
”Flyktninger bidrar ikke nok i samfunnet!”

Tjenestedesign er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende disiplin som kan utvikle bedre 
tjenester, både for sluttbrukere og de som leverer tjenesten (DOGA 2019). Tjenestedesign kan altså bidra til 
bedre integrering på flere måter. Denne plakaten er en infografikk som gir deg som leser et raskt innblikk i 
hvordan jeg har brukt tjenestedesign for å utvikle en løsning som skal hjelpe flyktninger å få relevant arbeid. 
Oppgaven følger designprosessmodellen Double Diamond som består av fire faser.

Hvordan kan tjenestedesign 
bidra til bedre integrering?
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Problem Løsning

Flett
Flett - et mentorprogram som
..skaper flerkulturelle, bransjerelevante nettverk
..bekjemper fremmedfrykt og fordommer
..bygger bro mellom ulike kulturer
..øker sannsynligheten for å få flere flyktninger i relevant jobb
..bidrar til et fremtidsrettet og mangfoldig næringsliv

Den første fasen i Double Diamond er innsiktsfasen hvor jeg 
utforsket tema integrering for å identifisere problemer, utviklet 
et tilstrekkelig innsiktsgrunnlag for analyse og prioriterte 
utfordringer og muligheter. Under er en modell som viser 
hvor jeg har hentet innsikt til prosjektet.

Hvordan kan flyktninger få varig 
arbeidstilknytning i Norge?
Det finnes tusenvis av høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger som 
ikke er i jobb, eller i en jobb de er overkvalifisert for. Dårlig utnyttet 
kompetanse medfører en stor samfunnsøkonomisk kostnad. I tillegg er 
det demotiverende og trist for enkeltindividet som ikke får brukt sin 
utdanning eller erfaring. Mangfoldige team kan skape mer innovative 
løsninger, fatte bedre beslutninger og det gi et bedre resultat på 
bunnlinjen. Fordi problemet er sammensatt, må en løsning ligge i 
skjæringspunktet mellom ulike interressenters behov. 

Hvordan kan flere syriske flyktninger 
få relevant arbeid?
Det finnes mange utfordringer knyttet til å få flere flyktninger i 
jobb. Noen har med flykningen selv å gjøre, mens andre ligger 
utenfor flyktningens hender. Begrensede norskkunnskaper, lite 
kjennskap til norsk arbeidsliv og kultur, manglende nettverk i 
Norge, samt fordommer og opplevd risiko for arbeidsgiver kan 
være noen av de viktigste årsakene til at det er vanskeligere for 
innvandrere å komme i relevant arbeid. Dette er hindringer som 
ikke kan løses på egenhånd og det er derfor behov for bedre 
integreringsløsninger. Hvordan kan Mohammed få relevant 

nettverk i bransjen han vil jobbe i?
Ufordringene til Mohammed handler kanskje i det store og hele 
om mangel på nettverk. Det sies at bak ethvert menneske som 
har oppnådd suksess, står det et team av gode og nære 
relasjoner bak.  Samtidig viser statistikk at nettverk er en av de 
mest brukte metodene for å få jobb i Norge.

Skape mange idéer
For å finne best mulig løsning til problemstillingen må idéer 
utvikles, testes og itereres. Ved å involvere målgruppen i 
prosessen senker man risiko for å ende opp med løsninger som 
ikke fungerer i praksis. 

Velge riktig idé
For å komme frem til en god løsning er 
det viktig med en kvantitet av 
løsninger og idéer som er basert på 
forskjellige utgangspunkt. Etter en 
utvelgelsesprosess og mange innspill, 
var det tre løsningsforslag som skilte 
seg ut positivt. Valg av endelig 
løsningsforslag ble den som svarte 
best på problemstillingen.

Hvordan er det å være ny i Norge?
Forestill deg at det er krig der du bor og du må dra fra alle 
og alt du kjenner og legge ut på en farlig reise på leting 
etter et trygt liv. Du kommer til Norge en regnfull dag og 
blir plassert på asylmottak hvor du må være i månedsvis 
uten noe annet å gjøre enn å vente. Et år senere får du 
endelig bosted i en kommune. Du deltar på 
introduksjonskurs, lærer norsk så godt du kan, tar 
videreutdanning og får deg en jobb.

