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Vad är MATILDE?
• 10 länder, 13 case study regioner 

(varav Österbotten är en av dessa).
• januari 2020 – januari 2023
• analyserar de ekonomiska och 

sociala effekterna av en icke-EU-
invandring (TCN) till glesbygd och 
fjällregioner.

• deskription, analys och policy-
rekommendationer.

• empiriskt grundat projekt.



ÖSTERBOTTEN



Få tredjelandsinvandrare



 Uppstår vanligtvis inom branscher och arbeten som de infödda ratar
o ”3D”-jobs – dirty, dangerous and degrading
o Få karriärmöjligheter, relativt låga kunskapskrav
o Relativt låga löner
o Ofta tidsbegränsade anställningar eller säsongsarbete

 Arbetskraftsbrist handlar även om matchningsproblem
o Arbetskraften har fel eller otillräcklig utbildning/kompetens

Arbetskraftsbrist – ett 
besvärligt begrepp



Yrkesfördelning



Utbildningsnivå



Arbetslöshet dominerar



• Med få variationer ser det likadant ut i de andra case study
regionerna i Matilde projektet.

• Dessa utmaningar har även belysts i andra forskningsprojekt. 
Kordel och Weidinger (2018, p. xix) drar slutsatsen att ‘[a]lthough local stakeholders, such as 
politicians or entrepreneurs, have high expectations in terms of demographic stabilization and the 
mitigation of labour shortages, there is little evidence of the integration of refugees in rural 
employment markets’. I stället är flyktingarna hänvisade till egenföretagande, oftast utan större
framgångar.

Är Österbotten unikt?



• För att få arbete måste många flyktingar/asylsökanden göra 
som många infödda – flytta dit arbetena finns.

• Många flyktingar/asylsökanden har ambitioner de inte kan 
förverkliga om de inte flyttar (utbildning, bostad, intressen).

• ”Arbetskraftsbrist” döljer andra problem.
• En lyckad integration märks inte, medan en misslyckad 

integration märks desto mer.

• Alla flyttar inte!

Varför flyttar man?



• Flyktingar och asylsökanden skapar ett utbudsöverskott av 
lågutbildad arbetskraft. I kunskapsintensiva ekonomier saknas en 
matchande efterfrågan. Stora utbildningsinsatser måste till.

• Integrationspolitiken är utformad för städer.
• Det behövs en långsiktighet i integrationspolitiken (20+ år) för att 

uppnå en integration – särskilt för glesbygden.
• Få strategier för att hantera invandrarnas egna ambitioner!
• Enligt de flyktingar/asylsökande som intervjuades var de 

svensktalande mer välkomnande och gjorde det ”svårare” att flytta.

Slutsatser



• 050 593 4614
• daniel.rauhut@uef.fi
• Research Gate
• Orchid 

Frågor?


