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INLEDNING 

Projektet En säker hamn är ett EU projekt som arbetar med att förbättra integrationen på 

Åland. I projektet genomförs fortbildningar samt utveckling av rutiner för likvärdig 

integration för kvotflyktingar på Åland. Projektet är treårigt och pågår mellan 15.03.2018 - 

14.03.2021 och finansieras av Europeiska Unionens Asyl-, migrations- och 

integrationsfond (AMIF).  

 

Vi är en grupp elever (Emilia Fagerholm, Emma Brunberg, Gabriel Rostedt och Pontus 

Påvals) från samhälleliga och sociala programmet på Ålands Yrkesgymnasium som har 

lärande i arbetet (praktik) vilket ingår i våran utbildning, hos EU-projektet En säker hamn.  

 

En av våra praktikuppgifter är att kartlägga vilka integrationsfrämjande åtgärder som görs 

inom tredje sektorn på Åland och utifrån det ta reda på om målgruppens önskemål stämmer 

in med verksamheternas arbete. I detta dokument kommer ni få ta del av tredje sektorns 

verksamhet på Åland, samt vad som skulle kunna förbättras för att målgruppen lättare ska 

kunna integreras in i det åländska samhället.  

 

Vår arbetsprocess har sett ut som följande; först tog vi reda på vilka föreningar det finns på 

Åland. Därefter valde vi ut de verksamheter som jobbar med integration i Mariehamn på 

denna hemsida https://foreningsregister.mariehamn.ax/katalog.aspx. De föreningar som 

inte finns i Mariehamn hittade vi i de resterande kommunernas föreningsregister t.ex. 

https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott/foreningsregister.  

 

Vi tog kontakt via mail med dessa föreningar; Röda Korset, Folkhälsan, Rädda Barnen, 

Handicampen, Pusselfamiljen, Ålands idrott, Ålands Mångkulturella Föreningen, 

Marthadistriktet, Hem och skola, Regnbågsfyren, Emmaus, 4H, Ålands Natur och Miljö 

samt Ålands ungdomsförbund. Eftersom vår tidsram är begränsad valde vi att fokusera på 

de organisationer som svarade inom en vecka på mailet. De organisationer som svarade var 

följande; Röda Korset (intervju), Folkhälsan (intervju), Rädda Barnen (intervju), Emmaus 

(intervju), 4H (intervju), Regnbågsfyren (telefonintervju), Jomala IK (mail) samt Ålands 

 

https://foreningsregister.mariehamn.ax/katalog.aspx
https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott/foreningsregister
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Natur och Miljö (intervju). Då vi intervjuade verksamheterna spelade vi in det de sa och 

sedan transkriberade vi intervjuerna samt plockade ut det mest väsentliga. Varför vi ställde 

de frågor som vi gjorde var för att få en uppfattning om hur deras verksamhet ser ut 

angående integrationsfrämjande arbete. Därför kommer detta dokument handla om dessa 

föreningar och förslag på integrationsfrämjande åtgärder. Till intervjun med målgruppen 

ville vi få fram målgruppens åsikter om Åland och hur deras integrationsprocess har gått 

till. Rapporten delges till En säker hamns samarbetsaktörer.  
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RÖDA KORSET 

Röda Korset finns i alla kommuner på Åland samt Röda Korset Ålands distrikt som finns i 

Mariehamn. De arbetar med integration genom att erbjuda vänfamiljer, ge ut information 

om Åland och samhället samt tar hand om mottagningscentraler för flyktingar i Finland. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. De finns över hela världen och 

består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor.  

 

Intervju Röda Korset med Linda Johansson - Samordnare för 

integration, vänverksamhet, ungdom och social verksamhet 

Intervjun genomfördes 09.05.19 av Gabriel Rostedt i Röda Korsets lokal på Torggatan i 

Mariehamn. Vi valde att intervjua Linda eftersom det är hon som har hand om alla 

integrationsfrågor som kommer in till Röda Korset.  

 
Hur jobbar ni med integration?  

 

”Vi har vänverksamheten och via den arbetar vi främst med integration, när 

det gäller kvotflyktingar samarbetar vi med kommunerna redan före 

kvotflyktingarna anländer, vi möter dem på flygplatsen och så har vi en 

vänkurs som utbildar de som skall bli ”vänner” till dessa kvotflyktingar. 

Efter det ordnar vi träffar med kvotflyktingarna som då görs tillsammans 

med kvotflyktingarna och deras utbildade vänner som jobbar frivilligt. Röda 

Korset är uppbyggt på 16 avdelningar på Åland och alla avdelningar gör 

olika saker och har olika aktiviteter som de står för och anordnar. Skillnaden 

i år var att alla avdelningar i kommuner som tog emot kvotflyktingar 

samlade ihop till ett stödpaket som var flera väskor med en massa spel, 

leksaker första hjälpen väska och saker som är bra att ha i hemmet. 

Avdelningarna hjälpte även att ställa i ordning lägenheterna när 

kvotflyktingarna skulle komma det senaste året.” 
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Vem är er målgrupp? 

 

”Vi jobbar mest med de kvotflyktingfamiljer som kommer men vår 

vänverksamhet vänder sig också till alla inflyttade. Främst kvotflyktingar, 

även asylsökande och de som fått uppehållstillstånd och andra inflyttade. Vi 

försöker jobba med alla som är inflyttade helt enkelt.’’  

 

Har inflyttade fått ge feedback på det ni har gjort och kunnat påverka 

integrationsarbetet? 

 

”Jo vi har gjort en utvärdering med de som kom 2015 den gjordes 2018, tre 

år efter att de flyttat hit. I den var de inte så mycket förändringar som 

föreslogs utan de tyckte att vi skulle fortsätta på samma sätt, men vissa ville 

gärna ha flera vänner och fortsätta ha vänner efter tre år. Men det är svårt att 

upprätthålla för att det kommer nya grupper.’’ 

 

Samarbetar ni med några andra föreningar?  

 

”Jo vi arbetar mycket med Folkhälsan där vi anordnar vänträffarna och så 

samarbetar vi väldigt mycket med kommunerna. Sen arbetar vi även med En 

säker hamn.’’ 

 

Vilka utmaningar ser ni med ert integrationsarbete? 

 

”I huvudsak så ser jag utmaningar med hur man skall nå de inflyttade, 

kvotflyktingar har vi kontakt med och andra flyktingfamiljer också men de 

som endast kommer hit som nyinflyttade finns vi också här för men det 

kanske inte finns tillräckligt med information om just det att vi även arbetar 
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med denna målgrupp. Sen finns även personalbegränsningar och tid som 

fattas för att vi skall kunna nå ut till alla vilket är synd.’’ 

 

Vad är ert mål med integrationsarbetet?  

 

”Målet är att ge stöd och hjälp till de flyktingar och andra inflyttade på 

Åland så att de ska känna sig hemma. Vi ser att målet är att de ska få sociala 

kontakter så att de kan integreras bättre och få ett socialt liv här på Åland.’’ 

 

 
Hur når ni ut till målgruppen och om språket är ett hinder hur 
kommunicerar ni då?  
 

”Vi använder oss av vanliga medel som t.ex. Facebook eller telefon om de 

kan språket tillräckligt mycket men annars så finns de ju appar som man kan 

ta hjälp av för att översätta vissa saker så det har inte varit något större 

problem. Men har vi föreläsningar så brukar vi kunna ha en tolk som hjälper 

till för att översätta så att informationen blir korrekt. Sen ibland på dessa 

vänträffar så använder vi oss även av tidigare inflyttade som kan språket 

tillräckligt bra.’’  

 

Sammanfattning 
En del av Röda Korsets ordinarie verksamhet är att jobba med vänfamiljer och försöka 

integrera nyinflyttade på Åland. Deras målgrupp är alla inflyttade, alltså har de inte 

bara fokus på just flyktingar. Röda Korset är en internationell organisation som bl.a 

har avdelningar i varje kommun på Åland som samarbetar till bästa förmåga för att 

hjälpa till att skapa ett socialt nätverk för de nyinflyttade och ge ut information till de 

som har flyttat hit. I det åländska samhället kan det vara svårt att skapa nya kontakter 

därför finns vänverksamheten till för att hjälpa de nyinflyttade att hitta och skapa nya 

kontakter. De samarbetar mycket med Folkhälsan, kommunerna och även En säker 

hamn för att göra detta arbete så smidigt som möjligt.  
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FOLKHÄLSAN 
Folkhälsans verksamhet är aktiv i alla 16 kommuner på Åland. Folkhälsans främsta 

uppgift är att bidra till en bättre livskvalitet och hälsa i vardagen. De har verksamheter 

och aktiviteter för personer i alla åldrar.  

