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Temat god praxis (juni 2016): God praxis som stöder integrationens inledningsfas och delaktighet, 
utvecklad av den tredje sektorn   
 
 
Hobbymässa för invandrare 
 
 
Ändamål:  
Hobbyer och fritidssysselsättningar är en väsentlig del av en lyckad integration. Det är viktigt att in-
vandrare får tillgång till information om lokala möjligheter till fritidssysselsättningar. Särskilt för invand-
rare med flyktingbakgrund och för asylsökande är det utmanande att få information om lokal fritids-
verksamhet och att komma med i verksamheten. Bland annat avsaknaden av ett gemensamt språk 
och nätverk leder till utmaningar i informationsförmedlingen.  
 
Hobbymässan ordnas under en dag (t.ex. kl. 10–16) i form av ett evenemang där ungdoms-, idrotts- 
och kulturorganisationer, social- och hälsoorganisationer och andra aktörer som kan erbjuda invandra-
re olika hobbyer och aktiviteter presenterar sin verksamhet. Invandrare och asylsökande bjuds in att 
bekanta sig med utbudet.  
 
Aktörer som verksamhetsmodellen lämpar sig för: 
Organisationer, kommuner och förläggningar 
 
Målgrupper: 
Personer med invandrarbakgrund (inklusive barn, unga, asylsökande).   
 
Central idé för verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Organisationernas hobby- och fritidsverksamhet som invandrare och asylsökande kan delta i lyfts fram 
på ett konkret sätt på en enda plats. De personliga möten med olika aktörer som mässan erbjuder kan 
sänka tröskeln för att gå med och delta i verksamheten.  
 
Möjligheten till aktiv verksamhet är central för att man ska kunna bevara funktionsförmågan, skapa 
sociala kontakter och därigenom rota sig på orten.  
 
Verksamhetsmodellen grundar sig på sektorsövergripande samarbete och förenade resurser samt på 
att man drar nytta av sakkunskap och nätverk inom olika områden. 
 
Centrala aktörer som behövs för förverkligandet, deras uppgifter samt nödvändiga resurser: 
Samarbete med olika aktörer:  
Hobbymässan kan koordineras av en kommun eller av en organisation.  

- Kommunala samarbetsorgan: ungdoms-, idrotts- och kulturtjänster, invandrarsocialarbete; 
t.ex. stadens säkerhetschef och polisinrättningen kan också delta i planeringen av säkerhets-
aspekterna kring evenemanget. 

- Organisationer av många olika slag: idrotts- och motionsföreningar, hobbyföreningar (fiske, 
jakt, handarbete osv.), by- och stadsdelsföreningar osv.  

- Förläggningar.  
 
Roller och uppgifter att fördela:  

- tillhandahållande av och arrangemang i fråga om utrymmen (bord osv.)   
- inbjudan till organisationer och andra aktörer som presenterar sin verksamhet  
- kontakt med de myndigheter som behövs för att anordna evenemanget, t.ex. för tillstånd, ord-

ningsövervakning, säkerhetsfrågor  
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- information till aktörer som arbetar med mångkultur och till invandrare; med hjälp av bl.a. (fri-
villiga) personer för språkhjälp på olika språk, anvisningar till dem som fungerar som språk-
hjälp 

- dagens program och tidtabell för olika grupper  
- anvisningar till organisationerna om användningen av tolk och språkhjälp 
- bokning av tolkar och beställning av översättningar  
- information till klienter, t.ex. via invandrarsocialarbetet, invandrarföreningar, nätverk inom in-

vandrararbetet, kommunens olika tjänster och förläggningarna 
- transportarrangemang 
- insamling av respons  

 
Beskrivning av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
Den som ansvarar för koordineringen sammankallar de olika aktörerna. Tid och plats för hobbymäs-
san fastställs. Man kommer överens om hur man ska sprida information till fritidsorganisationer och till 
invandrare och asylsökande. Roller och uppgifter fördelas mellan olika aktörer (se ovan).   
 
Dagen kan delas in enligt olika målgrupper t.ex. enligt följande:  

• förmiddagen för skolklasser kl. 10–11.30 
• mitt på dagen för invandrargrupper (t.ex. integrationsutbildning) kl. 11.30–14.00 
• eftermiddagen för grupper med asylsökande (busstransport) kl. 13.00–16.00.   

 
Utvärdering: 
Den respons som gavs i samband med hobbymässan i Rovaniemi var positiv, och besökarna tyckte 
att de fått den information de behövde. Responsen samlades in på finska, engelska och arabiska. 
Evenemanget ansågs skapa samhörighet. De organisationer som deltog upplevde att de nådde en 
målgrupp som de inte nödvändigtvis når via traditionella informationskanaler. 
 
Resultat och effekter av verksamhetsmodellen eller motsvarande: 
I det evenemang som ordnades i Rovaniemi deltog 35 olika aktörer (60 presentatörer).  
I arrangemangen deltog 16 arbetstagare/frivilliga.  
I hobbymässan deltog under dagens lopp 475 personer.  
 
Spridning och förankring: 
Modellen kan lätt kopieras och varieras för olika lokala behov.  
 
Material som gäller anordnandet av evenemanget, anvisningar och information har sparats, och mate-
rialet finns att få av Rovalan Setlementti ry/MoniNet eller Rovaniemi stads ungdomstjänster.  
 
Det bästa skulle vara att hobbymässan ordnas som ett samarbete mellan tredje sektorn och olika 
kommunala enheter. Om det på orten ordnas en hobbymässa som är avsedd för alla kommuninvåna-
re, är det bra att också beakta invandrare genom att t.ex. erbjuda språkhjälp eller tolkningstjänster. 
 
Utmaningar och problem i förverkligandet: 
Deltagarnas språkkunskaper kan ge upphov till utmaningar; om det är många besökare på plats sam-
tidigt, är det kanske inte möjligt att erbjuda språkhjälp eller tolkning till alla. Om de olika språkgrupper-
na är många, kan man inte erbjuda språkhjälp på det egna språket till alla deltagare.  
 
Det kan vara svårt att hitta personer som kan presentera organisationernas verksamhet, för inom 
många organisationer sköts verksamheten huvudsakligen av frivilliga som arbetar med annat på dag-
tid och som alltså inte kan delta om mässan ordnas mitt på en vardag.   
 
Ytterligare information:  
Anne Aspelund  
anne.aspelund(at)rovala.fi 
tfn 040 555 4296 
 
Utvecklaren/Utvecklarna av verksamhetsmodellen eller motsvarande:  
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Rovalan Setlementti ry/MoniNet och Rovaniemi stads ungdomstjänster. I samarbetet deltar Rovaniemi 
stads kultur- och idrottstjänster och invandrarsocialarbete samt Finlands Röda Kors förläggning för 
asylsökande.  


