorprogram. 

Mentorprogram leder till interaktion olika befolkningsgrupper emellan, något som Ager 

och Strang presenterade vara ett av kärnområdet för integration i sin modell från 2008. 

(Ager och Strang, 2008).  Mentorskap är ett sätt att uppnå sociala kontakter och har 

bland annat i Sverige gett positiva resultat (UNHCR, 2013). Genom Röda Korsets 

mentorprogram kommer volontärarbetare att hjälpa grupper av asylsökande och 

flyktingar att komma igång med själva arbetssökningsprocessen och finnas till som stöd 

under de olika skedena.  

4.2.8 Hälsa 

Susanna Piepponen och Annika Forsander från Arbets- och Näringsministeriet 

påpekade båda att det fortfarande finns luckor i de aktiviteter som erbjuds, bland annat 

då det kommer till hjälpandet av mentala och psykiska problem som de asylsökande ofta 

kan ha efter en lång och traumatisk resa och bakgrund.  

Om en människa inte mår bra är det helt onödigt att tro att hen skall kunna sätta sig ner och lära 
sig böja finska verb, då hade vi hellre sett att fokus lades på att personen skulle bli frisk. Susanna 
Piepponen – Arbets- och Näringsministeriet 

Det förblev oklart exakt hurdana tjänster som erbjuds, och hur lätt tillgängliga de är för 

asylsökande versus flyktingar men det hade varit kritiskt att verkligen så snabbt som 

möjligt se till att alla personer som behöver hjälp får det så fort som möjligt. Hälsa var 

också ett av kärnområdena för integration i Ager och Strangs modell, och kan vara 

avgörande till om en person kan integreras i ett samhälle (Ager och Strang, 2008).  Trots 
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att det finns ideella organisationer som asylsökande och flyktingar kan söka sig till 

handlar det igen om att alla personer inte nödvändigtvis känner till dessas existens. Det 

hade varit viktigt att under den allra första tiden i Finland kanske kunnat få ha ett samtal 

med en psykolog eller någon specialiserad inom trauma och tortyr, eftersom dessa är 

faktorer som till stor del påverkar en persons arbetsbenägenhet. Dessutom är det viktigt 

att inte heller skjuta upp på sådana tjänster tills att en person fått ett beviljat 

uppehållstillstånd, som Susanna Piepponen sa måste rätt tjänster erbjudas vid rätt 

tidpunkt. Då det gäller sådana tjänster som mental och psykisk hälsa hade det önskats 

att staten kommit emot och kunnat erbjuda både barn och vuxna möjligheter till att till 

exempel prata med en psykolog redan underasylsökningsprocessen – framförallt 

eftersom alla känner till hur hemska de förhållanden ofta flyr.  

4.2.9 Praktiska tjänster 

Liksom nämnt i avsnitt 4.1 finns det privata vinstdrivande aktörer som förutom att 

erbjuda aktiviteter i form av till exempel språkutbildning eller arbetsförmedling erbjuder 

produkter eller tjänster som praktiskt hjälper de asylsökande eller flyktingarna att 

enklare ta sig in på arbetsmarknaden.  Produkten som nämndes i avsnitt 4.2 var 

MoniCard – ett bra exmpel på en praktisk tjänst. 

Ett problem är att asylsökande inte kan öppna ett bankkonto eftersom de inte har en 
personbeteckning. Den lön de förtjänar kan betalas till mottagningscentret som sedan betalar ut 
lönen i kontanter. Men det börjar komma nya system också. I ungefär ett år har det gått att 
använda ”Moni Card”, ett pre-paid bankkort där arbetsgivaren betalar in lönen på kortet och 
genom vilket kortinnehavaren själv kan gå och lyfta sin lön. Det är ett väldigt bra system. Mika 
Keskinen – Finlands Röda Kors 

Tjänster eller produkter som sänker tröskeln för flyktingar och asylsökande att söka 

arbete eller för att klara av sig på arbetsplatsen är något som hela tiden eftertraktas. 

Förutom det redan existerande MoniCard skulle det finnas behov för fler liknande 

tjänster.  

4.2.10 Juridisk intressebevakning 

En aktivitet som inte benämnts tidigare i avhandlingen, men vars behov uppkom under 

studien var behovet av juridisk intressebevakning för de personer som arbetar. Det 

kanske inte nödvändigtvis skulle integrera personerna på arbetsmarknaden, men skulle 

däremot kunna se till att de flyktingar och asylsökande som arbetar eller genomgår 

anställningsprocesser blir lagenligt behandlade. Det framkom nämligen under 

intervjuerna med de olika asylsökande och flyktingarna att inte alla behandlades rätt på 

sina arbetsplatser gällande arbetsförhållanden, arbetstider eller lön. Dessa personer 
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visste alla  att de blev utnyttjade, men kände inte till sina exakta rättigheterna, eller vem 

de skulle vända sig till för att få stöd i detta. För dem var det dessutom inte ett alternativ 

att prata med sina arbetsgivare – vissa arbetade svart och utan kontrakt – chansen var 

stor att de skulle bli avskedade ifall de klagade eller ställde till med problem.  

Jag jobbar som städare sex dagar i veckan för ett företag som jag har kontrakt med. Jag jobbar 
långa dagar, men min lön motsvara inte mitt arbete. Företaget utnyttjar mig och mina kollegor. 
Jag kan inte prata med min chef eftersom jag är rädd för att jag då skulle bli avskedad. Jag vet inte 
hur jag skall hitta något bättre, jag vet inte hur jag skall leta. Abdullah, 22 år – Afghanistan.  

Det hade varit väldigt viktigt att personer hade någon de enkelt kunde vända sig till ifall 

de upplevde att de inte behandlades rätt på sitt arbete, blev avskedade utan grunder eller 

annan olaglig aktivitet. Eftersom flyktingar och asylsökande ofta är utsatta finns det 

personer som vet att de kommer gå med på mycket mer än andra – och därför utnyttjar 

dem. Framförallt om individen inte känner till sina egna rättigheter eller skyldigheter på 

en arbetsplats i Finland, är de ännu mer utsatta än de hade varit om de hade fått 

information om detta. Av de aktörer som intervjuades var det endast en respondent som 

nämnde juridisk intressebevakning. Nada Hopes grundare Nytte Ekman hade i flera år 

arbetat som rättslig hjälp för flyktingar främst gällande deras asylprocesser, men inget 

annat nämndes. Det är möjligt att det finns organisationer som arbetar med detta, och 

att det finns rättsliga fall som kanske liksom de som Nada Hope arbetat med är av högre 

prioritet. Det är dock viktigt att alla de som får ett arbete känner till sina rättigheter både 

då det kommer till avtal, lön, arbetstider och så vidare. Med andra ord hade det funnits 

rum för fler aktörer som erbjöd aktiviteter inom detta.  