Intervju Folkhälsan med Joakim Svensson - Koordinator för 

barn-/ungdomsverksamheten och integrationsansvarig på 

Folkhälsan på Åland 

Intervjun genomfördes 10.05.19 av Pontus Påvals och Gabriel Rostedt i Folkhälsans 

lokal på Styrmansgatan i Mariehamn. Vi hörde av oss till flera personer på Folkhälsan 

men alla hänvisade oss till att prata med Joakim så därför kontaktade vi honom. 

Joakim har även hand om integrationsfrågor, därför var det relevant att vi intervjuade 

honom.  

 

Hur jobbar ni med integration? Ge konkreta exempel på aktiviteter eller 

evenemang.  

 

”Vi jobbar på så vis att vi samarbetar med många olika föreningar för olika 

verksamheter, vårt arbete med mångkulturalitet började hösten 2014 när de 

första flyktingarna kom och vi då såg ett stort behov att hjälpa dem. Vi startade 

en träff med några från Röda Korsets vän-utbildningar där vi presenterade vad 

Folkhälsan har för aktiviteter och informerade dem om att de är välkomna att 

komma med och delta i våra aktiviteter.” 

 

”Vi har även kvinnoträffar för inflyttade kvinnor där de gör allt från att gå till 

museum, laga mat och dansa, beroende på vad behoven är. Vi håller också i 

simträning för inflyttade, både kvinnor och män.”  
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Vem är er målgrupp? 

 

”Från början var det flyktingarna som vi såg att var ett akut behov att hjälpa 

men sen har vi öppnat upp för alla eftersom integration handlar om att 

engagera alla.” 

  

Har ni fått någon feedback från er målgrupp? 

 

”Under de träffar vi har brukar vi dela in deltagarna i grupper och fråga 

vilka behov som finns där de får komma med egna förslag. Vi frågar ofta 

efter deras åsikter då vi inte har någon enkät eftersom vår målgrupp har haft 

lite svårt med språket.” 

 

Samarbetar ni med någon förening eller aktör i dessa frågor? 

 

”Vi samarbetar med Röda Korset, Mångkulturella Föreningen, En säker hamn, 

Rädda Barnen, Fältarna och utöver föreningar har vi jobbat en hel del med alla 

fritidsledare på Åland.” 

  

Vilka utmaningar ser ni i ert integrationsarbete?  

 

”Den största utmaningen vi stöter på är hur vi skall få med fler eftersom det är 

väldigt många olika nationaliteter här på Åland, men det gäller att sprida så 

mycket information om oss som vi kan så att folk vet att vi finns och vad vi 

gör.” 
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Vad är målet med ert integrationsarbete? 

 

”Vårt mål är att de skall känna sig välkomna på Åland och komma in i det 

åländska samhället så fort som möjligt eftersom det är A och O att ha 

sysselsättning så att man interagerar med det nya samhället. Vi strävar även till 

att ålänningar skall välkomna de nyinflyttade så att vi tillsammans gör något 

bra.” 

 

 

Hur når och kommunicerar ni med målgruppen? Hur gör ni om språket 

blir ett hinder? 

 

”Vi använder oss av språkkartor, tolk och även tar hjälp av barnen då de lär sig 

det nya språket oerhört fort och kan i många fall bättre svenska än de äldre.” 

 

Sammanfattning  

Folkhälsan är en bred organisation som jobbar med en hel del olika aktiviteter för olika 

målgrupper, några exempel på dessa är; simskolor, Ålands Lucia och 

familjerådgivning. De jobbar bland annat med att integrera människor som är 

nyinflyttade in i samhället och skapa en gemenskap så att de skall få ett bättre socialt 

liv. Några av de aktiviteter som Folkhälsan ordnar för inflyttade är bl.a. en 

kvinnogrupp, simning och motorverkstad där målgruppen kan träffas.  

 

Folkhälsan arbetar för att människor ska må bra och ha mycket rörelse i sitt vardagliga 

liv. Deras främsta uppgift är att hjälpa människor få en så bra livskvalitet och hälsa 

som möjligt i vardagen.   
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RÄDDA BARNEN 
Rädda Barnen är en organisation som arbetar för barns rättigheter och för att förbättra 

alla barns situation i hela världen, man vill kunna ge alla barn samma möjligheter och 

ge dem en trygghet i vardagen.  

 

Rädda Barnens sätt att arbeta sträcker sig till alla i det åländska samhället, till barnen 

och deras familjer men även till beslutsfattare och lagstiftare, allt detta för att stärka 

barnens rättigheter och hjälpa till att göra deras röster hörda. 

 

Intervju Rädda Barnen med Lotta Angergård - Vik. 

verksamhetsledare och Kristine Dzene - Projektledare 

Intervjun genomfördes 09.05.19 av Emma Brunberg och Emilia Fagerholm i Rädda 

Barnens lokal på Norragatan i Mariehamn. Vi valde att intervjua Lotta eftersom hon är 

vikarierande verksamhetsledare för Rädda Barnen. Lotta hade även med sig Kristine 

eftersom det är hon som är ansvarig för integrationsprojektet vid Öppna förskolan.  

 

Hur jobbar ni med integration? Ge konkreta exempel på aktiviteter eller 
evenemang.  
 

”Rädda Barnen är generellt barnens organisation, vi vill såklart att alla barns 

rättigheter ska bli tillgodosedda. Ett exempel är att vi har anställt Kristine som 

jobbar med ett integrationsprojekt som är kopplat till Öppna förskolan, där är 

idéen att vi ska öppna upp förskolan som är en av våra verksamheter för att vi 

såg att det behövdes en särskild insats för att få fler att komma som inte bara var 

från Åland eller Norden. Basen är barns mänskliga rättigheter, vi har dock ingen 

särskild integrationsplan men med satsningen på Öppna förskolan hoppas vi 

kunna öka mångfalden. Projektet ska hålla på i ett halvår. I projekt uppdraget 

står det att vi aktivt ska söka upp personer och prata om metoder som t.ex. att 

vara hemma med barnet, i uppdraget ligger också att se om det finns något annat 
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Rädda Barnen kan göra för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda på Åland.” 

- Lotta 

 

Vem är er målgrupp? Hur arbetar ni med dem? 

 

”Generellt är målgruppen barn, barns föräldrar eller andra viktiga vuxna som 

finns i barns närhet. Hur vi arbetar med dem är till exempel genom projektet där 

kvinnor men framförallt mammor kommer och träffas. Där ser vi att målgruppen 

som är mammor eller kvinnor som kommer till Åland och föder barn lätt blir 

isolerade om de inte har fått ett nätverk innan.” - Lotta 

 

”Pappor får också komma med, det har faktiskt kommit en pappa hittills, det är 

inte så att vi utesluter någon. Eftersom mammor oftast är de som sitter hemma 

med barn är det oftast mest mammor som kommer.” -Kristine 

 

”Man kanske inte har den där energin att ta sig iväg och träffas men när man väl 

har gjort det en gång märker man att barnen mår bättre, att man själv mår bättre, 

så det är en jätteviktig social del att föräldrarna får träffa andra föräldrar och 

barnen får träffa andra barn, fast man bara ligger bredvid varandra ser man ändå 

nya leksaker. Det är viktigt att bygga ett socialt nätverk men också för alla 

oavsett om man är inflyttad eller inte att få vara på en plats där man blir lite 

omhändertagen t.ex. att någon kokar ens kaffe.” -Lotta  

 

”Det är viktigt att alla mammor kommer ut från hemmet och gör något annat, vi 

har haft till exempel en kvinna från Estland som är jätteglad och kommer nästan 

varje träff, eftersom hon har suttit mycket hemma och inte heller har några 

bekanta som har så små barn. Det blir lätt att man blir isolerad hemma med ett 

barn, visst det är ju roligt att vara hemma med barnen, men även att träffa andra 

föräldrar, dela erfarenheter och att få veta något nytt. Idag t.ex. var det två 

kvinnor som inte kunde samma språk, så de pratade engelska med varandra 
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vilket är jättebra att de kommunicerar som kanske inte skulle kommunicera 

annars.”- Kristine 

 

Har ni fått någon feedback från er målgrupp? 