Hva er problemet?
Vi kan ofte lese i media at flyktninger mottar sosialhjelp og ikke 
bidrar nok i samfunnet. Introduksjonsordningen skal styrke 
flyktningers mulighet for å delta i arbeidslivet og bli økonomisk 
selvstendige. Likevel er flyktninger innvandringsgruppen med 
lavest sysselsettingsandel. Innvandrere og flyktninger er også 
overrepresentert i enkelte bransjer, korttidsengasjementer og 
deltidsstillinger, har generelt lavere lønn og flere faller ut av 
arbeidslivet etter syv til ti år (IMDi, 2020). Samtidig er den norske 
velferdstaten avhengig av høy arbeidsdeltakelse.

I denne fasen handler det om å definere og forstå problemet. 
Typiske aktiviteter er å analysere funn fra innsiktsfasen, 
mulige løsninger, definere fokusområder og legge en plan for 
videre arbeid. Her jobbet jeg med å spisse problemstillingen.

Utviklingsfasen omfatter idégenerering, justering av løsnings-
forslag ut fra tilbakemeldinger og kartlegge hva som må til for 
å implementere løsningene.

Dette er Mohammed. Han er flyktning fra Syria og 
har bodd i Norge i snart 5 år. Han er gift og har en 
datter på 1 år. Han har ingeniørutdanning fra 
hjemlandet og godkjent utdanning. Hans mål er å få 
en relevant jobb som ingeniør i Norge. Nå jobber han 
som bussjåfør.

Hva bør løsning inneholde?
Basert på innsikt var det viktig at løsningen kunne kombineres 
med den jobben flyktningen allerede har, slik at jobbsøkerproses-
sen mot en relevant jobb ikke medfører økonomisk risiko for 
flyktningen. Det var ønskelig at løsningen skal bygge på dagens 
integreringsløp og ikke konkurere med eksisterende løsninger. 
Videre var det viktig med tillit og en fleksibel løsning som kan 
tilpasses ulike behov. Disse punktene og kan oppsummeres i fire 
ord. Løsningen må være skreddersydd, tillitsbyggende, profos-
jonell og personlig.

5,4 millioner 
mennesker i 
Norge i 2021

14,7 % er 
innvandrere

30,1 % av 
innvandrere 
kommer på 
grunn av flukt

30 600
syriske flyktninger er 
bosatt i Norge

41,3 % av 
syriske flyktninger i 
alderen 16-66 er 
sysselsatt i Norge

28 % av 
syriske menn har 
høyere utdanning på 
høyskole eller 
universitetsnivå

1 av 4
innvandrere er overkvalifiserte 
for jobben sin

6 av 10
stillinger blir ikke utlyst

40 %
får jobb gjennom 
nettverk

25 % 
av innvandrermenn har 
opplevd diskriminering 
ved jobbsøkerprosessen

Hvordan kan løsningsforslaget testes?
For å teste løsningen ble det laget flere prototyper i form 
av logo, nettside og app og storyboard som forklarte 
tjenesten. Brukertesting ble nyttig, fordi det ga svar på 
om idéen kunne la seg realisere.

Hvordan utvikle ferdig konsept?
Konseptnavnet Flett kom av ordene “flyktning” og “nettverk” og at 
tjenesten i seg selv skulle være “lett”. Det å bevisst gi idéen en 
tittel, gjorde at jeg arbeidet mer konkret med innhold og fokus. 
Flett er et mentorprogram som gir flyktninger et relevant nettverk 
innen bransjen de vil jobbe i, kunnskap om norsk kultur, 
arbeidsliv og fagbegreper, samt hjelp med CV og jobbsøking. 
I tillegg er et av målene med mentorprogramet å bekjempe 
fordommer og fremmedfrykt i arbeidsmarkedet. Programmet 
kobler mentorer med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen 
med høyt utdannede flyktninger. På den måten skapes relasjoner 
på tvers av kulturer, og kompetanse videreføres slik at flere 
flyktninger får ralevant arbeid i Norge.

Den siste fasen av den doble diamantmodellen er å levere 
eller som jeg også har kalt konseptutviklingsfasen. Målet er å 
utvikle og ferdigstille slik at man sitter igjen med et klart 
konsept.

“Jeg ville brukt denne 
tjenesten!”

 - Flyktning, 28

“Det virker 
profesjonelt!”

 - Potensiell mentor, 54
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