4.2.11 Individualiserade integrationsaktiviteter 

Något som inte direkt är en aktivitet, men som de flesta av respondenterna gav väldigt 

mycket plats åt under intervjuerna var det ökade behovet av att individualisera de olika 

tjänsterna och aktiviteterna som erbjuds.  Som det redan i kapitel två presenterades har 

individualiserade lösningar för asylsökande och flyktingar, gjort att människor fått en 

förbättrad möjlighet att integreras till exempel till branscher de önskar (UNHCR, 2015). 

Likaså påpekade Valtonen vikten av individualiserade integrationsprogram. Valtonen 

menade att en större grad av anpassning i tjänster och program baserat på de 

asylsökandes och flyktingarnas ålder och livsstadium underlättar integration (Valtonen, 

1999).  Liknade insikter framkom under intervjuerna. Det som framförallt oroade många 

av aktörerna var att landet inte skulle lyckas fånga upp det potential och kunskap som 

kommer till landet just på grund av att integrationsaktiviteterna är för generaliserande. 
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De flesta upplevde att det borde finnas ett starkare fokus på en persons kompetens och 

egen önskan gällande sysselsättning.  

Det som är mest fel är att alla behandlas på samma sätt. Det spelar ingen roll om du är en 60-årig 
afgansk kvinna som inte kan läsa eller om du är en 25—årig språkkunnig syrisk arkitekt – 
integrations programmen är de samma för alla. Trots att du är en utbildad, engelskspråkig person 
tar det ändå i genomsnitt 5 år för dig att få ett arbete. Du kan en libanesisk läkare men i Finland 
måste du arbeta som busschaufför. Det är inte vettigt, så vi bestämde att göra något år saken. 
Daniel Rahman – Integrify. 

Många är väldigt högt utbildade - de har kompetenser som kommer att behövas i vårt land, har 
nya idéer, nya synsätt och en entreprenörsanda som vi verkligen skulle kunna ha nytta av. Jag 
tycker att vi verkligen skulle behöva kunna fånga upp dem snabbare och bättre och integrera dem 
smidigare i vårt samhälle. Det handlar om allt från humanism och mänskliga rättigheter till då 
verkligen arbetsmarknadsfrågor. Det är också stora ekonomiska frågor och stora utmaningar vi 
kommer att stå inför i framtiden, den finländska befolkningen åldras med fart och vi behöver 
tillskott, nytt blod och nya händer. Susanna Ilmoni – HBL 

I vårt nya initiativ är alltings grund är ju det att vi tar reda på hurdana människor det är som har 
kommit hit och vilka kunskaper de har för att ta reda på vad de skulle vilja göra. Då pratar vi också 
om så kallade non-formella kunskaper. Det här är också nytt för våra kunder på det sättet att det 
är många asylsökande som aldrig fått frågan ”Vad skulle du vilja göra?” de kommer från ett system 
där det sagts åt dem vad de skall göra. Vi försöker göra det lättare för en individ att kunna uttrycka 
vad det är hen vill göra och arbeta med. Vi ger personerna dess egna verktyg genom att göra en 
kompetenskartläggning så att de skall se deras egna resurser och genom att visa ett genuint 
intresse för just vem de är. Miska Keskinen - Finlands Röda Kors 

Och det verkar som att många privata företag och ideella organisationer alltså har börjat 

förstå vikten av att se de personer som kommer till landet som enskilda individer snarare 

än en gemensam massa- de olika tjänsterna och aktiviteterna som erbjuds börjar bli allt 

mer individualiserade. Men en av orsakerna till att de privata aktörerna ordnar program 

där individualiseringen är centralt, beror mycket på att de statliga aktiviteterna inte är 

individualiserade. En asylsökande uppgav i sin intervju att han gått en grund-språkkurs 

i finska tre gånger, eftersom det konstant började nya elever i klassen. Då han försökt 

byta till en högre nivå av finska undervisning hade han blivit avslagen sin plats, eftersom 

staten inte kunde betala hans busstransport till denna undervisning, som låg i en annan 

stad. Trots vad de privata aktörerna sade och de upplevelser de asylsökande och 

flyktingarna berättade underströk alla fyra representanter som intervjuades från Arbets- 

och Näringsministeriet att de allt mer och mer rör sig mot en integration där det 

viktigaste är i hänsyn tagandet av varje individ, dess bakgrund och förutsättningar. De 

statliga organen som finns till för att stöda flyktingar och övriga invandrares integration 

i det finska samhället har redan implementerat verksamhet som mer än tidigare tar i 

hänsyn de olika individuella aspekterna av just arbetsmarknadsintegrationen. De jobbar 

alltså enligt sina egna uppgifter just med att individualisera sina tjänster så att allas 

personliga behov skall kunna mötas effektivare än tidigare.  

För oss har det att en person blir verksam på arbetsmarknaden en väldigt central roll, det är ett av 
våra främsta mål. Vi har på arbetsförvaltningen en stor roll i dess utveckling och anordnande 
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medan te-centralerna sedan är ansvariga för de invandrare som är arbetslösa och vill ta sig in på 
arbetsmarknaden. I integrationstjänsterna försöker vi se just vilken tidigare arbetserfarenhet och 
utbildning en person har och utifrån det försöker vi börja bygga en plan som skall kartlägga vad 
som möjligtvis måste utvecklas ännu mer för att kunna motsvara förväntningarna den finska 
arbetsmarknaden ställer. Sari Haavisto, Arbets- och Näringsministeriet 

Det finns plats för mer individualisering, men som tur har myndigheterna under de senaste åren 
börjat erbjuda allt mer skräddarsydda integrationsprogram just gällande integrationen på 
arbetsmarknaden. Dessa skräddarsydda program går helt emot vad som gjorts traditionellt och 
ger personerna möjlighet att redan efter en period på sex månader ha ett arbete. Det är ett helt 
nytt tankesätt än tidigare i Finland. Miska Keskinen – Finlands Röda Kors 

Ifall detta stämmer jobbar alla de olika parterna hela tiden mot tjänster som anpassar 

sig snabbare och effektivare för att stöda en asylsökandes eller en flyktings individuella 

väg till arbete. Detta genom att försöka möta varenda flyktings och asylsökandes egen 

kunskap, önskan och möjligheter. I följande kapitel, kapitel 5 presenteras avhandlingens 

analys och diskussion.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Utgående från föregående kapitel 4, där resultaten för avhandlingens undersökning 

presenterades, kommer följande kapitel 5 att bestå av en analys och diskussion av de 

erhållna resultaten. Utgående från de resultat som presenterades, det vill säga de aktörer 

och aktiviteter som identifierats, har ett tjänstesystem för flyktingars och asylsökandes 

arbetsmarknadsintegration i Finland kartlagts. Tjänstesystemet presenteras i figur 9 

nedan.  