 

”Tanken var ju att alla inflyttade var välkomna till Öppna förskolan. Öppna 

förskolan är både för svenskspråkiga och inflyttade. Första månaden när 

verksamheten startas upp är tanken att Öppna förskolan bara ska vara för 

inflyttade så de får se lokalen och inte får den här kulturchocken t.ex. att alla 

pratar svenska men inte dem. Syftet med det är att man vill nå ut till så många 

inflyttade som möjligt och därför kan svenska språket vara en av orsakerna till 

att man inte kommer, eftersom man känner sig osäker. Just nu förstår de 

nyinflyttade att ingen pratar perfekt svenska och att det är helt okej om man inte 

förstår, nu när de ser hur de funkar är det större chans att de kommer med sen 

när resterande grupp kommer.” -Kristine 

 

”Öppna förskolans verksamhet flyttar utomhus i maj så då är det i en lekpark i 

Hindersböle. Nu är Öppna förskolan för inflyttade liksom prova på tillfällen 

inomhus i den lokalen som de kommer vara i sen i slutet av augusti/i början av 

september, detta är en metod att jobba med.” - Lotta 

 

”Den feedbacken vi har fått några gånger handlar mest om att de som kan 

svenska hyfsat bra kommer och säger att det är jättebra att vi visar lokalen i lugn 

miljö med ganska få barn till de nyinflyttade först, detta gör att de kanske 

kommer sen i augusti eller september och kikar när de är flera barn. De 

inflyttade visar att de är intresserade och nyfikna på den riktiga Öppna förskolan 

som ska vara i parken, så det är bra. “ - Kristine 
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Samarbetar ni med någon förening eller aktör i dessa frågor? 

 

”De gör vi, generellt jobbar Rädda Barnen med organisationer som jobbar med 

liknande saker som oss, antingen genom dialoger kring att göra vissa saker eller 

konkret. Vi har haft en föreläsning tillsammans med Pusselfamiljen, Ålands 

Feministparaply och Folkhälsan. Vi samarbetar även med Brottsofferjouren som 

finns hos Röda Korset, polisen och Mångkulturella Föreningen. Kommunerna är 

också viktiga.” - Lotta 

 

”Jag har hört av mig till många kommuner som jobbar med integration men även 

till socialen, barnomsorg, ABF, Emmaus och framförallt Medis där det finns 

nyinflyttade som har kontakter med andra nyinflyttade. Samarbetet är en 

jättestor kanal, man måste nå ut på många olika sätt.” -Kristine 

 

”Ibland är det viktigt att många står bakom en fråga så man ser att den är 

relevant och inte bara handlar om en del, våran ingång där var att ha fokus på 

barnen när det gäller våld. Folkhälsan och Röda Korset är de som aktivt jobbar 

med integration och får särskilda PAF-medel för att jobba med dom frågorna. 

Öppna förskolan har nu också fått en liten summa av landskapsregeringen. 

Samarbetet är ett nätverk mellan många olika aktörer men även mellan 

kommuner och andra myndigheter t.ex. Ombudsmannamyndigheten som 

kopplar in diskriminering som har med t.ex. etnisk bakgrund att göra. 

Integrationen för Rädda Barnen är ingen enskild grej utan det kommer in i olika 

ställen kopplat till barns rättigheter och det särskilda projektet.” - Lotta 

 

Vilka utmaningar ser ni med ert integrationsarbete?  

 

”Det finns ingen särskild satsning på just integration, man mainstreamar in det 

så man har med det i alla olika områden, det gör att om man pratar om barn 

glömmer man oftast bort vissa grupper p.g.a. att de t.ex. har särskilda behov. 

Öppna förskolan har därför en särskild satsning där man gör en särskild insats 
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för att få människor att komma hit. Utmaningen organisationsmässigt är att de 

barn med särskilda behov kan försvinna in i mängden. Att nå ut till människor 

med informationen är också en utmaning.” - Lotta 

 

”Tidningar och radio fungerar inte för att nå ut till målgruppen eftersom 

målgruppen oftast inte kan svenska och tidningar och radio är endast på svenska. 

Jag har skapat en grupp på Facebook för nyinflyttade på Åland och i den är 39 

medlemmar. Dock har inte alla kommit till Öppna förskolan än. Individuella 

inbjudningar till personer där man berättar om Öppna förskolan är jätteviktigt. 

Jag själv kan utöver svenska och engelska även ryska och lettiska, om man inte 

kan svenska kan man kommunicera på andra språk. Jag kommer från Lettland 

och fast andra letter vet att jag håller i det här projektet kommer de inte, men sen 

så fort jag skriver individuellt till dem blir de intresserade och kommer därför 

oftast.” - Kristine 

 

Vad är målet med ert integrationsarbete? 

 

”Det konkreta målet i det här fallet är att öka mångfalden på Öppna förskolan. 

Genom Öppna förskolan kommer fler känna till Rädda Barnens verksamhet t.ex. 

att vi erbjuder ekonomiskt stöd, vad vi gör och att vi har hand om barns 

rättigheter. Om ett halvår när projektet är slut kommer vi veta bättre om vi 

behöver göra saker på något annat sätt t.ex. om vi missade någon grupp och hur 

vi tar kontakt med personer. Vi har även Ungdomskaffe så om de ungdomar som 

kommer peppar sina kompisar att hänga på blir det roligare. Relationer till 

människor är väldigt viktigt, det handlar inte om hur mycket information vi 

lägger ut, utan mer att man känner sig efterfrågad. Målet är även att prata med 

de som är nyinflyttade om hur lagen är i Finland, t.ex. att man ej får slå barn. De 

flesta som flyttar hit känner även sen tidigare till Barnkonventionen eftersom 

många länder har skrivit under den. Kulturen kan också vara en skillnad och det 

är därför viktigt att informera dem om hur kulturen är här, vad som är okej utan 

att man har fördomar om andras kulturer. Vi stödjer även föräldrar med hur man 
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är en förälder om man t.ex. har haft aga som en uppfostringsmetod hur man 

uppfostrar barn på ett annat sätt. Generellt är barnens rättigheter basen och då 

kan man se att aga kan vara en del och ekonomisk utsatthet en annan. Vi har en 

Barnfond man kan söka pengar ur men också hjälpa med sociala myndigheter.” - 

Lotta 

 

Hur kommunicerar ni om språket blir ett hinder? 

 

”Det finns dom som kan lite svenska, hyfsat bra svenska och dom som inte 

förstår svenska som man kan prata engelska med. Jag har inte varit med om att 

jag inte förstår dom eller att dom inte förstår mig hittills, men säkert kommer 

det. T.ex. när man sjunger behöver man inte förstå alla ord utan handlar mer om 

rytmiken och att man är med. När de följer med i t.ex. sånghäftet fast de inte 

förstår vad man sjunger skapar det gemenskap och det har även varit några som 

tagit hem sånghäftet och övat, vilket är jättebra. Bilder, ljud och kroppsspråk 

använder vi t.ex. då vi läser böcker för de som inte kan svenska, man kan då 

koppla ljudet, bilden och ordet till varandra och på så sätt förstå.” - Kristine 

 

”Kroppsspråk och digitala hjälpmedel är medel som är till stor hjälp då vi 

diskuterar mindre frågor, men handlar det om viktigare frågor där man måste 

förstå varandra till 100% har man en tolk på plats så att det inte ska ske 

missförstånd.” - Lotta 

Sammanfattning 

Rädda Barnen är en organisation som jobbar för barn, barns rättigheter och att alla 

barn ska känna sig trygga. Deras målgrupp är inte bara barn utan även barnens 

föräldrar och andra vuxna som är i närheten av barnen.  

 

Genom integrationsprojektet kopplat till Öppna förskolan vill de att mångfalden ska 

öka inom deras verksamhet. Integrationsprojektet är just nu bara ett test så att de 

nyinflyttade får känna på utrymmena och träffa de andra föräldrarna och att barnen får 
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träffa varandra. De får även en trygghet då de får prata med andra nyinflyttade som 

kanske inte heller kan perfekt svenska. Det mest produktiva redskapet för att nå ut till 

målgruppen när det gäller Öppna förskolan är att man tar kontakt med de personligen 

eftersom att föräldrarna då känner sig efterfrågade. Ifall språket blir ett hinder försöker 

de kommunicera med hjälp av kroppsspråk, digitala hjälpmedel, bilder och ljud.  
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EMMAUS 
Emmaus kämpar mot orättvisor, hjälper utsatta människor, kämpar för återanvändning 

och att återvinna, förhindrar ojämlikhet, arbetar för integration och skapar 

meningsfullhet genom ett gemensamt arbete. Medarbetare inom föreningen har olika 

kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, funktionsbegränsningar, sexuell läggning och 

trosuppfattningar.  

