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 utifrån vems perspektiv?

 funktion av:  invandrarnas egenskaper (olika behov), kontextuella

faktorer i det mottagande samhället/ på orten, tid (olika faser av

etableringsprocessen)

 oavsett deras situation - de är här, lever med/vid sidan av oss

 Vad betyder det för samhället?  Vad behöver dem för stöd? Vad

behöver vi för stöd?

INTEGRATION

6.2.2018 3Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo



 Vem ska integreras? Vem får integreras? Och f.o.m. när?

 Vem integrerar vem?

 Vem har ansvar för integration?

 Var händer integration? Ömsesidig integration, vad betyder det?

 Vad vill man integrera i?

 Hur vill man bli bemött?

 När börjar och när slutar den? Tecken/markers?

INTEGRATION
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Gemensamma drag av invandrare:

 sårbarhet

 svagare socio-ekonomisk position

 bristande sociala nätverk

 sakna kulturella fördigheter

INTEGRATION I 
FINLAND
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Gemensamma drag (utgående från Salomon et al 1999)

 registrerade (Föreningslag 1989)

 privata och oberoende

 icke-profit distribuerande

 verksamhet - utåtriktad, “gemensamma bästa”

 frivillighet, flexibilitet, lokalitet

 gräsrötter

 medlemskap
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... och gemensamma problem

 brist på kontinuitet och kvalitetsgranskning/benchmarking, 

diskutabel effekt

 (o)självständighet

 resursbrist - finansiering, fysisk plats

 instabilitet

 problem med styrningen

 nya (konkurrerande?) trender, registrerade/oregistrerade 

grupper, urban activism

TREDJE SEKTORN
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 andra hälften av 19. århundrade). Mål: främja hälsosam

livsstil, hjälpa de mindre lyckliga

 1990 talet – budgesänkningar: tredje sektorns aktiviteter

användes för att fylla i luckor i tillhandahållandet av

offentliga tjänster. 

TREDJE SEKTORN
I (SVENSK)FINLAND
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idag: 110,000 organisationer (ca 105,000 föreningar, 7740 svenska) 

- utav 70,000 aktiv + ca 30,000 oregistrerade organisationer (Harju

2006)

 var tredje Finländare är medlem av någon organisation

 omsättning av föreningar - 5 mild. EUR, 1.6 mild. EUR 

offentliga resurser; dryga 80,000 anställda

 finlandssvenska organisationella nätverk - mera koherenta; 

finlandssvenskar tycks vara aktivare (McRae 1999)
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 tvåspråkiga finländare kan välja mellan svenska och finska 

organisationer (trender!)

 svenska organisationer - ett sätt att komplettera ofullständiga 

officiella (svenska) institutioner 

 närvaron av svenska organisationer kännetecknar ett svenskt 

område, svensk kultur

TREDJE SEKTORN
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Enligt verksamhet (Harju 2006)

 fritidsorganisationer - dryga 60% - idrott, ungdomsorganisationer, 

osv.

 kulturorganisationer, etniska organisationer

 sociala och hälsovårdande organisationer

 politiska organisationer

 fackföreningar
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 rådgivande organisationer - särskilt på landsbygden

 religiösa och ideologiska föreningar

 pedagogiska, vetenskapliga och studieorganisationer

 ekologiska föreningar

 pensionär- och veteranorganisationer

 försvar och fredsorganisationer

 serviceorganisationer -Lions, volontär brandkåren ...

 resurserdistribuerande, paraplyorganisationer ...
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Enligt andra principer:

 finansiering

 geografi

 officiella status
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 Privata sektorn - finansiering, know-how , kan köpa

produkter/tjänster av program som främjar

invandrarintegration, språkkurser, mentoring, osv.

 Offentliga sektorn -“spelregler” tillför den största andelen av

sociala servicer, integrationstjänster, integrationsutbildningar

 Fjärde sektorn

TREDJE SEKTORN
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"[Kommunen] vet att de inte klarar sig utan [oss]”

"Finland skulle inte ha klarats utan tredje sektorn [under 

invandrarkrisen]"

 alla inser att tredje sektorn spelar en viktig roll, men...?

 -> vad är vi bättre på jämförd med offentliga

/privata/kommunala aktörer? 