Figur 8 Tjänstesystem för asylsökandes och flyktingars integration på den finska 
arbetsmarknaden.  

Baserat på de resultat som erhållits och med stöd av figur 6 Tjänstesystem för 

integration på den finska arbetsmarknaden och figur 3 Kärnområden inom integration 

har figur 8 framtagits. Tjänstesystemet som kartlagts är liksom figur 6 uppbyggt av 

sociala kopplingar – aktörer som erbjuder underlättare – aktiviteter som skall leda till 

markören och medlet av arbetsmarknadsintegration – arbete. Något som inte fanns 

med i figur 6 men som presenterades i figur 3 är Grund – medborgarskap och 

rättigheter. Denna del är något som under intervjuerna visade ha en enorm betydelse 

för hur flyktingar och asylsökande integreras, och var ofta en stor barriär mellan en 

person och arbete. Nedan kommer alla de tre sektionerna att analyseras skilt varefter de 

sammanfattas genom att kombinera de resultat som undersökningen givit i jämförelse 

med avhandlingens syfte. 
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5.1 Aktörer 

Genom intervjuerna identifierades fem olika sociala kopplingar – aktörer. Dessa är de - 

som liksom figur 8 illustrerar - erbjuder aktiviteter. De fem olika aktörerna som 

identifierades var statliga aktörer, privata ideella aktörer, privata vinstdrivande 

aktörer, företag och privatpersoner. För att dessa skulle fungera som ett tjänstesystem 

skulle det krävas att de alla arbetar tillsammans för att genom dessa utbyten skapa 

gemensamt värde och uppnå sitt gemensamma mål (Vargo et al., 2008). Bland annat 

statliga aktörer och privatpersoner kan kopplas tillbaka till Ager och Strangs modell för 

kärnområden inom integration (figur 3) där dessa två aktörer fanns med som sociala 

länkar och sociala broar, det vill säga förhållandet mellan individen och staten (sociala 

länkar) och relationen och samlevnaden mellan flyktingarna och den lokala befolkningen 

och (sociala broar). (Ager och Strang, 2008).  

De flesta respondenterna, både bland de olika asylsökande och flyktingarna samt 

aktörerna som intervjuades, upplevde att det främsta ansvaret för en lyckad 

arbetsmarknadsintegration ligger på de statliga aktörerna. Den statliga aktören som 

anordnar de olika integrationsaktiviteterna är Arbets- och Näringsministeriet. Dess 

aktiviteter riktar sig dock främst till de personer som redan fått ett beviljat 

uppehållstillstånd och därför har de ideella organisationerna även en väldigt central roll 

för flyktingars och asylsökandes arbetsmarknadsintegration. De ideella aktörerna är ofta 

de som under de första skedena i en persons vistelse i det nya landet kan nå ut och stöda 

de asylsökande bättre och snabbare än staten. Ett nära samarbete – eller åtminstone en 

öppen dialog - de statliga aktörerna och de ideella aktörerna emellan är dock viktigt. 

Genom att dessa aktörer, vars båda resurser ofta är strikt begränsade, har ett öppet 

informationsdelande och dialog kan de tillsammans se till att de verkligen fokuserar på 

de centralaste aktiviteterna och att deras aktiviteter på bästa möjliga sätt stöder och 

kompletterar varandra.  

Något som också framkom under intervjuerna var att det, trots att det primära ansvaret 

för en lyckad arbetsmarknadsintegration enligt de flesta ansågs ligga på de statliga 

organen och deras integrationsfrämjande aktiviteter, också ligger ett stort ansvar på 

företag och privatpersoner att välkomna dessa personer till samhället och se dem som 

jämlika invånare. Det är i sista hand företagen som har makten i hur väl flyktingar och 

asylsökande integreras i landet, eftersom det är de som erbjuder arbete. Trots att de 

flesta aktörerna ansåg att företagen är öppensinnade och välkomnande finns det 

fortfarande attityder som tyder på annat. I Helsingin Sanomat har det bland annat 
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uppmärksammats att vissa företag aktivt väljer att endast anställa finska personer. 

(Kempas, 2017). Mykkänen konstaterar in en artikel han skrivit att Finland har insjuknat 

i öppen rasism där samhället vi blir allt mer ignorerande till de klyftor som finns 

befolkningsgrupper emellan (Mykkänen, 2016). Privatpersoner är de som tillsammans 

skapar attityder och uppfattningar, det är upp till var och en att bidra till hur ett land tar 

emot asylsökande och flyktingar. Privatpersoner är förutom de som kollektivt bidrar till 

den allmänna uppfattningen också de som främst arbetar frivilligt för de ideella 

organisationerna. Volontärarbete, till exempel i form av Röda Korsets kommande 

mentorprogram, ger flyktingar och asylsökande kontakter till finska personer som inte 

arbetar för ett företag eller för staten. Band som dessa, mellan den lokala befolkningen 

och den nyanlända befolkningen  - sociala broar - var något Ager och Strang ansåg vara 

ett av kärnområden för en lyckad integration. Det är viktigt att dessa två har möjlighet 

att interagera och mötas bland annat eftersom det ger  möjlighet till ett ökat förstående 

för varandra och kan minska fördomar. (Ager och Strang, 2008). I media har många 

rasistiska incidenter uppmärksammats i Finland under de senaste två åren, men det är 

viktigt att komma ihåg att integrationen är en process som kräver ett samarbete mellan 

många olika enheter och mycket tålamod - det är en mångsidig process med flera 

ansvarstagande parter (Castles, 2001). Det är alltså viktigt att flyktingar och asylsökande 

ges möjlighet att knyta kontakter till den lokala befolkningen och företag på ett naturligt 

sätt, så att den diversitet som finns i vårt samhälle skall bli allt naturligare.  