 

Emmaus strävar efter att alla oberoende av bakgrund kan bli en del av arbetssamhället 

och skapa nytta genom sina erfarenheter. Emmaus på Åland stöder internationellt 

genom att skänka pengar, sysselsätta och skapa jobbmöjligheter för flyktingar och 

migranter. De sprider även kunskap inom asyl- och flyktingfrågor. De jobbar också 

med marginaliserade grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden. Emmaus 

International arbetar med migranter, flyktingars rättigheter, etnisk finansiering, 

hälsofrågor, utbildning och vatten. 

 

Intervju Emmaus med Olimpia Cocan - Projektkoordinator 

Intervjun genomfördes 06.05.19 av Pontus Påvals och Emilia Fagerholm på Emmaus 

Byggretur på Skogshyddsvägen i Mariehamn. Emmaus finns även i Finström och i 

Mariehamns centrum. Vi valde att intervjua Olimpia eftersom hon är 

projektkoordinator för Emmaus arbetspool och integration genom arbete. 

 

Hur jobbar ni med integration? Konkreta aktiviteter eller evenemang? 

 

”Vi har ett projekt som heter Emmaus arbetspool. Emmaus arbetspool startades i 

början av januari 2016. Det var på grund av de som tiggde på gatorna, det var 

flera personer som tiggde på den tiden. Projektet började med att Emmaus ville 

hjälpa de personer som tiggde genom att erbjuda dem jobb. Istället för att sitta 

och tigga. Vi lyckades och kunderna var jätteglada eftersom vi kan ge dem ett 

annat alternativ som är jätteviktigt i livet. Vi har haft mer än 23 personer [i 
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arbetspoolen]. År 2017, märkte vi att de som inte har svenska som modersmål 

och är nyinflyttade behöver inte bara ett jobb för att kunna klara sig. Utan de 

behöver också skaffa sig papper och möjligheter att kontakta myndigheterna. 

Det är många gånger som man behöver språket, vilket blir ett stort problem då 

man blir väldigt frustrerad och måste hela tiden fråga om hjälp till folk. Därför 

började vi år 2017 med ett nytt projekt som heter Integration genom arbete, där 

vi hjälper personer i situationer där man behöver en tolk till polisen, 

hyresvärden, sjukhuset, AMS, FPA eller andra situationer. De behöver en tolk 

t.ex. när de ska få jobb eller när de ska ha barn på dagis så behöver de få all 

information översatt till det språk de talar.” 

 

Vem är er målgrupp? 
 

”Målgruppen är de som flyttar till Åland från olika länder och de som inte kan 

klara sig på egen hand. Från början var det de som tiggde men så fort folk fick 

höra om arbetspoolen då blev det ännu mera folk som kom och frågade om jobb 

fast de kom från Åland, Finland, Sverige och Storbritannien. Men det spelar 

ingen roll för oss egentligen var man kommer ifrån och vill ta emot jobb, det är 

helt okej. I början var det tänkt för nyinflyttade men sen tog folk kontakt även 

fast de kommer från Åland och det spelar ingen roll för oss eftersom vi har jobb 

att erbjuda. Det är fortfarande tänkt för de som inte klarar sig på egen hand.” 

 

Har ni fått någon feedback från er målgrupp? 
 

”Vi får feedback varje dag. De tycker att vi gör ett bra jobb, vissa flyttade 

tillbaka till sitt hemland eftersom de hade stor familj där och på grund av att 

arbetspoolen inte kan erbjuda permanent jobb, utan tillfälligt. Vi är helt 

beroende av kunderna, om kunder ringer och vill ha hjälp med något, då kan vi 

erbjuda jobb. De flesta, 99,5%, blev jätteglada över vårt jobb. Sen finns det den 

lilla procenten som tyckte att de inte hade så mycket jobb och att de inte kunde 

klara sig med de pengar som de fick från arbetspoolen och återvände till sina 

hemländer, speciellt Rumänien. Feedbacken är väldigt positiv. Kundens 
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feedback berättar att fast man inte kan språket ibland så får man jobbet och att 

man lyckas med jobbet. Kunderna gillade dem och var jättenöjda med deras jobb 

och [några från arbetspoolen] har fått fast anställning här på Åland. Kundens 

feedback är också väldigt viktig.” 

 

Samarbetar ni med någon förening eller aktör i dessa frågor om 

integration? 

 

”Vi samarbetar med myndigheterna på Åland, såsom AMS, FPA, Medis och 

Skattebyrån. Även Migrationsverket och alla möjliga kunder. Vi samarbetar med 

alla myndigheter på Åland och de är väldigt positiva till vårt arbete. Medis har 

tagit emot några av våra anställda där de fick lära sig svenska.” 

 

Vilka utmaningar ser ni med ert integrationsarbete? 

 

”Framför allt är det språket, man behöver ett språk för att kommunicera, och sen 

är det kulturskillnaderna. När man flyttar hit och inte känner till det åländska 

samhället och den åländska kulturen då behöver man lite tid för att anpassa sig, 

men det är helt upp till person till person. För en person kan det ta kortare tid till 

att anpassa sig medan en annan tar längre tid på sig. Men som sagt är språket 

viktigt. Man kan jobba utan språk, som på till exempel arbetspoolen och andra 

företag kan också ta in folk som inte kan svenska. För att lära sig ett nytt språk 

behöver personen vilja och kunskaper på sitt modersmål, det är inte så lätt med 

ett nytt språk.”  

 

Vad är målet med ert integrationsarbete? 

 

”Målet är att de ska lära sig om det åländska samhället, bli integrerade, få jobb, 

få ett bra liv och att känna sig trygga som alla andra här på Åland. Vi är som 
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hjälp för dem, vi försöker hjälpa dem till att kunna lära sig så snabbt som möjligt 

om allt på Åland.” 

 

Hur kommunicerar ni om språket blir ett hinder? 

 

”Vi kan kommunicera på svenska, engelska och rumänska. Men annars om det 

behövs så tar vi hjälp av en tolk. Om man vill kommunicera då kommunicerar 

man.” 

 

Sammanfattning 

Emmaus är en verksamhet som kämpar för återanvändning, återvinning, de åtgärdar 

orsaker till ojämlikhet, arbetar för integration, bekämpar orättvisor samt hjälper de som 

har det värst.  

 

Emmaus arbetspool är ett projekt som startades år 2016 på grund av att tiggeriet ökade. 

Målet med projektet var att tiggarna skulle få komma in på arbetsmarknaden och bli 

sysselsatta. Projektet Integration genom arbete startades år 2017. Syftet med det 

projektet var att de nyinflyttade inte bara behöver ett jobb utan de behöver även hjälp 

med att fylla i blanketter av olika slag, kunna ta kontakt med myndigheter samt få mer 

kunskap över det åländska samhället. Utmaningarna som verksamheten stöter på är 

framförallt språk- och kulturskillnader vilket kan leda till svårigheter att socialisera sig 

och komma in i det nya samhället.  
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4H 
 

4H är en verksamhet i Jomala som sysselsätter barn och ungdomar genom att arrangera 

olika aktiviteter. De anordnar Kaninklubben som öppnar när skolorna tar sommarlov 

och stänger när skolorna börjar igen på hösten. De ordnar även läger, både fiskeläger 

och kaninläger på sommaren men även dagsläger på övriga lov. De har pysseltillfällen 

6 ggr/år i kommunerna för de som går i årskurs 3 och är medlem i 4H. Det är även 

möjligt för daghem och skolor att få guidade turer på 4H-gården. Personer med 

särskilda behov utesluts inte utan även de tas emot på gården.  

 

4H samarbetar med Ålands Omsorgsförbund, de medverkar i olika evenemang som 

Åland Grönskar samt Skördefesten. 4H erbjuder gnagarhotell, pensionatsservice för 

smådjur samt ger tips och råd om smådjursskötsel. Vid födelsedagsfirande finns det 

även möjlighet att boka gården. De erbjuder även ungdomar att åka utomlands en 

månad till en värdfamilj så de kan bekanta sig med andra kulturer. Det är gratis att 

besöka gården.  

