
Tips och idéer

 - kring inkludering och integration för 

kommuner och föreningar



Idématerialet har sin bakgrund i Arbetarnas bildningsförbund Ålands inte-
grationsprojekt för inkludering och möten, genomfört i den lilla kommunen 
Kumlinge i den åländska skärgården. Kommunen har en befolkning på ca 
320 invånare och ett rikt föreningsliv. Materialet lyfter på frågor som hur 
man kan skapa en god integrering av inflyttade i en liten kommun. Den 
lilla kommunen har många styrkor men också utmaningar som t ex att den 
mesta informationen har en tradition av att gå via informella vägar och att 
många som flyttar till kommunen är eller blir släkt eller känner någon i 
ortsbefolkning. Detta gör det enklare för den gruppen att få del av information, 
men svårt för andra inflyttande.

Hur?
Som nyinflyttad i en mindre kommun har man ofta goda möjligheter att  snabbt 
bli engagerad i aktiviteter och föreningar om man kan språket. Men det finns 
även inflyttning där grupper med olika kulturell språklig bakgrund flyttar 
in och för dem är det ofta svårt både att få information och att känna sig 
inbjudna till aktiviteter. Aktiviteter som relativt ofta är främmande eller 
bygger på att man kan samtala på svenska.

För att skapa förutsättningarna så att inflyttade 
känner sig välkomna behöver kommunen skapa 
underlättande strukturer. Det kan till exempel 
vara att någon har i uppdrag att vara kontakt- 
och samordningsperson. En person som både 
kan skapa några tillfällen per år där människor 
möts och som kan arbeta med direktkontakt 
och information till de inflyttade. Det är lika lite 
självklart att folk boende i den lilla kommunen 
aktivt tar på sig ett integrationsansvar som att 
de sker i en större kommun.

Målsättningen i projektet var att skapa mötesplatser för inflyttade och bofasta 
med ett brett program - med rubriken: "gammal och ny skärgårdskultur". 
Mötesplatserna skulle vara tillfällen där människor kan bygga sociala 
nätverk, lära känna varandra och få del av informell kunskap om samhället. 
Detta genom att erbjuda aktiviteter utifrån en rad olika intressen och 
traditioner. Det är viktigt att engagera boende i kommunen, både de som 
bott länge och nyinflyttade, men också att bjuda in personer utifrån som kan 
ge nya kunskaper.
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Mångfald
Det är viktigt för det lilla samhället att ha 
både ut- och inflyttning. Om de utflyttade 
har trivts finns det chans att de sprider en 
positiv bild av platsen och använder sina 
nätverk på deras nya boendeorter. Utifrån 
det är det viktigt att de har haft en bra 
tid när de bott i kommunen. Därför är de 
viktigt att en kommun stimulerar möten, 
kultur och inkludering av alla invånare, 
även om en del relativt nyinflyttade flyttar 
bort relativt snabbt igen. Inflyttade är ofta 
mer rörliga och en del blir bara kortvarigt 
boende i kommunen, andra stannar. Att 
snabbt få ett nätverk av människor och 
möjligheter att träffa folk är viktigt för de 
flesta inflyttade. 

För kommunen är de viktigt att lära känna nyinflyttade och ta vara på deras 
erfarenheter, kunskaper, kompetenser, nätverk och kontakter. De kan berika 
samhället och skapa nya möjligheter, aktiviteter och samarbeten. Det är 
viktigt med öppenhet och mångfald för alla kommuner som vill utvecklas. I 
en liten kommun kan det vara avgörande för möjligheten att locka till sig nya 
invånare.

Samarbete och  samordning
Samarbete är ett nyckelord. Kommunen behöver ta ansvar så att någon har 
i uppdrag att skapa mötesmöjligheter. Det kan vara genom att kommunen 
själv engagera en person eller att man mot ersättning ger en förening i 
uppdrag att skapa tillfällen och informera. Det är ofta svårt att hitta och 
förstå att man är välkommen på olika lokala aktiviteter, personlig kontakt 
behövs oftast till en början. Både i den stora och i den lilla kommunen behövs 
en dörröppnare och möjliggörare för att inflyttade ska hitta till aktiviteter.
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Kvotflyktingfamiljer
Kvotflyktingfamiljer får på många sätt mer stöd än andra inflyttade, detta genom 
att staten finansierar deras integration, samtidigt har de också ofta, men inte 
alltid, större utmaningar än andra inflyttade beroende på familjens bakgrund, 
språkkunskaper, läskunnighet, psykiska hälsa, etc.