De olika aktörerna som identifierades erbjuder aktiviteter både som kompletterar men 

också konkurrerar med vararandra. Men liksom resultaten i avsnitt 4.1 visade 

samarbetar de olika parterna sinsemellan till en viss mån, och försöker tillsammans göra 

integrationen smidigare tillsammans. Det går alltså att konstatera att aktörerna fungerar 

om ett tjänstesystem. De flesta aktörerna påpekade dock att det skulle finnas rum för 

mer samarbete de olika parterna emellan. En insikt som tydde på att alla inte 

nödvändigtvis känner ett behov av vara en del av en stor helhet framkom genom det 

bristande förtroende för staten som bland annat vissa privata vinstdrivande aktörer 

hade. Detta skapar klyftor mellan vissa aktörer. Framförallt de privata vinstdrivande 

aktörerna hade tappat förtroendet för de statliga aktörerna och deras verksamhet, 

eftersom de upplever statens verksamhet som ineffektiv. Eventuellt är det inte någonting 

negativt eftersom det samtidigt uppmuntrar andra aktörer att ta sig in på markanden 

och själva försöka erbjuda tjänster som skulle komplettera de statliga. 
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Något som dock var negativt var även den allmänna uppfattning bland de asylsökande 

var även liknande. Att de innan de ens haft kontakt med de statliga aktiviteterna känner 

missnöje gentemot dem är någonting som är negativt. Det hade varit av stor vikt för de 

statliga aktörerna att tänka igenom sin integrationsverksamhet och se ifall någon av de 

tjänster de erbjuder personer med flyktingstatus möjligtvis skulle kunna erbjudas även 

åt personer som väntar på besked om sitt uppehållstillstånd.  

Baserat på de svar som erhölls av de asylsökande och flyktingrespondenterna gick det att 

avläsa att få kände till att de olika aktörerna existerade. Flyktingarna och de asylsökande 

som intervjuades hade alla deltagit i aktiviteter som olika ideella aktörer erbjöd, men 

kände till få av de privata vinstdrivande eller de statliga aktörerna. Många påpekade 

också att de inte hade någon, eller få, kontakter som var finska, och därmed inte kände 

att de helt kunde integrera sig i det finska samhället. Det är viktigt att den information 

som inom ett system finns tillgänglig är överförbar. (Maglio och Spohrer, 2008). Baserat 

på detta hade det varit skäl för dessa aktörer att marknadsföra sig bättre – ifall deras 

målgrupp inte känner till deras existens finns det fortfarande arbete att göra. Det är dock 

viktigt att  liksom många av aktörerna påpekade, minnas att allting som berör 

flyktingintegration är väldigt nytt i den skala som det görs idag, och fått tänkas om sedan 

år 2015 då flyktingkrisen började. Liksom Miska Keskinen från Röda Korset påpekade 

var det ingen som ens reflekterade över flyktingintegration på arbetsmarknaden innan 

dessa individer plötsligt började anlända. Med tanke på att det endast gått två år sedan 

oktober 2015 går det att argumentera för att det finska samhället reagerat rätt så snabbt 

– många nya företag, organisationer och initiativ har dragit igång under de två senaste 

åren och erbjudit stöd i olika former som lett till att flyktingar och asylsökande trots 

deras ofta väldigt utsatta utgångsläge lyckats sysselsätta sig och skapa en egen vardag i 

Finland. Det finska samhället rör sig i rätt riktning, även om det finns mycket kvar att 

göra och många personer kvar att integrera.  

5.2 Aktiviteter 

Genom intervjuerna identifierades elva typer av aktiviteter – underlättare som de olika 

aktörerna erbjuder eller som det finns behov av. Dessa presenteras i figur 8 vid raden 

underlättare. De identifierade aktiviteterna är: information, integrationsplan, 

språkutbildning, utbildning, erkännande av tidigare kvalifikationer, 

arbetsförmedling, mentorprogram, hälsa, praktiska tjänster och juridisk 

intressebevakning.  Många av dessa aktiviteter presenterades i Ager och Strangs modell 

för kärnområden för integration (figur 3) bland annat språk och kulturkunskap, hälsa 
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och utbildning (Ager och Strang, 2008). Arbetsförmedling, mentorprogram och 

integrationsplan är aktiviteter som Europa Parlamentet rekommenderat EU-länder att 

implementera för att göra integrationen till arbetsmarknaden mer lyckad (European 

Parliament, 2016). De olika aktiviteterna som erbjuds finns alla till för att stöda 

arbetsmarknadsintegration  för flyktingar och asylsökande. 

För att ett tjänstesystem skall fungera är det viktigt att informationsdelandet mellan de 

olika intressenterna är öppet (Maglio och Spohrer, 2008) och likaså är en av 

flyktingintegration på arbetsmarknadens viktigaste fokusområden att de nyanlända skall 

ha tillgång till den information som kan hjälpa dem att integreras. Eftersom det under 

intervjuerna med flyktingarna och de asylsökande visade sig att många inte kände till de 

olika aktörerna och aktiviteterna som finns tillgängliga, är information en av de främsta 

aktiviteterna i det tjänstesystem som kartlagts.  Information om vilka möjligheter de har 

är avgörande för att dessa individer skall kunna komma i kontakt med de aktiviteter som 

sedan i bästa fall kan leda dem till sysselsättning. Trots att de personer som beviljats 

uppehållstillstånd enligt uppgifter av Jari Lindström får information skickad till sig, 

borde de aktörer som verkar redan under asylansökningsstadiet utgående från 

avhandlingens undersökning marknadsföra sig själva bättre så att de asylsökande skulle 

känna till deras erbjudna tjänster. Informationen var det som kanske gjorde att det 

tjänstesystemet som finns tillgängligt helt enkelt inte hade nått de asylsökande och de 

flyktingar som intervjuades för undersökningen. Alla de aktörer och alla de aktiviteter 

som finns till borde arbeta på att verkligen nå ut till de asylsökande och flyktingarna, för 

att överhuvudtaget kunna börja integrera dessa personer.  