 

De håller även på med ett projekt från 1.7.2018 - 30.9.2020 som handlar om barnens 

trädgård och snickeri där de odlar och bygger fågelholkar. Syfte med projektet är att 

främja 4H-verksamhet, väcka intresse för landsbygden och samhället, skapa en positiv 

attityd till arbete och företagsamhet, öka ungdomars sociala kontakter och få fler att 

tänka hållbart, men även att ha roligt utan prestationskrav och stress.  

Intervju 4H med Jaana Ojanen -Verksamhetsledare och Kadi 

Henell - 4H-Ledare 

Intervjun genomfördes 10.05.19 av Emilia Fagerholm och Emma Brunberg på 

4H-gården i Jomala. Vi valde att intervjua Jaana eftersom hon är verksamhetsledare 

men även Kadi var med på intervjun då hon är 4H-ledare.  
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Hur jobbar ni med integration? Ge konkreta exempel på aktiviteter och 

evenemang. 

 

”Vi har inget specifikt arbete för integration men vår ideologi går ut på vi 

välkomnar alla oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Vi har inte haft 

några aktiviteter eller evenemang där vi har haft i åtanke att det ska främja 

integrationen men vi har ju många andra aktiviteter och evenemang vilket 

resulterar i mycket människor på besök hela tiden. Aktiviteterna är främst för 

dem som är medlem men vi är också ute i skolan och pysslar och har aktiviteter 

där alla får vara med, för oss är alla lika mycket värda.” 

 

Vem är er målgrupp och hur arbetar ni med dem? 

 

”Barn och ungdomar är vår främsta målgrupp. Man får bli medlem i 4H från att 

man går i årskurs 3. Vi har även aktiviteter för de minsta som heter mini-4H där 

de får en 45 minuters guidad tur där de får bekanta sig med djuren. Egentligen är 

det från att man är jätteliten till att man är 18 år som man kan bli medlem. När 

man blir äldre, runt 15-18 år kan man t.ex. jobba som klubbledare. Gården är 

öppen för allmänheten och vi tar även emot besöksgrupper från fastlandet och 

andra turister. Vi har även lördagsöppet, julmarknad och vi är med i både 

Skördefesten och Åland grönskar så vi har flera tusen besökare här varje år.” 

 

I ert integrationsarbete har inflyttade fått ge feedback och komma med 

förslag för verksamheten? Hurdan feedback har inflyttade gett till er? 

 

”Inte när det gäller specifikt integration eftersom vi inte har haft något riktat till 

det” 
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Samarbetar ni med någon förening eller aktör i dessa frågor? 

 

”Inte när det gäller integrationsfrågor, men annars samarbetar vi med 

Omsorgsförbundet och Ålands yrkesgymnasium. Även Träningsundervisningen 

och skolor, Rädda Barnen och andra föreningar på Åland som arbetar i samma 

område. Vi har även haft språkpraktikanter från Medis på gården men vi har 

dock inte lyft upp dessa frågor om integration.” 

 

Vilka utmaningar ser ni i ert integrationsarbete? 

 

”Man vet aldrig vilka barn man hamnar med så det är lika stor utmaning att 

försöka få ett barn att sitta stilla, att de inte klättrar på väggarna som att få in 

någon som inte kan språket tillräckligt mycket. I vissa skolor finns det barn som 

inte kan prata svenska men vi försöker visa istället och det är en utmaning 

oavsett vad det är för grupp. Det är samma sak när det kommer turister till 

gården som inte kan svenska och när de frågar något så försöker man visa med 

kroppsspråket och allt vad man hittar på och man blir oftast förstådd till slut.” 

 

Hur når och kommunicerar ni med målgruppen?  

 

”Vi skickar ut via mail, Facebook, Instagram, hemsidan, sen är vi även ut i 

skolorna och informerar de nya 3:orna om att dem nu kan bli medlemmar i 4H. I 

tidningar, radio, det beror lite på vilka aktiviteter vi anordnar.” 

 

Hur gör ni om språket blir ett hinder? 

 

”Det är lätt att visa med djuren ”stopp” genom att sätta fram handen och att man 

klappar långsamt, man behöver visa mera och då förstår de även vad de ska 

göra. Man hittar de bästa sätten.” 
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Övriga kommentarer eller frågor? 

 

”Det skulle vara jätteroligt att få mera info och verktyg om hur vi skulle kunna 

arbeta med integration så att vi får det som en aktiv del av vår verksamhet. Det 

är bra att detta kom på tal.” 

Sammanfattning 

4H arbetar inte specifikt med integration men har som ideologi att alla är välkomna 

oavsett var man kommer ifrån eller vem man är. 4H har aktiviteter och evenemang 

hela året runt som fyller gården med människor. Det kan komma allt från barn-, skol- 

och turistgrupper som vill ha en guidad tur på gården. Deras målgrupp är barn och 

ungdomar. Man kan bli medlem från att man går i årskurs 3 tills att man fyllt 18 år.  

 

Utmaningarna 4H ser i sitt arbete är att de aldrig vet vilka barn det är i barngruppen 

vilket gör att de inte kan vara förberedda med de resurser som behövs för att 

kommunicera med just de deltagarna. Detta löser de genom att använda mycket 

kroppsspråk och visar aktivt hur man ska vara när man är runt djur. 4H har många 

verktyg för att nå ut till sin målgrupp och andra intresserade av gården, till exempel 

använder de sig av Facebook, mail, Instagram, radio och tidningar.  

 

4H vill gärna ha mera information om hur de skall få in arbetet med att främja 

integration i deras verksamhet. De tycker även att det var bra att detta kom på tal. 
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REGNBÅGSFYREN 
Regnbågsfyren jobbar för att synliggöra HBTQ personer. De vill motverka 

diskriminering mot HBTQ personer och de vill även att de ska ha samma rättigheter 

som alla andra. 

 

”Regnbågsfyrens vision är ett samhälle fritt från diskriminering, där alla kan 

och vågar vara sig själva, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, och 

där HBTQ  personer har samma rättigheter som alla andra. Regnbågsfyren 

arbetar genom politiskt påverkansarbete, informationsverksamhet och social 

verksamhet. Arbetet genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. 

Föreningen anordnar årligen Åland Pride.” - Verksamhetsberättelsen 2018

    

Föreningen har ordnat evenemang och aktiviteter samt har kvällsöppet ungefär en gång 

i månaden. Under år 2018 har haft olik teman för kvällsöppet som; spelkväll, 

myskväll, poesikväll, boule, bowling, bögkväll och julmingel - utgående från 

medlemmarnas önskemål. De hölls Regnbågsfika dit man fick komma och prata och 

fika vid 14 tillfällen under år 2018. Föreningen arrangerar även Åland Pride, där det är 

frivilliga volontärarbetare som jobbar.  

 

Regnbågsfyren samarbetar även med PAF Street Hockey och Ålands idrott, och år 

2018 hade de fokus på barn och ungdomsidrott men även jämställdhet och inkluderad 

idrott. Föreningen samverkar med andra föreningar, offentliga sektorn och 

näringslivet. 

Telefonintervju Regnbågsfyren med Sofia Enros - 

Verksamhetsledare 

Intervjun genomfördes 08.05.19 av Gabriel Rostedt via telefon. Vi valde att höra av 

oss till henne eftersom hon är verksamhetsledare. Intervjun skulle egentligen ha ägt 

rum 07.05.19 i deras lokal på Ålandsvägen i Mariehamn, men p.g.a. förhinder från 

Regnbågsfyren hade vi ett telefonmöte dagen efter.  
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Hur arbetar ni med integration?  

 

”Regnbågsfyren arbetar i första hand med normer kring kön, könsidentitet, 

könsuttryck och sexualitet, men vi arbetar intersektionellt vilket betyder att vi 

har andra diskrimineringsgrunder i åtanke i allt vårt arbete och all vår 

verksamhet, vilken då innefattar integration också. Vi önskar att vi hade mer 

resurser så att vårt inkluderingsarbete kunde vara ännu större. Vi har svenska 

som första språk, det hade varit bra om att allt material kunde finnas på fler 

språk på samma sätt som vi i samband med Åland Pride även har information på 

engelska, finska, ryska och tyska. När någon tar kontakt med oss bokar vi in 

träffar, matchar ihop personer från föreningen med den som söker kontakt. Det 

spelar ingen roll varifrån de som hör av sig kommer eller vem en är, om det 

behövs bokar vi in en tolk.’’  

 

Vem är er målgrupp? 