TREDJE SEKTORN OCH
INVANDRARINTEGRATION
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(utgående från Young 2000, Anheier och Salamon 2006:

 politisk roll - röst till de som inte har den, vad som hände på

gräsrotsnivå

 kontraktssvikts teori - supplement/komplement till den 

offentliga sektorn (i ett partnerskapsförhållande)

 bevarande roll

 omfördelningsroll - aktiv på gräsrotsnivå-> möjliggör

ömsesiding integration

TREDJE SEKTORN OCH
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 främjare av strukturförändringar

 svenska organisationer som grundades av invandrare

 utvecklar och testar alternativa integrationsfrämjande

aktiviteter, modeller

 utmaning: anväda erfarenhet & rekommendationer

 språket: viktigt eller inte? 

TREDJE SEKTORN OCH
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Aktiviteter:

 Service förmedling

 Resurser

 Hobby aktiviteter

 Skapar arenor

 Forskning

 Informationsförmedlare
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Aktiviteter:

 Hur ofta/hur länge

 Målgruppen - för invandrare eller invandrare med?

 Fasta stället x träffas på olika ställen
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Väldigt olika inställningar till invandring, att ha invandare i 

verksamheten

 bevarar det svenska

 "Det kändes att vi måste göra något."

 fick information från en annan organisation (eller från kommunen)

 uppmuntrar invandrarna att komma med (eller inte): "Målet med 

[projektet] var att integrera invandrare i det vi redan gör; man tar 

invandrare liksom med, men inte enbart”
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Olika utgångspunkter för integrationsfrämjande verksamhet - hur

kommer man snabbast in i samhället?

 språket - förutsättning för jobb: “Vi alla vill ju ha ett jobb, hitta vår

egen plats i samhället”

 jobb – mentorsprogram

 sociala nätverk, möteplatser

 göra något förnuftigt i liminala faser, osv.

 integrera i det vi redan har

TREDJE SEKTORN
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 statistik/forskning fattas! 

 Handy och Greenspan 2009 - volontärarbete kan lindra de negativa

effekterna av omlokalisering, stress, osv;  skapar socialt kapital -

genom att länka invandrare med bredare samhället (två-väg

integration!); aktiverar en, ger värde och meningen i vardagen; lokal

arbetslivserfarenhet och konkreta praktiska färdigheter

 i Finland: bachelor och pro-gradu avhandlingar (Lindström 2016) 

INVANDRARE OCH 
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 hur vill man bli bemött? Som invandarare - eller inte?

 hur många invandrare är medlemmar/tar del i 

integrationsfrämjande eller hobbyverksamhet?

 hur bekanta är dem med konceptet "tredje sektorn"?

vilka tredje sektorns organisationer känner dem? Och var hittar dem?

 vad gör dem i fritiden?

INVANDRARE OCH 
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 vad får dem av det?

 invandrare som medskapare

 språket ...
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 vissa orter: asylsökande på finska, kvotflyktingar på svenska

 marknadsföring och tröskelsänkning: gatekeepers och

nyckelpersoner, nya teknologier, ”kom och testa”, andra verktyg

 målgruppen och startnivån

 hur får man finländare att också komma med

 hur samlar man feedback?

 hur får man invandrarna med i organiseringen?

INVANDRARE OCH 
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 invandrarkoordinatorer - vet om asylsökande, kvotflyktingar, men 

inte så mycket om andra

 stora, etablerade organisationer - avtal med kommunen (och/eller

TE-byråer, Migri, osv.). Problem:  maktstrider bindande, 

oavhängighet?

 även mindre organisationer - använda av kommunens resurser

 privata sektorn – vill ha gärna invandrarna med, MEN helst i form 

av “ett komplett paket”

SAMARBETE TVÄRS
SEKTORER
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 många aktiva människor som föredrar att agera på egen hand - pga

byråkratiska förhinder. Kanske letaer efter en plattform

" ... inte allt behöver gå den byrokratiska vägen" - hjälp genom egna

nätverk

 frivillig vs. anställd - olika motiv, men frivillig = att man binder sig

 mest aktiva frivilliga: utbildade, har (haft) ett bra jobb, kvinnor , 

medlem av flera organisationer

 politiska aspekter - maktstrider, kampen om resurser, egoprojekt

VI SOM ÄR MED I 
ORGANISATIONER...
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 dela av erfarenheter, exempel från praktiken

 använda strukturerna och källor som redan finns (och utvecklas -

svenskservice.fi, kulturforum.fi)

 våga prata med varandra, ta kontakt, sprida kontaktuppgifter

 våga fråga invandrarna!

 nya samarbets och aktivitetsformer - paraplyorganisationer, 

samarbete mellan organisationer och individuella

människor/urbana aktivister

 dubbla aktiviteter på svenska och finska?

WHAT NEXT?
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TACK!
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