Enligt Europa Parlamentet rekommenderades det att en integrationsplan skulle 

uppgöras för alla de nyanlända. Även om de statliga aktörer uppgör integrationsplaner 

åt personer med beviljat uppehållstillstånd, är det inte alla som gör det – en flykting 

måste enligt uppgifter av Susanna Piepponen från Arbets- och Näringsministeriet själva 

be om en uppgörelse av en plan. Det hade varit väldigt viktigt, inte bara för flyktingarna 

men även för det finska samhället att verkligen lägga ner extra tid och resurser för att ta 

reda på vem det är som har kommit till landet, vad de kan och vad de vill göra här. Det 

skapar värde för alla parter om personen integreras och till exempel ges möjlighet att 

sysselsätta sig inom en sådan bransch som hen är intresserad av. Inte bara kommer då 

denna person gynnas utan även det finska samhället eftersom det går att anta att en 

person som arbetar med något hen är bra på och kunnig inom har en högre motivation 

att göra bra ifrån sig.  
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Under intervjuerna framkom att de olika aktiviteterna konstant förändras. Trots att de 

bland de asylsökande och flyktingarna fortfarande fanns en allmän uppfattning om att 

språkkunskaper i finska var nödvändiga för att kunna sysselsätta sig i Finland tänkte de 

flesta aktörerna annorlunda – och aktiviteterna börjar i allt större grad röra sitt fokus 

från språkkunskaper till yrkeskunnighet. Språkundervisning, som tidigare ansetts vara 

en av nyckelaktiviteterna för arbetsmarknadsintegration (UNHCR, 2013) – visade ha en 

allt mindre väsentlig betydelse, eftersom det idag i allt större utsträckning är möjligt att 

sysselsätta sig i Finland utan kunskaper i finska, då den finska arbetsmarknaden blir allt 

mer internationell och engelskspråkig. Bland annat hade vissa aktörer, liksom i Tyskland 

(Meaker, 2016) identifierat specifika branscher där kunskaper i engelska var tillräckliga. 

Bland annat Integrify, som för sina insatser för flyktingintegration som har fått enorm 

uppmärksamhet utomlands (Henley, 2016; France24, 2016; UNESCO & UNHCR, 2017) 

har märkt att det fanns en enorm brist av kodare i Finland och insett att istället för att 

hämta arbetskraft utomlands ifrån utbilda de nyanlända i kodning och låta dem bli 

kunniga inom ett yrke istället för inom ett språk. Dessa personer behövde inte kunna 

någon finska för att delta i programmet utan klarade sig på engelska. Det som en av de 

asylsökande respondenterna hade reflekterat över var just att han hellre hade lärt sig 

engelska än finska. Det hade kanske varit skäl att framöver fundera kring 

språkundervisningen som ingår i en integrationsprocess i Finland, även om landet stöder 

dessa personer bland annat i hopp om att de skall kunna bidra till vår ekonomi kan inte 

utgångsläget vara att de kommer vara i Finland för evigt. Det kan framförallt anses 

omotiverande att lära sig finska ifall en person inte ännu fått besked om 

uppehållstillstånd – kanske hade engelska kunnat vara integrationsspråket under 

asylsökarstadiet? 

Gällande utbildning var det många av respondenterna som inte kunde söka sig till yrken 

de var utbildade till eftersom de saknade bevis på sina tidigare erfarenheter och 

kvalifikationer. Något som European Parliament rekommenderade (European 

Parliament, 2016) och som hade visat sig ha positiva följder i Norge (Nokut, 2016) var 

tjänster eller aktiviteter genom vilka en flykting eller asylsökande kunde få sina tidigare 

erfarenheter och utbildningar tillkännagivna. Även om det finns aktörer som erbjuder 

liknade aktiviteter i Finland hade det funnits rum för fler – det hade gynnat alla parter 

att kunna hjälpa kvalificerade personer att få sina kunskaper bevisade genom yrkes prov 

eller kompletterade utbildning. Detta är alltså en aktivitet som fortfarande skulle kunna 

utvecklas i Finland. 
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Det som de statliga aktörerna kommenterade om hälsa var hur viktigt det är att personer 

i ett så tidigt skede som möjligt får chansen till psykisk vård om de behöver det. Susanna 

Piepponen konstaterade att ingen kan förväntas arbeta om hen har mentala problem 

eller trauman som inte blivit behandlade. Samtidigt påverkar det också en individs psyke 

att asylansökningsprocessen tar så lång tid, det var många aktörer som önskade att det 

viktigaste för alla delar av en persons integration skulle vara att få besked om beviljandet 

eller nekandet av asyl så snabbt som möjligt. Då en person inte vet hur länge hen kommer 

få stanna eller hur plötsligt det liv hen under asylsökningsprocessen bygger upp åt sig 

kommer rivas ned, tär det på hens psyke. Liksom det presenterades i en rapport av Skl  

främjar  meningsfull sysselsättning det psykiska välmåendet hos individer, och ifall en 

person inte mår psykiskt bra försvåras hens etablering i värdlandet - det blir svårare att 

både lära sig språk, söka sig till en utbildning men också att söka arbete. (Skl, 2016). Det 

hade alltså varit kritiskt att personer redan under den första tiden av sin vistelse i Finland 

erbjöds möjligheten till samtal med en psykolog, så att psykiska men, trauma och tortyr 

– något många av de personer som anländer till Finland ofta lider av eller varit med om 

– hade kunnat fångats upp och börjat bearbetas så snabbt som möjligt.  

Förutom de redan existerande aktiviteterna som diskuterats fanns det också några 

aktiviteter som antingen av flyktingarna, de asylsökande eller av de olika aktörerna 

upplevdes fattas. Något som de asylsökande nämnde var att deras begränsade 

kontaktnätverk i Finland påverkade dem negativt, de hade ingen att bolla idéer med eller 

söka stöd hos som skulle vara någon utanför de statliga aktörerna eller företag. 

Mentorprogram har liksom det nämndes i teorikapitlet haft positiva effekter i Sverige då 

personer inom olika branscher genom att träffa asylsökande i samma bransch 

uppmuntrat dem att inte ge upp med arbetssökandet och hjälpt dem i frågor som gäller 

arbete (UNHCR, 2013). Även om Röda Korset för tillfället enligt uppgifter av Miska 

Kettunen arbetar med ett mentorprogram genom vilket asylsökande skulle komma i 

kontakt med den lokala befolkningen i Finland finns det fortfarande plats för fler liknade 

initiativ. En annan aktivitet som liksom redan nämn kanske existerar, men som inte 

genom denna avhandling identifierats är asylsökandes möjlighet till juridisk 

intressebevakning gällande arbetsmarknadsfrågor. Det framkom genom de olika 

intervjuerna att många personer blivit utnyttjade av sina arbetsgivare och tvingats arbeta 

svart, med för låg lön och med för långa arbetsdagar. Dessa personer vågade inte prata 

med sina chefer eftersom de var medvetna om att de som redan utsatta med stor 

sannolikhet skulle bli avskedade ifall de ställde till med problem. Det hade varit väldigt 
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viktigt att dessa personer känner att de har någon att vända sig till då de upplever att de 

inte behandlas lagenligt.  