 

”Vi har olika målgrupper beroende på verksamhetsområde. När det gäller Åland 

Pride är vår målgrupp hela Åland; alla människor, privatpersoner, föreningar, 

företag, organisationer, arbetsplatser, skolor osv. När det gäller 

skolinformationen som är en annan viktig del av vår verksamhet är målgruppen 

samtliga grundskolor och gymnasieskolor på Åland, alla årskurser med fokus på 

årskurs 4-5 och årskurs 7. För föreningens sociala och stödjande verksamhet är 

målgruppen de som känner att de är i behov av den.” 

 

Får ni någon feedback från målgruppen/får de vara med och påverka? 

 

”Alla är välkomna att komma med idéer och förslag, utmaningen är många 

gånger vem som ska förverkliga. Regnbågsfyrens personella resurser räcker 

tyvärr inte till för att tillgodose det stora behovet av ökad kunskap, information, 
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social och stödjande verksamhet osv som finns i det åländska samhället. En får 

gärna komma med önskemål, och ännu hellre vara med själva och hjälpa till med 

förverkligandet. Skulle vi ha mer personella resurser skulle vi kunna arbeta mer 

offensivt, nu svarar vi i första hand på de förfrågningar vi vår. Eftersom inte 

resurserna matchar behovet finns det alltid mer som vi önskar att vi kunde 

genomföra. Ideellt engagemang kan göra det omöjliga möjligt!’’ 

 

Samarbetar ni med några andra föreningar? 

 

”Ja vi arbetar med många andra föreningar t.ex. i samband med Åland Pride. 

Också under andra tider på året har vi samarbeten med andra.’’ 

 

Finns det några utmaningar med erat integrationsarbete?  

 

”Ja det finns det, den största utmaningen är personalresurser, skulle vi ha mer 

resurser skulle vi kunna vara mycket mera ute på fältet och arbeta mera med till 

exempel Medis, kommunerna, vara ännu mer ute i skolor och på arbetsplatser, 

ordna fler träffar och evenemang osv.’’  

 

Har ni något mål med just integration på Åland? 

 

’’Regnbågsfyren har flera mål som tangerar integration, dels har vi en 

värdegrund som vi utgår från och strävar mot, vi är också med i nätverket Åland 

mot rasism och arbetar aktivt med andra aktörer som arbetar inkluderande. Ett 

framtidsmål, en idealistisk vision är att Regnbågsfyren inte längre ska behövas, 

att allting skall bli så bra så att vi heller inte ska behöva integrationsarbete. Det 

är långt dit och i praktiken tror jag att vi alltid kommer behöva arbeta med att 

medvetandegöra normer och beteenden, göra aktiva val för att vara 

inkluderande, aktivt vidga våra vyer oavsett vad det gäller. Ett övergripande mål 

är att nå ut till flera, vidga målgrupperna och höja kunskapen både på ett bredare 

plan och mer specifikt med punktinsatser. Det är viktigt att ha med det 
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intersektionella perspektivet hela tiden och komma ihåg att vi människor är 

mångfacetterade. Ju fler diskrimineringsgrunder en ”prickar in”, ju mer 

diskriminering en drabbas av desto svårare kan det vara. En 

diskrimineringsgrund överskuggar också ofta en annan när en berörs av flera, 

vilket kan göra att en väsentlig del av en själv osynliggörs. Det är viktigt att inte 

applicera schabloner på människor, istället kan vi använda normkritik som ett 

redskap; att analysera normen i olika sammanhang men att sedan inte utgå från 

den utan istället se våra medmänniskor utan ett filter av förväntningar, se att vi 

är just så komplexa som vi är. Vi kommer långt med ödmjukhet inför andras 

erfarenheter och upplevelser, det är viktigt att komma ihåg att ingen har levt alla 

människors liv. Också inom HBTQIA-rörelsen finns det många olika perspektiv, 

genom att ta del av varandras erfarenheter kan vi nå långt tillsammans. Jag 

önskar att vi fick mer resurser så att vi kunde inkludera och engagera fler i vårt 

arbete.’’  

 

Om språket blir ett hinder hur hanterar ni det?  

 

”Då har vi bett om hjälp av andra som har de språkkunskaper som behövs, till 

exempel bett om översättningar, korrekturläsning och tagit in tolkar.” 

Sammanfattning 
Regnbågsfyrens målgrupp är främst HBTQ personer, men inom Åland Pride är 

målgruppen hela Åland som t.ex. privatpersoner, företag, skolor osv. Åland Pride 

anordnas av frivilliga personer och föreningen har även haft kvällsfika där temat har 

varit b.la. bögkväll, bowling, boule osv. Föreningen vill främst motverka 

diskrimineringen mot HBTQ personer. De arbetar intersektionellt vilket betyder att de 

har andra diskrimineringsgrunder i åtanke i hela deras verksamhet, vilket då innefattar 

integration.  

 

Största utmaningen med arbetet är personalbristen, det blir svårt att förverkliga 

önskemålen från målgruppen när det inte finns personal som kan förverkliga det. Ett av 
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målen med arbetet är att Regnbågsfyren någon gång i tiden inte ska behöva finnas 

längre, att det ska bli en självklarhet att alla ska behandlas lika. Blir språket ett hinder 

löser det de med andra språkkunskaper t.ex. genom tolkar.  
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ÅLANDS NATUR & MILJÖ 

Ålands Natur & Miljö är en obunden folkrörelse som strävar efter en hållbar livsstil 

hos varje åländsk individ. Föreningen fungerar som ett forum där alla med intresse för 

miljö- och hållbarhetsfrågor kan engagera sig och vara med och påverka vilka 

evenemang som skall planeras inom verksamheten.  

 

”Föreningens ändamål är att främja natur, miljö och fornminnesvård samt 

byggnads kulturens utveckling i landskapet, ävensom att utgöra ett organ för 

sådana organisationer, kommuner och enskilda personer som i samarbete med 

föreningen önskar främja dess målsättningar.’’ - Ålands Natur och Miljö. 

 

Deras hållbarhetspolicy består av:  

1. Välmående medlemmar och personal 

2. Smarta evenemang, representation och inköp 

3. Den gröna föreningslokalen 

4. Klimatsmarta resor 

5. Integration och jämställdhet 

Intervju Ålands Natur och Miljö med Tove Fagerström - 
Naturinspiratör och Jessica Sundberg - Medlemsansvarig 
 
Intervjun genomfördes 08.05.19 av Pontus Påvals och Gabriel Rostedt i deras lokal på 

Simonsgränd i Mariehamn. Vi valde att intervjua Tove och Jessica eftersom båda hade 

möjlighet att vara med på intervjun och är insatta i integrationsfrågorna.  
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Hur jobbar ni med integration? Ge konkreta exempel på aktiviteter och 

evenemang. 

 

”En del av vårt jobba är värvning och en viktig del av integration är att vara 

synlig på så många olika ställen som man kan och bjuda in folk och förklara för 

dem att vi är en förening och förklara vad en förening är och att den är öppen för 

alla.” - Jessica  

 

”Vi har också varit med när SFI ordnade en föreningsmässa för studenterna där 

de fick träffa olika organisationer, och där var vi med och berättade om vad vi 

gör.” - Tove 

 

”Inflyttade och nyinflyttade är en väldigt viktig målgrupp för oss då vi kan 

fungera som ett kontaktnät åt de som är intresserade av något av det vi jobbar 

med, antingen att man vill ut och se naturen, åka på utflykter eller träffa andra 

som brinner för miljöfrågor, vi har över 1200 medlemmar och ett stort 

kontaktnät inom föreningen.” - Jessica 

 

Vem är er målgrupp? Hur arbetar ni med dem? 

 

”Vi riktar oss till alla egentligen, framför allt miljöintresserade, men vi har listat 

fyra olika målgrupper; studerande, småbarnsföräldrar, befintliga medlemmar och 

även politiker och beslutsfattare.” - Jessica  

 

”När vi skall börja planera och ordna evenemang tar vi vår målgrupps åsikt i 

beaktande gällande vilket tema vi väljer att lyfta och vi vill att alla medlemmar 

skall kunna byta kunskap med varandra. Vi har också olika medlemsgrupper 

som är till för att de medlemmar med samma intressen skall kunna träffas. Vi 

har även medlemsmöten där initiativen till våra evenemang kommer ifrån, vi 

som jobbar här har koll på vilka trender som går och tar sedan upp dem på 

medlemsmötet där ämnet diskuteras.” - Jessica 
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Har ni fått någon feedback från er målgrupp? 