Från kommunen kan man underlätta genom att kontinuerligt arrangera med 
platstolk där också andra engagerade ges möjlighet att boka in sig för samtal. För 
kvotflyktingar är transporter något man behöver ta med i beräkningen, då dessa 
åtminstone till en början, varken har ett giltigt körkort eller tillgång till bil och 
kollektivtrafiken ofta är sparsam både inom och utom små kommuner.

Tolk  kan man få hjälp med via telefontolkning 
eller tolk på plats. Kommunen kan ansöka om 
att få tolkkostnader ersatt av Närings-, trafik- 
och miljöcentralen (NTM) för vissa in-flyttade 
grupper, bl a kvotflyktingar. Det gör det möjligt 
för kommunen att t ex boka tolk som kommer 
till kommunen för uppdrag att tolka för olika 
behov som kommunen har och de kan också 
ingå att erbjuda civilsamhällets organisationer 
och personer tid med tolk och inflyttad.

Aktivitetsidéer 
Nya och gamla traditioner
Många lokala föreningar arrangerar traditionella aktiviteter.
Exempelvis: midsommarkronsbindning, grillkvällar, julmarknad, luciafester, 
skräpplockning, firandet av olika högtider. 

Till dessa är det viktigt att man aktivt bjuder in inflyttade att komma med. 
Det underlättar också om man förklarar och ledsagar dem i hur man gör 
och hur aktiviteten går till. Nyinflyttade som inte läser svenska och kan ta 
del av nyhetsbrev och affischer behöver också få direkt information om både 
kommunala verksamheter och föreningars aktiviteter, som t ex öppna skolfester, 
bibliotekets öppettider, temakvällar, mm.
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Skapa nya aktiviteter:
* Att arrangera traditionella aktiviteter från orten, 
sådant som många familjer gör. 
Exempelvis; svampplockning, fiske, bad, eller att 
odla.

* Att arrangera knytkalas/middagar med eller utan 
teman. 
Exempelvis; grillkväll eller någon traditionell eller 
internationell matlagning.
 
* Att skapa nya traditioner och mötesmöjligheter 
genom att fånga upp inflyttandes traditioner och 
initiativ. 
Exempelvis; pröva på att spela Petanque -  
en variant av flera olika boulespel eller syrisk afton. 

Studiebesök
* Att arrangera besök hos olika lokala företag, gårdar, tjänsteleverantörer, 
kulturarbetare och andra enskilda engagerade personer som t ex lokala politiker 
eller föreningsmänniskor.

* Att arrangera besök på olika utställningar, marknader och kultur- och 
minnesmärken. Exempel från Kumlinges projekt var att man besökte; 
flygfältet, flygfyren, stenbrottet och julmarknad.

Det kan vara bra att stämma träff för att de inflyttade ska veta att någon de 
känner finns på plats.
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Inkludering genom studiecirkel
Studiecirkel är en möjlighet att lära känna nya 
människor, bygga nätverk, knyta vänskapsband 
och lära sig nya saker. 

-  Målet med inkluderingscirklarna är att ålänningar 
och nyinflyttade träffas och lär av varandra.

- Studiecirklarna skapar möjlighet att öva svenska.

- De som flyttat eller flytt till Åland kan få ett fint mottagande på Åland och  att 
utveckla sin lokala nätverk. De redan boende får lära känna nya människor. 
 
Inga förkunskaper krävs av de som leder eller deltar. Vad studiecirklarna 
göra och diskuterar beror på deltagarnas intressen. En studiecirkel består av 
minst tre personer som träffas fem gånger. Det går bra att göra och delta i 
flera cirklar. Studiecirklarna ska ha en samordnare och en enkel plan. Varje 
studiecirkel får ett litet cirkelbidrag som t ex kan användas till en aktivitet, 
fikabröd eller material.

 

Tips och lärdomar
* Det behövs personlig inbjudan, att någon tipsar 
om vad som är på gång, kombinerat med officiella 
affischer och annonser i nyhetsbladen. Speciellt 
inflyttade behöver direkt kontakt via personliga 
besök, mail, sociala medier, etc.

* Det behövs samordning och kunskap om vilka 
som kan behöva skjuts. 

* När många språk behöver talas så krävs det att 
det finns en person som ser till att alla förstår 
åtminstone en del och stämmer av med dem som 
inte kan tala majoritetens språk. I projektet har 
vi främst använt appen Google översätt som kan 
laddas ned i mobilen. Den kan både översätta från 
tal och text samt läsa upp. Ibland blir det tokigt och 
leder emellanåt till skratt och förvånade blickar, 
men man kommer långt i kommunikationen  även 
med de som har ingen eller liten skolbakgrund. 
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* Även om studiebesök och aktiviteter är designade för 
vuxna, måste man planera så att barn i olika åldrar kan 
komma med och att de måste få någon form av plats.