För att avsluta diskussionen om aktiviteter kommer aktiviteten arbetsförmedling att tas 

upp. Även om det finns privata (både vinstdrivande och ideella) aktörer som erbjuder 

arbetsförmedling redan åt asylsökande kunde det argumenteras att det för Finland, som 

är i brist av arbetskraft, hade varit motiverande att till den grad som vore möjlig även via 

statliga aktörer erbjuda inte bara personer med uppehållstillstånd, utan även 

asylsökande, möjlighet till den statliga arbetsförmedlingen: te-centralerna. Om det fanns 

en klar statlig aktör som öppnade sin verksamhet även för de asylsökande skulle dessa 

personer möjligtvis förutom att integreras på arbetsmarknaden snabbare även kunna 

känna att de är mer välkomna på den.  

5.3 Grund 

Slutligen kommer något som har framgått avhandlingen igenom, både i teori kapitlet, 

under presentationen av resultat och i de tidigare avsnitten i analysen, att presenteras. I 

det tjänstesystem som presenterades (figur 8) valde skribenten att lägga till 

grupperingen grund eftersom det visat sig vara avgörande för en persons tillgång till de 

olika aktörer och aktiviteter som existerar. Beroende på om personen som önskar 

integrera sig på den finska arbetsmarknaden har ett beviljat uppehållstillstånd 

(flyktingstatus) eller är asylsökande (asylsökarstatus) är deras respektive förutsättningar 

till användning av de olika aktiviteterna i tjänstesystemet totalt olika.  Grund är något 

som Ager och Strang presenterade i sin modell för kärnområden inom integration (figur 

3) men som inte beaktat i Figuren för tjänstesystemet för integration på den finska 

arbetsmarknaden (figur 6) eftersom teorin om arbetsmarknadsintegration inte stödde 

det tillräckligt. I Ager och Strangs modell för kärnområden inom integration innebar 

grunden en individs medborgarskap samt de olika rättigheterna och skyldigheterna 

som tillkommer (Ager och Strang, 2008). På samma sätt som en persons integration 

påverkas av dess medborgarskap, och de rättigheter och skyldigheter som medkommer, 

påverkar också en persons flykting- alternativt asylsökarstatus dess rättigheter och 

skyldigheter till integrationsaktiviteter. Därför har det i det ovan kartlagda 

tjänstesystemet valts att separera just på dessa grupper eftersom det avhandlingen 

igenom påpekats att vissa aktiviteter och vissa aktörer erbjuder tjänster som bara är till 

för den ena av de två. Det här hjälper läsaren förstå de två olika gruppernas väldigt olika 

utgångsläge till möjligheter till deltagandet i arbetsmarknadsintegrationsfrämjande 

aktiviteter och interaktion med aktörer. Det är i dagens läge mycket fler aktörer som 
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erbjuder mycket fler aktiviteter åt personer som redan beviljats ett uppehållstillstånd. 

Samtidigt är det de som är asylsökande som ofta är mer utsatta – därför hade det varit 

av värde att fler aktörer började erbjuda arbetsmarknadsintegrationsfrämjade aktiviteter 

åt asylsökande. Många av de aktörer som intervjuades för avhandlingen hade först 

erbjudit tjänster åt både personer med asylsökarstatus och personer med flyktingstatus, 

men hade efter att ha stött på för många problem då det kommit till aktiviteterna för de 

asylsökande varit tvungna att lägga ner dessa. Om inte de statliga aktörerna kan 

expandera sitt verksamhetsområde så att även de asylsökande har tillgång till deras 

tjänster hade det i alla fall varit önskvärt att de privata och ideella aktörer som vill, kan  

och har resurser att göra det, inte skall stoppas på grund av lagar och reglering. Det 

finska samhället behöver de personer som har kommit hit, och för att alla skall kunna 

utvinna maximalt värde av situationen krävs det att det ges plats och möjlighet för 

aktörer och aktiviteter att möjliggöra en förändring.  

5.4 Resultat i relation till avhandlingens forskningsfrågor 

För att sammanfatta de resultat, den analys och den diskussion som gåtts i kapitel 4 och 

kapitel fem kommer följande avsnitt att lägga resultaten som erhållits i relation med de 

forskningsfrågor som presenterades i avhandlingens första kapitel. Avhandlingens 

forskningsfrågor var följande. Avhandlingens forskningsfrågor kommer kort att besvaras 

i detta avsnitt.   

- Hur ser ett möjligt tjänstesystem för flyktingintegration på den finska arbetsmarknaden ut?  

- Vilka är systemets olika aktörer och aktiviteter?  

 - Hur samarbetar de olika aktörerna med varandra? 

-  Finns det några aktörer eller aktiviteter som saknas?  

 

5.4.1 Hur ser ett möjligt tjänstesystem för flyktingintegration på den 
finska arbetsmarknaden ut?  

Genom de 20 intervjuerna som gjordes för avhandlingens undersökning har aktörer och 

aktiviteter identifierats. Dessa har med stöd av teorin om tjänstesystem (Vargo et. Al, 

2008; Goedkoop et al, 1999; Kielsizewski et. al 2012; Yuan och Hsu, 2015) samt teorin 

om integration (Ager och Strang, 2008; Castles, 2001; Valtonen, 1999; UNHCR, 2015; 

European Parliament, 2015; Sarvimäki, 2017) varit grunden för kartläggningen av 

tjänstesystemet som presenteras i figur 9 (och i figur 8). Det tjänstesystem som kartlagts 

för flyktingars och asylsökandes arbetsmarknadsintegration på den finska 
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arbetsmarknaden ger förståelse i vilka olika aktörer och vilka olika aktiviteter som stöder 

en flyktings alternativt en asylsökandes väg till sysselsättning på den finska 

arbetsmarknaden.   