 

”Det händer ganska ofta att folk hör av sig hit och tycker att vi behöver göra 

något, men eftersom vi är över 1200 medlemmar kan inte bara vi på kansliet 

bestämma vad som skall göras utan det tas upp på medlemsmötet.” - Jessica 

 

”Den mesta feedbacken vi får kommer förstås från medlemmarna, men det 

kommer också en del insändare som är mer åsiktsbaserad och inte så konkret. Vi 

håller också kurser där vi ber deltagarna att ge feedback för att vi skall kunna 

förbättra vårt arbete och till på det har vi även enkäter där man får skriva sina 

åsikter som vi sedan samlar in.” - Tove 

 

”Den feedback vi har fått har gått från ganska mycket negativ till att vara mer 

positiv då vi har blivit tydligare med våran vision, och vi försöker uppmuntra 

folk som ringer in och är bekymrade över något att vara med och påverka 

istället.” - Tove 

 

Samarbetar ni med någon förening eller aktör i dessa frågor om 

integration? 

 

”Vi samarbetar med andra föreningar i olika sammanhang beroende på vad de 

gäller, men de föreningar vi samarbetar mest med är Emmaus, Medis, 

Folkhälsan, Regnbågsfyren, Marthaföreningen och alla de nordiska naturskydds 

föreningarna.” - Jessica 

 

  

 



33 

Vilka utmaningar ser ni med ert integrationsarbetet? 

 

”En av våra utmaningar är att försöka begränsa oss då engagemanget är så stort 

som det är, och det är väldigt många som vill vara med och hjälpa till. Ökade 

samhällsklyftor är också en utmaning då vissa är med på nästan allting och andra 

vill vara med men inte får till det i sina liv, de vi vill förbättra är hur man kan 

hjälpa dem att få in de som känner att det inte går av olika orsaker.” - Tove 

 

”Vi försöker att göra allting så enkelt som möjligt och så att alla skall kunna 

delta om de så tycker och vill, en lösning vi har börjat med är att ha 

barnpassning på våra medlemsmöten för att hela familjen skall kunna komma 

och för att ingen skall måsta bli kvar hemma för att vara barnvakt. Språket och 

våran kommunikation är också en utmaning gå den är till viss del begränsad till 

våra språkkunskaper när vi ska nå ut till vår målgrupp.” - Jessica 

 

Vad är målet med ert integrationsarbete? 

 

”Vi vill egentligen bara vara så tillgängliga som möjligt och så att alla kan vara 

med, vi gör ju inte skillnad på folk och folk utan alla ska får kunna vara med. Vi 

har också diskuterat att vår styrelse är ”vit medelklass” och vi skulle vilja ha 

styrelsemedlemmar med andra perspektiv då de kan har en annan syn på 

miljöarbete. Vi vill få med alla typer av människor för att få in flera olika 

synvinklar på den typen av arbete vi gör.” - Tove  

 

Hur kommunicerar ni om språket blir ett hinder? 
 

”Vi använder oss av tolk om det behövs, vi har lagt med medel i planeringen för 

att kunna ha med en tolk, annars kan vi själva prata engelska, svenska och 

finska. Många av de som är med som inte kan så bra svenska hjälper också 

varandra med att översätta om det har ett språk gemensamt. Vi försöker lösa det 

efter bästa förmåga helt enkelt.” - Jessica  
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Sammanfattning 
Ålands Natur & Miljö är en obunden folkrörelse som kämpar för att göra Ålands miljö 

bättre och hållbar. De anordnar evenemang där alla får vara med att hjälpa till, många 

gånger att städa Ålands natur. De försöker vara så synliga och tillgängliga som möjligt 

då de vill att alla skall kunna vara med oavsett hur den nuvarande livssituationen ser 

ut.  
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JOMALA IK 
 
I Jomala IKs verksamhet utförs fotboll, friidrott, skidåkning, volleyboll, orientering, innebandy 

och ”idrottskul” där barnen får testa på all sorts träning genom t.ex. lekar. Inom fotbollen och 

volleybollen finns både herr-, dam-, och juniorlag. Verksamheten finns vid Vikingahallen i 

Jomala.  

 

De ordnar även Summer Camp från 12-13 augusti, där alla barn födda mellan 2004-2014 får 

delta mot en avgift. Aktiviteten kommer att vara fotboll båda dagarna mellan kl 10-14. 

 

”JIK Fotbolls syfte är att bedriva organiserad fotbollsträning för flickor och pojkar från sex års 

ålder upp till seniorlag. Vår målsättning är att ha ett lag i varje årskull inom dessa åldrar. JIK 

Fotbolls fokus är på breddfotboll, dvs att kamratskap och gemenskap är viktigare än resultat. 

Som ett led i den strategin undviker vi toppningar av juniorlagen för att istället ge speltid åt alla 

oberoende av kunskapsnivå. Vår slogan är ”Fotboll för alla” 

 

Jomala IK anordnar matcher året runt. Utöver matcherna deltar även de yngre (6-10 år) i pool 

spelen, från 13 års åldern får lagen delta i upplandsserien och 11 åringar får delta i Alandia 

Cup. 

 

Mail med Jesper Josefsson - administratör för Jomala IK 
Vi mailade Jomala IK och eftersom Jesper svarade och är administratör för Jomala IK så höll 

Emma Brunberg fortsatt kontakt med honom.  

 

Hur jobbar ni med integration? 
 
Jomala IK har haft ett integrationsprojekt 2018, där nyinflyttade familjer fick komma för att 

träffas och spela lite fotboll. Projektet var lyckat och det uppskattades av familjerna som 

deltog. Några av barnen fortsatte att spela fotboll och spelar idag i olika lag inom föreningen.  
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På vilket sätt hänger fotboll och integration ihop med varandra? 
 
Jomala IK tycker att fotboll och andra idrotter är ett bra sätt att skapa kontakter och även att 

komma in i samhället. Deltagarna som spelar fotboll måste prata med varandra och samarbeta, 

detta leder till att de skapar nya kontakter och får nya vänner i samhället. Eftersom det ofta är 

barn som deltar är vuxna oftast också närvarande, på så sätt kommer även de vuxna i kontakt 

med de andra vuxna som är där och knyter på så sätt an till olika kontakter.  

Fotboll och även andra sporter blir som ett världsspråk, man har oftast samma regler gällande 

samma idrott oberoende vilket land du kommer ifrån. Genom att alla förstår vad de ska göra 

utan att man behöver använda ord skapar det en gemenskap.   
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INTERVJU MED MÅLGRUPPEN 

 

Vi har intervjuat två stycken ungdomar och två stycken vuxna. Intervjun med de vuxna 

utfördes med hjälp av tolk vid namn Walid Mossa medan de ungdomar vi intervjuade kunde så 

pass bra svenska att det inte behövdes en tolk. Intervjuerna med ungdomarna utfördes av Emma 

Brunberg 18.05.19 och intervjun med de vuxna utfördes av Emma Brunberg och Emilia 

Fagerholm 19.05.19. Intervjuerna gjordes i Lemland, Valbohallen, då några nyinflyttade 

familjer fick ta del av föräldrainformation på arabiska. Informationen handlade om hur det är 

att uppfostra barn och ungdomar samt att bilda familj i Finland. 

 

Vi valde att ha olika frågor till de två intervju grupperna för att det skall vara enklare frågor till 

de yngre att de förstår vad vi frågar och att det är mera komplicerade och mer djupgående 

frågor till de vuxna. Det var tänkt att frågorna till det yngre skulle ställas till barn i åldern 7-12 

men på grund av praktiska orsaker blev det två stycken i åldern 16 och 18.  

Ungdomar 
Hur gammal är du? 

 

”Jag är 18 år gammal” - Person 1 

 

”Jag är 16 år gammal” - Person 2  

 
Vad gör du på fritiden?  

 

”Eftersom vi kom hit för 7 månader sen har jag inte börjat på någon 

fritidsaktivitet ännu, men jag brukar gå ut och gå eller cykla. Jag och min 

syster brukar också spela tennis tillsammans på gården. Jag skulle dock vilja 

börja på dans.” - Person 1 
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”På fritiden brukar jag cykla, men som min syster sa brukar vi också spela 

mycket tennis tillsammans.” - Person 2  

 
Vad tycker du om Åland? 

 

”Jag tycker jättemycket om Åland, speciellt naturen är jättevacker.” - Person 

1 

 

”Jag tycker också naturen är jättevacker, jag trivs här.” - Person 2  

 
Saknar du något på Åland som du hade i ditt hemland? 