* Tänk på allergier, matpreferenser och att det kan 
finnas rädsla för katter och hundar. 
 
* Programmen behöver ofta vara genomtänkta så att 
alla känner sig inkluderade.

* Det är bra att göra en del aktiviteter där programmet 
samlar folk främst för att lära känna varandra. De flesta 
känner sig inte bekväma med att mingla utan behöver 
aktiviteter och sammanhang som gör att man börjar 
prata med varandra och så sakta lär känna varandra.

* Det är viktigt att göra program som är intressanta för 
invånare i allmänhet, som att besöka platser eller skapa 
aktiviteter där man lär något nytt.

* För att involvera invånare som bott länge i kommunen, 
men som inte självklart är nyfikna på att lära känna nya, 
krävs oftast att de bjuds in för att visa eller lära ut något.

* Det är viktigt att aktiviteterna är avgiftsfria då en grupp 
av inflyttade är kvotflyktingar, men också andra kan leva 
under knappa ekonomiska förhållanden.

* Det stora behovet är en samordnande kraft som bryr 
sig lite extra så att inflyttade blir informerade och 
involverade. Bybor är ofta lätta att engagera i konkreta 
uppgifter som att ställa upp och hjälpa till eller att bjuda 
på sina kunskaper, det ställer de flesta upp med gratis.

* Under sommaren ska man även ta vara på sommar-
gästerna som en resurs i inkludering och integration.
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Fakta om Kumlinge
Kumlinge kommuns område omfattar ungefär 800 öar, varav 
de fyra största har bofast befolkning. Invånarantalet på de olika 
öarna är ca Kumlinge 200, Enklinge 70, Seglinge 30 och Björkö 
20, sammanlagt 320 personer. I Kumlinge har ca 90 % svenska 

som modersmål och 8 % finska. Inflyttade i kommunen kommer från Syrien, 
Tyskland, Brasilien, Norge, Ryssland, Estland, Finland, Thailand och Sverige. 
I kommunen finns 146 fristående bostadshus, 19 radhuslägenheter och ca 335 
fritidshus. Framförallt under sommaren bor många sommargäster, kortare 
eller längre perioder i kommunen. I kommunen finns också en relativt stor 
internationell volontärverksamhet genom olika föreningar.

Fakta om ABF 
ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund är en förening 
som startades i början av 80-talet av fackföreningar på Åland 
och idag har föreningen 33 medlemsföreningar (fackliga-, 
sociala-, kultur- och rättighetsföreningar). Föreningens bas är 

studiecirkel-, föreläsnings-, kurs- och projektverksamhet för att därigenom 
ge medborgarna tillfälle att lära och utvecklas genom fritt kunskapssökande 
utanför de formella utbildningssystemen. ABF-Ålands syfte är att vara en 
del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och 
demokratins principer. Föreningen arbetar för ett aktivt medborgarskap, 
främja och verka för ett livslångt lärande, utveckla kulturpolitiken samt 
skapa, utveckla och administrera utbildning och kulturverksamhet.
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Vad är vad?
Utlänning; En person som inte är medborgare i det land där densamma 
bor eller vistas.
 
Invandrare; En person som flyttar från ett land till ett annat. Ett allmänt 
begrepp som gäller för personer som flyttar på olika grunder. 

Flykting; En utlänning som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av härkomst, religiös uppfattning, nationalitet eller tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning (definieras i FNs 
flytkingkonvention). Flyktingstatus får en person som någon stat beviljar 
asyl eller som UNHCR konstaterar vara flykting. 

Kvotflykting; En person som UNHCR beviljat flyktingstatus och som 
har beviljats inresetillstånd inom ramen för en flyktingkvot som årligen 
fastställts i statsbudgeten. 

Asylsökande; En person som begär skydd och uppehållsrätt i en främmande 
stat. Personen får flyktingstatus om asyl beviljas honom eller henne. En 
asylsökande är alltså inte en flykting, eftersom kriterierna för flyktingskap 
ännu inte har utretts. I samband med asylförfarandet utreds och avgörs 
också om uppehållstillstånd kan ges på någon annan grund.

Tänk på att inte bygga motsättningar mellan olika inflyttade grupper.
Genom att skapa speciella förmåner, aktiviteter för vissa grupper, 
försöka att inkludera alla som kan vara intresserade.
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