5.4.2 Vilka är systemets olika aktörer och aktiviteter? 

Systemet består av olika aktörer – sociala kopplingar och aktiviteter – underlättare 

samt en grund. De identifierade aktörerna är: statliga aktörer, privata ideella aktörer, 

privata vinstdrivande aktörer, företag och privatpersoner. De identifierade 

aktiviteterna är: information, integrationsplan, språkutbildning, utbildning, 

erkännande av tidigare kvalifikationer, arbetsförmedling, mentorprogram, hälsa, 

praktiska tjänster och juridisk intressebevakning. Det som framkom genom 

intervjuerna var att en persons grund –medborgarskaps typ (i detta fall ifall personen 

har asylsökarstatus eller flyktingstatus) är avgörande då det kommer till vilka olika 

aktiviteter en person har tillgång till och är berättigad 

  

 

Figur 9 Tjänstesystem för asylsökandes och flyktingars integration på den finska 
arbetsmarknaden.  

5.4.3 Hur samarbetar de olika aktörerna med varandra? 

Ett karaktärsdrag för ett tjänstesystem är att de olika aktörerna inom systemet 

samarbetar med varandra. De olika aktörerna som presenteras i figur 9 samarbetar med 

varandra till en viss mån, och kan därmed kallas tjänstesystem. De samarbetar med 
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varandra främst genom att komplettera varandras erbjudande av tjänster och försöka 

hitta luckor i de övriga aktörernas aktiviteter som de kan fylla. Företag samarbetar också 

med de privata ideella aktörerna och de privata vinstdrivande aktörerna genom att stöda 

dem ekonomiskt. De flesta av respondenterna önskade att samarbetet varit bättre.  

5.4.4 Finns det några aktörer eller aktiviteter som saknas? 

Det skulle enligt resultatet erhållet ur de olika intervjuerna generellt behövas fler aktörer 

och fler aktiviteter på marknaden. De aktiviteter som upplevdes saknas är bland annat 

juridisk intressebevakning, mentorprogram och aktiviteter som erbjuder stöd för 

erkännandet av en individs tidigare kvalifikationer.  
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6 KONKLUSION 

I kapitel 6 kommer avhandlingens konklusioner att presenteras. Baserat på de resultat 

som erhållits och presenterats i kapitel 4 samt den analys och diskussion som gjordes i 

kapitel 5 kommer detta kapitel att bestå av 6.1. Kontribution, 6.2 Begränsningar och 6.3 

Rekommendationer för fortsatt forskning.  

6.1 Kontribution 

Denna avhandling har kontribuerat till litteraturen med att genom att kombinera teori 

om tjänstesystem samt teori om flyktingintegration kartlägga ett tjänstesystem för 

flyktingintegration på den finska arbetsmarknaden, samt identifierat systemets olika 

aktörer och aktiviteter. Tjänstesystemet ger en helhetsuppfattning av de 

arbetsmarkandsintegrationsfrämjande åtgärder som finns i Finland, och presenterar 

samtidigt förslag på aktiviteter som fortfarande upplevs saknas. Avhandlingen ger tack 

vare det mångsidiga urvalet av respondenter och ett noggrant analyserat data trovärdigt 

resultat med insikter både av tjänstesystemets användare (asylsökande och flyktingar) 

och de som bygger upp tjänstesystemet (aktörer). 

6.2 Begränsningar 

Det som främst begränsar denna studie är den endast fokuserar på ett område inom 

flyktingintegration nämligen flyktingintegration på arbetsmarknaden. Utöver det är 

avhandlingen också begränsad till antalet flyktingrespondenter gentemot asylsökande 

respondenter. Slutligen är det tjänstesystemet som kartlagts begränsat till integration på  

den finska arbetsmarknaden. Även om likheter med stor sannolikhet går att finna i 

tjänstesystem i bland annat de övriga nordiska länderna är det tjänstsystem som 

kartlagts främst ett system för den finska arbetsmarknaden och skillnader kan 

förekomma i tjänstesystemen för arbetsmarknadsintegration i andra länder. 

6.3 Rekommendationer för fortsatt forskning 

De aktörer och aktiviteter som identifierats och det tjänstesystem som med hjälp av 

dessa kunnat kartläggas är bara ett första steg i att förstå de 

arbetsmarknadsintegrationsstödjande insatser som finns att tillgå som flykting eller 

asylsökande i Finland. Istället för att liksom Valtonen och Sarvimäki (Valtonen, 1999; 

Sarvimäki, 2017) undersöka hur väl de nyanlända integreras på arbetsmarknaden i 

Finland hade det varit skäl att fortsätta undersöka och forska i hur de nyanlända 

integreras på arbetsmarknaden i Finland. Till exempel hade fortsatt forskning kunnat 
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fokusera allt djupare på skillnader mellan hur personer med flyktingstatus (beviljat 

uppehållstillstånd) gentemot personer med asylsökarstatus (inte beviljat 

uppehållstillstånd) integreras på den finska arbetsmarknaden.  
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BILAGA 1 RESPONDENTER: ASYLSÖKANDE OCH FLYKTINGAR 
 
 

Respondent Ålder Ursprung Tid i Finland/  

uppehållstillstånd 

Arbetar Intervju tidpunkt Intervjuplats 

Ahmad 27 år Afghanistan 2 år - nej ja 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

Nassar 22år  Afghanistan 2 år - nej nej 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

John 27 år Afghanistan 2 år - nej ja 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

Same  24 år  Afghanistan 2 år - ja ja 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

Muhammed  22 år Afghanistan 2 år - nej nej 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

Hassan 23 år Afghanistan 2 år - nej nej 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

Abdullah 22 år Afghanistan 2 år – nej ja 9.11.2017, 18.00-22.00 Kera mottagningscenter 

Yassine 45 år Irak 2 år – nej ja 10.11.2017, 18.00-21.00 Sello Bibliotek 

Maher 25 år  Irak 2 år - nej nej 10.11.2017, 18.00-21.00 Sello Bibliotek 

Faras 33 år Irak 1,5 år - nej ja 10.11.2017, 18.00-21.00 Sello Bibliotek 
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BILAGA 2 RESPONDENTER: AKTÖRER 