 

”Nej, allt är mycket bättre på Åland. Skolorna speciellt är mycket mer seriösa 

på Åland än i Syrien. I matematiken får man inte så mycket hjälp i vårt 

hemland, man har lärare i ungefär 3 månader. Kemi och fysik handlar bara 

om att läsa i vårt land medan man får göra olika experiment här.” - Person 1 

 

”Jag håller med min syster.” - Person 2  

 
Vad skulle du vilja bli när du blir äldre? 

 

”Mitt favoritämne i skolan har alltid varit hälsokunskap eftersom jag är 

väldigt intresserad av hur kroppen fungerar. Doktor är därför mitt drömyrke, 

men det är så lång utbildning till det.” - Person 1 

 

”Mitt favoritämne är matematik men jag gillar även språk.” - Person 2 

 
Hur lärde du dig svenska? Var det lätt/svårt? 

 

”Jag går på Medis så det är där jag har lärt mig svenska. Jag tycker svenska är 

ett lätt språk att lära sig, och har man en stark vilja så går allting.” - Person 1  
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”Jag går i en skola så det är där jag har lärt mig svenska. Har man en stark 

vilja är det inte svårt att lära sig det svenska språket.” - Person 2 

 

Vuxna 
Denna intervju är gjord med hjälp av tolk. De som utförde intervjun var Emma 
Brunberg och Emilia Fagerholm. Intervjun blev inspelad 19.05.19 och sedan 
transkriberade vi den.  
 
Vad gör ni på fritiden? 

 

”Jag har två katter hemma så jag brukar gå ut med dem, pratar med mamma 

och pappa och med min man” - Person 3 

 
Skulle ni vilja gå på någon lagsport?  
 

”Jo” - Person 3 

 

Har ni varit till Öppna förskolan? 

 

”Nej” -Person 3 

 
Skulle ni kunna tänka er att åka dit? 

 

”Jo, jag gillar barn och jag vill gå dit” - Person 3 

”Jo” - Person 4 

 
Saknar ni något på Åland som ni hade i ert hemland? 

 

”Jo det finns massor av saker som skiljer sig på Åland. Till exempel släkt och 

familj saknar vi. De känns som att vi bor ensamma här eftersom familjerna 
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här bor på olika ställen, en familj bor i Godby, en annan i Jomala och någon i 

Mariehamn.” - Person 3 
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Vet ni vart ni kan vända er om ni behöver hjälp med något? 

 

”Vi har några telefonkontakter som till exempel Tanja 

[integrationsansvarig vid ÅHS], Sjukhuset, Akuten och socialen som 

vi kan ringa om vi behöver hjälp med något” - Person 3 

 
Vad är er uppfattning om Åland? 

 

”För min del när jag var nere i Turkiet sa de att jag skulle komma till 

Finland, inte Åland. Jag visste inte att jag skulle komma till en ö som 

heter Åland. De andra familjerna som kom till fasta Finland har 

bättre möjligheter att ta sig från en punkt till en annan och även 

bättre shopping. För att köpa billigare mat måste vi resa till Sverige. 

Jag har inget körkort och det är sämre taxitjänster, det är svårt för 

mig att alltid fråga om skjuts hit och dit”  

- Person 3 

 

”För min del så trivs jag här och det är bra för barnen med skolan. 

Om det är något så frågar vi om man får göra så, vi frågar alltid 

innan vi gör något. Vi har också problem med bussförbindelse och 

taxitjänster och ta sig från punkt till punkt.” - Person 4 

 
 
Finns det några seder och bruk som är annorlunda här än i det landet ni 

kommer ifrån? 

 

”Det är stor skillnad på olika sätt. Det är enkelt att hitta och få tag på 

mat där vi kommer ifrån. Här är bussförbindelserna sämre då det tar 

så lång tid tills nästa buss kommer.”  

- Person 3 
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”Skoltiden här är lång, 8 timmar, i vårt hemland är den 3 timmar och 

då hinner man vara med släkten sen på kvällen. Vi förstår att studier 

räknas som jobb men det är 8 timmar långt och man kan inte jämföra 

det med jobb för då rör man på sig, på jobb får man rörelse, man blir 

inte uttråkad som man blir i skolan när man sitter stilla i 8 timmar. 

Det påverkar oss dåligt.” - Person 4 

 

”Det tar 1h till skolan och 1h tillbaka, jag är helt slut när jag kommer 

hem och går och lägger mig nästan direkt” - Person 3 

 

Har ni varit med om någon kulturkrock? 

 

”Jo, det som har påverkat mig dåligt var med min son. Han har aldrig 

gått i skolan förut i Turkiet utan där jobbade han bara så han visste 

inte hur man uppför sig i skolan så allt var nytt för honom, det var 

väldigt besvärligt för honom i början och han blev mobbad av hela 

skolan. Men nu är det bättre men förut påverkade de mig väldigt 

dåligt av att se honom så ledsen och inte vilja gå i skola. Det var 

störande eftersom de då blev en kulturkrock”  

- Person 3 

 

”Samma sak med min son men han hade gått i skola i turkiet i 3 år, 

men de var svårt för honom i början men nu går det bättre.”  

- Person 4 

 
Lär ni er svenska någon annanstans än i skolan? 

 

”Mina vänfamiljer hjälper mig mycket. Jag har två vänfamiljer som 

hjälper mig att prata och vara social. Dem har jag lärt mig mera av än 

vad jag lärt mig i skolan. De hjälper oss jättemycket och med allt vi 

begär hjälp om.” - Person 3 
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”Vi har också vänfamiljer men vi har inte så mycket kontakt, kanske 

1 gång i månaden ungefär.”  - Person 4 

 

”Min vänfamilj bjuder alltid hem mig varje vecka och hjälper mig 

med svenskan.”  

- Person 3 

 
 

Tycker ni att det är svårt att lära er svenska? 

 

”Det är mycket lättare att lära sig än finska” - Person 3 

 

”Jag tycker om det svenska språket” - Person 4 
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FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 

- Ordna skjuts till nyinflyttade så de lättare kan ta sig till verksamheterna. 

Bussförbindelserna går sällan och vissa vet ej vilken buss man ska stiga på osv, 

så det borde förbättras.  

 

- Bättre hemsidor på lätt svenska där det är tydliga flikar så nyinflyttade hittar 

lätt. 

 

- Sprida verksamheterna runt hela Åland. Vi ser gärna att alla verksamheter är i 

Mariehamn. 

 

- Mer information ut i samhället om integration. Informationen kan komma ut 

till exempel med hjälp av olika föreläsningar, evenemang och andra 

informationstillfällen. Informationen bör komma ut till alla, eftersom alla 

behöver kunskap om hur man ska integrera människor in i samhället. De som 

borde ge ut informationen är de olika verksamheterna och hur de specifikt 

jobbar med att främja integration.  

 

- Verksamheter borde ha en överblick över andra verksamheter så man kan föra 

vidare den nyinflyttade om den behöver hjälp med något annat till exempel 

hjälp med körkort. Vi ser ett behov av bättre samarbete mellan verksamheterna. 

 

- Alla verksamheter såsom myndigheter, kommuner och företag bör ha tillgång 

till en tolk.  

 

- Mer information till skolor om integration och hur man behandlar en 

nyinflyttad, har förståelse om att kulturer ser olika ut. 
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- Mer informationstillfällen där man berättar vart man kan vända sig om man 

behöver hjälp med specifika saker som ekonomi, de administrativa, boende och 

sjukvård.  

 

- Tillfällen där alla familjer som är nyinflyttade får träffas och skapa nya 

kontakter till exempel cafeér, aktivitetsdagar och föreläsningar. Andra som kan 

delta på dessa tillfällen är olika verksamheter runt om på Åland.  

 

- Verksamheter, framförallt från tredje sektorn, borde informera i skolor (gäller 

även vuxenutbildningar) för att få de studerande medvetna om aktiviteter och 

evenemang som verksamheten anordnar. Informationen är riktad till eleverna 

eftersom de oftast kommer lättare in i samhället och kan föra informationen 

vidare till resten av familjen.  

 

 

 
 
 
 

 
  

 



46 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
https://foreningsregister.mariehamn.ax/katalog.aspx 

 

https://www.rodakorset.fi/toimipisteet/alands-distrikt  

 

https://www.folkhalsan.fi/aland/ 

 

http://www.raddabarnen.ax  

 

http://www.emmaus.ax 

 

http://4h.ax 

 

https://regnbagsfyren.wordpress.com 

 

https://www.natur.ax  

 

https://jik.ax 
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