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Att leva och bo som inflyttad på 

Åland 



Syfte och metod 
____________________________________ 
• Syftet med barometern är att ge en överblick av de 

inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska 
samhällslivet på olika plan utifrån de inflyttades egna 
erfarenheter och upplevelser.  

• Första undersökningen i sitt slag som görs; ger ett 
underlag för utvecklingen av integrationsåtgärderna. 
Ska kunna följas upp av nya liknande undersökningar. 

• En enkät har skickas ut på svenska och engelska till  
1 354 (1 402) personer i åldern 18-75 år födda utanför 
Norden och som inte har svenska som modersmål.  

• Enkäten gick även att svara på elektroniskt på svenska, 
engelska, estniska, lettiska och rumänska.  

• Totalt inkom 571 svar, vilket innebär att svarsprocenten 
för undersökningen är 42 procent.  

 

 



Respondenternas främsta orsak till att 

flytta till Åland efter kön 

 
* Signifikanta skillnader mellan kön. 



Integration 

Integration innebär att inflyttade lär sig om och anpassar sig till det 
åländska samhället samt känner sig välkomna som likvärdiga 
medlemmar i det åländska samhället. Det är viktigt att inflyttade vet 
hur saker och ting sköts på Åland. Målet är att de inflyttade lär sig 
svenska och kan delta i arbetslivet och samhället. Det är också viktigt 
att bevara den inflyttades eget språk och kultur. Integrationen är en 
ömsesidig process där såväl människorna som samhället utvecklas. 
För samhället bidrar den ökade mångfalden till en utveckling på 
många plan, inom bland annat kultur, näringsliv, service och socialt. 

 

 



Frågor av betydelse för integrationen 

efter modersmål, skala 1-4 
  Totalt Antal svar 

Arbete 3,8 554 

Hälso- och sjukvård * 3,8 544 

Att barnen får gå i skola/studera 3,8 511 

Svenska språkkunskaper 3,7 542 

Trygghet 3,7 540 

En lämplig bostad till mig själv/familjen 3,7 539 

Att barnen får ett arbete * 3,5 480 

Svenska språkkurser 3,5 534 

Bra bemötande från ålänningars sida 3,5 527 

Bättre ekonomisk situation 3,4 541 

Lära känna ålänningar 3,3 529 

Fritidsaktiviteter 3,2 545 

Egen bil * 3,2 530 

Studier 3,2 500 

Kunskap om den åländska kulturen och samhället 3,1 536 

Äktenskap 2,9 488 

Att min familj kommer till Åland (eller i närheten) 2,9 498 

Finskt medborgarskap * 2,8 519 

Stöd av inflyttade från samma land som jag * 2,5 508 

Verksamhet i föreningar 2,5 489 

En förening på mitt eget språk 2,2 479 

* Signifikanta skillnader mellan modersmålen     



Egen bedömning av svenska 

språkkunskaper 



Hur väl klarar du dig på svenska i 

följande situationer 



Har du deltagit i svenska 

språkkurser/språkutbildning 



Utvärdering av undervisningen 



Öppen fråga: Vad var bra/inte bra med 

språkundervisningen 
• 122 personer lämnade ett svar. De flesta har gått på antingen SFI på 

Medis eller kvällskurs på Medis.  

• Flera personer tycker att nivån på undervisningen har varit för låg eller för 
hög, och flera påpekar att olika människor har olika behov av svenskan.  

 - ”Jag har en universitetsexamen men mina språkkunskaper efter SFI-
 kurserna är inte tillräckliga. Jag behöver lära mig mer. Kurserna var 
 bra men för kort tid.”  

 -”Enligt min mening borde undervisningen börja med alfabetet för att 
 man ska kunna uttala och sammanfoga meningar” 

 - Inkludera mer kunskap om det åländska samhället i språkkurserna 
 (sjukvård, försäkringar, FPA, olika bidrag) 

• Flera av de svarande berättar om hur nöjda de är med att ha haft 
chansen att göra språkpraktik på olika arbetsplatser. 

• En person föreslår att landskapsmyndigheterna själva borde få möjlighet 
att arrangera de språktest som behövs för att söka medborgarskap. 

 



Känslan av trygghet och 

diskriminering 



Hur trygg känner du dig där du bor?  



Orsak till diskriminering,(flera val 

möjliga) 



Tjänster och information 



Omdöme av offentliga tjänster 
  Omdöme Antal svar 
Bibliotek 3,6 329 
Barndagvård 3,6 151 
Motionstjänster (t.ex. simhall, ishall, joggingspår eller fotbollsplaner) 3,5 349 
Grundskola 3,4 114 
Tillståndsärenden hos polisen 3,4 262 

Tjänster för ungas fritidsaktiviteter (t.ex. idrottsföreningar eller ungdomsgårdar) 3,3 161 
Rådgivning (mödra- och barnrådgivning samt familjerådgivning) 3,3 181 
Kompassen - infokontor för inflyttade (Medishuset i Mariehamn) 3,3 107 
www.aland.ax 3,3 168 
Annan utbildning 3,3 124 
Högskolan på Åland 3,2 54 
Kulturella tjänster (t.ex. teater, museum) 3,2 246 
Tjänster för personer med funktionshinder 3,2 40 
Sociala tjänster, t.ex. utkomststöd 3,1 186 
Ålands gymnasium 3,1 67 
FPA 3,1 363 
Tandvård 3,1 303 
Äldreomsorg 3,1 28 
Kommunala hyresbostäder eller annan boendeservice 3,1 228 
AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) 3,1 251 
Hälsocentral 3,0 427 
Psykisk klinik 2,9 50 



Källor för information om det åländska 

samhället (flera val möjliga) 



Integrationsplanen och 

lagen om 

integrationsfrämjande 



Om den svarande har fått en 

integrationsplan efter modersmål 



Hur mycket har integrationsplanen 

hjälpt dig i följande situationer? 



