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Forskningsprosjekt: 

“Nyankomne flyktningers migrasjonserfaringer: en kvalitativ
studie av sivilsamfunnets betydning som bindeledd mellom
individer og arbeidsmarkedet”

• Del av et større forskningsprosjekt kalt MAVI 

• Undersøker erfaringene og rollene til flere aktører i prosessen med 
arbeidsmarkedsintegrasjon: offentlige aktører, sivilsamfunnsorganisasjoner, 
asylsøkere og flyktninger

https://www.maviproject.no/more-about-mavi



Hvorfor studere frivillig sektor i et 
migrasjons- og integreringsperspektiv?

• Erfaring fra sosialt arbeid i frivillig organisasjon

• Flere aktører fra sivilsamfunnet både jobber aktivt for å skape og 
opprettholde ambisjon om arbeid og utdannelse

• Gir migranter kvalifiserende kompetanse som gir større reell mulighet for 
deltakelse i arbeidslivet 



Hva vet vi om 

sivilsamfunnets 

rolle i 

integrering?

Hva sier 

forskningen?



Vi vet at…

• personer med minoritetsbakgrunn er sterkt underrepresenterte i frivillige 
organisasjoner

• det som påvirker sannsynligheten for frivillig innsats blant innvandrere er 
kjønn, alder, utdanning og språkferdigheter

• det tradisjonelle organisasjonslivet krever forpliktelse over tid og 
kompetanse om medlems- og organisasjonsdemokratiet og dugnadskultur 
– dette er en barriere

• frivillige organisasjoner bidrar med språktrening - mengdetrening



Sosial kapital

«Sterke bånd»

«Svake bånd»

(Granovetter, 1977)



Hva er de foreløpige 
funnene fra 
forskningsprosjektet?



Opplevde barrierer

Språk

• Språk opplevd som nøkkel til integrering

• Likevel oppleves språk som en av de 
største utfordringene/barrierene

Stemmer overens med funn fra flere andre 
studier (Joyce, 2019; Djuve et.al 2017, )



Opplevde barrierer

Religiøs diskriminering

Samtlige kvinnelige informanter 
med muslimsk bagrunn, gir uttrykk 
for at de opplever religiøs 
bekledning som barriere for arbeid

“De sier at i Norge kan alle 
kle seg som de vil. Men da 
må de akseptere at jeg 
velger å kle meg sånn som 
dette.” Maryamo, Somalia



Opplevde barrierer

Tiden etter introduksjonsprogrammet

«Jeg var hjemme. Gjorde 
ingenting. Besøkte noen, men det 
var det. Jeg hadde ingenting annet 
å gjøre.»

Amiira, Somalia

«Problemet er ikke intro, men 
tiden etter intro. Når de blir 
overført til NAV, da….går de rett i 
veggen.”

Hamza, Syria

«Hun[NAV] fant ikke noe mer 
arbeid til meg, og siden jeg var 
ferdig med intro, var det ikke så 
mye mer hun kunne gjøre. (…) Så 
da ble jeg hjemme og fikk flere 
barn.»

Maryamo, Somalia

«Etter intro, mister du bistanden 
og hjelpen du kan få fra intro. (…) 
Når jeg var ferdig med intro følte 
jeg meg helt «lost». Kunne ikke 
finne hvem som kan hjelpe meg.”

Ayla, Syria



Konsekvenser av lediggang etter intro

• Mister mer og mer av språket 

de har lært i 

språkopplæringen. Manglende 

språkpraktisering 

• Isolasjon

• Lite eller ingen kontakt med 

majoritetsbefolkningen



Etter intro..

• Svak tilknytning for en del av flyktningene (NEET)* til det offentlige 
hjelpeapparatet etter introduksjonsprogrammet

• Særskilt viktig tidspunkt for sivilsamfunnsorganisasjoner

*NEET (Not in Employment, Education or Training)



Hva oppleves som den viktigste rollen til 
sivilsamfunnsorganisasjonene?

• Unngå en omvendt/reversert språkutvikling

• Skape og opprettholde motivasjon for arbeid i en ventende tid

• Forhindre isolasjon og utenforskap ved å knytte sammen 
flyktninger og majoritetsbefolkningen



Takk for 
oppmerksomheten!