Aktör Respondent Titel Tidpunkt Plats 

Arbets-  

och Näringsministeriet 

Jari Lindström Minister 24.11.2017 E-mail 

Arbets-  

och Näringsministeriet 

Susanna 

Piepponen 

Generalinspektör  

för integrationsprogrammet 

9.11.2017, 09.00-10.00 Arbets-  

och Näringsministeriet 

Arbets-  

och Näringsministeriet 

Sari Haavisto Konsult 

för integrationsprogrammet 

9.11.2017, 09.00-10.00 Arbets-  

och Näringsministeriet 

Arbets-  

och Näringsministeriet 

Annika Forsander Integrations utvecklingschef 8.11.2017, 14.00-15.00 Arbets-  

och Näringsministeriet 

Röda Korset Miska Keskinen Projektledare 8.11.2017, 8.30-9.30 Skype 

Nada Hope Nytte Ekman Grundare 6.11.2017 10.00-11.00 Kaisa Biblioteket 

HBL Susanna Ilmoni Chefredaktör 8.11.2017, 10.00-11.00 Hbls kontor 

Integrify Daniel Rahman Grundare 3.11.2017, 14.00-15.30 Integrifys kontor 

NewJob Jari Torvelainen Grundare 10.11. 2017, 15.00-17.00 NewJobs kontor 

Hanken & SSE Johanna Korpia Business Director 10.11.2017, 13.00-14.00 Hanken & SSEs kontor 
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BILAGA 3 INTERVJUFRÅGOR: FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE 

 

1. Kan du berätta om dig själv 

 

- Varifrån kommer du? 

- Hur gammal är du? 

- Vad var ditt yrke i ditt hemland? 

- När kom du till Finland? 

- Har du ett uppehållstillstånd i Finland? 

 

2. Vem gav dig information om hur du skulle agera när du kom till landet? 

3. Berättade någon för dig om dina rättigheter om att arbeta eller tog du reda på det 

själv? 

4. Har du gjort en individuell integrations plan med någon statlig myndighet? 

5. Hur har du sökt arbete i Finland?  

6. Hur har du sökt arbete? 

7. Vems ansvar ligger arbetsmarknadsintegration på? 

8. Vilka är de viktigaste aktiviteterna för integration på arbetsmarknaden? 

9. Hur viktigt tror du att finska är? 

10. Vad tror du skulle underlätta integrationen på arbetsmarknaden? 
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BILAGA 4 INTERVJUFRÅGOR: REPRESENTANTER UR ARBETS- OCH 
NÄRINGSMINISTERIET 

1. Kan ni berätta kort om er själva och era nuvarande arbetsuppgifter? 
 

2. Hur fungerande är arbetsmarknadsintegrationen för asylsökande och flyktingar 
i Finland idag?  
 

3. Vilka är de viktigaste aktörerna då det kommer till de asylsökandes och 
flyktingarnas arbetsmarknadsintegration? 
 

4. Vilka är de främsta aktiviteterna som stöder de asylsökandes och flyktingarnas 
arbetsmarknads integration?  
 

5. På vems ansvar ligger arbetsmarknadsintegrationen?  
 

6. Har alla aktörer samma ansvar?  
 

7. Hur stort ansvar har de asylsökande och flyktingarna själva då det kommer till 
sin egen arbetsmarknadsintegration? 
 

8. Vilken typ av integrationsstödande verksamhet anser ni att saknas? 
 

9. Finns det aktörer som är verksamma på ”fel grunder” eller som gör ”fel saker”? 
 

10. Hjälper alla flyktingar och asylsökande i arbetsintegrationen på samma grunder 
och orsaker? 
 

11. Vad anser ni om de nuvarande integrationsprogrammen? 
 

12. Tyngdpunkten i integration ligger ofta på finska språkkunskaper. Behöver en 
det finska språket i Finland idag? Behöver en det i framtiden? 

 
13. Vad anser ni om privata aktörer som arbetar med arbetsförmedling? 

 
14. Stöder staten dessa privata aktörer och hur mycket samarbetar ni med privata 

aktörer? 
 

15. Varför tror ni att arbetslöshetsprocenten bland flyktingar och asylsökande är så 
låg? 

 
16. Varför tror ni det tar så länge för flyktingar och asylsökande att sysselsättas? 

 
17. Existerar alla verktyg för en lyckad integration? Vad saknas? 

 
18. Hur skulle integrationen arbetsmarknadsintegrationen idealt se ut? 
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BILAGA 5 INTERVJUFRÅGOR: PRIVATA AKTÖRER 

 

1.  Kan ni berätta kort om er själva och era nuvarande arbetsuppgifter? 
 

2. Kan ni berätta kort om ert företag/ert projekt? 
 

3. Vad fick er att börja er verksamhet? 
 

4. Hur har företaget/projektet fungerat? 
 

5. Hur har förtaget/projektet mottagits? 
 

6. Vilken lucka anser ni er själva fylla? 
 

7. Hur fungerande är arbetsmarknadsintegrationen för asylsökande och flyktingar 
i Finland idag?  
 

8. Vilka är de viktigaste aktörerna då det kommer till de asylsökandes och 
flyktingarnas arbetsmarknadsintegration? 
 

9. Vilka är de främsta aktiviteterna som stöder de asylsökandes och flyktingarnas 
arbetsmarknads integration?  
 

10. På vems ansvar ligger arbetsmarknadsintegrationen?  
 

11. Har alla aktörer samma ansvar?  
 

12. Hur stort ansvar har de asylsökande och flyktingarna själva då det kommer till 
sin egen arbetsmarknadsintegration? 
 

13. Vilken typ av integrationsstödande verksamhet anser ni att saknas? 
 

14. Finns det aktörer som är verksamma på ”fel grunder” eller som gör ”fel saker”? 
 

15. Hjälper alla flyktingar och asylsökande i arbetsintegrationen på samma grunder 
och orsaker? 
 

16. Vad anser ni om de nuvarande integrationsprogrammen? 
 

17. Tyngdpunkten i integration ligger ofta på finska språkkunskaper. Behöver en 
det finska språket i Finland idag? Behöver en det i framtiden? 

 
18. Vad anser ni om privata aktörer som arbetar med arbetsförmedling? 

 
19. Vem samarbetar ni med? 

 
20. Finns det ett tillräckligt stort samarbete de olika aktörerna emellan? 

 
21. Hur stort förtroende har ni för staten då det kommer till integrationen? 
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22. Varför tror ni att arbetslöshetsprocenten bland flyktingar och asylsökande är så 
låg? 

 
23. Varför tror ni det tar så länge för flyktingar och asylsökande att sysselsättas? 

 
24. Vad borde göras för att få integrationen på arbetsmarknaden att bli smidigare? 

 
25. Hur skulle integrationen på arbetsmarknaden idealt se ut? 
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