Sysselsättning 



Huvudsyssla 
• 51 %: Heltidsarbetande anställd  

• 13 %: Deltidsarbetande löntagare/anställd 

•  7 %: Egenföretagare 

• 10 %: Studerande  

• 1 %: Praktikant 

• 4 %: Pensionerad 

• 6 %: Arbetslös eller permitterad 

• 5 %: Jag arbetar inte (t.ex. hemma med barn) 

• 1 %: Vet inte 

• 2 %: Annat 

• Exempel på ”annan sysselsättning”: Innhoppare, bildkonstnär, sjukskriven, har 
jobbat i tre år med nytt avtal varje månade, har inte visum ännu. 



Orsak till att vara egenföretagare 

(flera val möjliga) 



Har du fått tillräckligt med stöd och 

råd för att starta eget företag? 



Bedömning av yrkeslivet 



Fritid och sociala relationer 

med ålänningar 



Fritidssysselsättningar 



Vilka organisationer, klubbar eller 

föreningar tillhör du? (fler val möjliga) 



Hur lätt är det att lära känna 

ålänningar? 



Varför är det svårt att lära känna 

ålänningar? 



Övriga kommentarer  

• Framhåller svenskakunskapernas betydelse för att lyckas 
integreras i det åländska samhället.  

• Vänskap med åländska personer som man sedan kan vända 
sig till med frågor rekommenderas . 

• Föreslår att kontaktträffar anordnas så att ålänningar och 
inflyttade kan lära känna varandra.  

• Uttrycker sin uppskattning för att denna undersökning görs. 
 



Jämförelse med den 

finländska undersökningen 

och avslutande 

kommentarer 



Jämförelse 
• Det finns väldigt många likheter mellan den Åländska 

undersökningen och den fastländska. De inflyttades 
åsikterna och erfarenheterna motsvarar ofta varandra. 
Exempel på punkter där undersökningarna dock skiljer sig 
år är: 

• Vad gäller bedömningen av tjänster för arbetssökande får AMS 
bättre betyg än motsvarande tjänster på fastlandet. 

• Vad gäller företagsrådgivning ansåg 26 procent av de inflyttade 
på fastlandet att de har fått tillräckligt med stöd för att starta ett 
eget företag, motsvarande siffra på Åland var 18 procent. Hela 
45 procent av de åländska inflyttade ansåg att de inte fått 
något stöd alls i jämförelse med 39 procent i den finländska 
undersökningen.  

 

 



Avslutande kommentarer 
• Eftersom de individuella förutsättningarna och behoven varierar är 

det sällan meningsfullt att betona genomsnitt och ”typinflyttare”. 
Vägen till integration varierar från individ till individ, bland annat 
beroende på livssituation och bakgrund. 

• Förutom att arbete är den främsta orsaken till inflyttningen ansåg de 
svarande i undersökningen även att arbete är den viktigaste faktorn 
ur ett integrationsperspektiv.  

• För de personer som nyligen flyttat till Åland är det vanligast att 
jobba inom den privata sektorn. Arbetsplatserna inom den privata 
sektorn har en nyckelfunktion för integrationsprocessen och 
efterfrågan på arbetskraft inom det privata näringslivet kan 
generera inflyttning.  

• Bland de inflyttade som valt att starta egna företag efterfrågas mer 
rådgivning, över 80 procent av egenföretagarna ansåg att de har 
behov av mer råd och stöd. 

 



Avslutande kommentarer 

• Kunskaper i svenska är en annan faktor som är mycket viktig ur ett 
integrationsperspektiv. Drygt en tredjedel av de som gått en utbildning i 
svenska upplever att utbildningen har varit för kort och grundkunskaperna 
varierar mycket mellan kursdelatagarna. Många av de svarande 
framhåller möjligheten till språkpraktik på arbetsplatser som mycket bra.  

• Endast 10 procent av de som hade svarat på enkäten uppgav att de 
hade fått en integrationsplan uppgjord för dem, många visste inte vad en 
integrationsplan innebär. En stor del av dem som hade fått en 
integrationsplan upplevde dock att de hade haft nytta av den, till 
exempel med möjligheten att lära sig svenska och att lära känna Åland.  

• Över en tredjedel av de inflyttade tycker att det är ganska eller mycket 
svårt att lära känna ålänningar. Ålänningar upplevs vara reserverade mot 
de inflyttade. Här har vi alla en viktig roll för integrationen. 

 

 



www.asub.ax 
www.facebook.com/AASUB 


