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1. Inledning 
Bakgrund 

FSU:s strategigrupp tillsattes av för-
bundsstyrelsen i början av år 2009. 
Gruppen tog vid sitt inledande möte 
namnet ”Uf Framtid”. 

Gruppen förväntades dra upp lång-
siktiga, strategiska riktlinjer för uf-
arbetet. Gruppens uppgift defi ni-
erades specifi kt i följande punkter: 

1. att utarbeta en fl erårsplan 
för förbundet och rörelsen,
 

2. att fundera hur uf-rörelsen som 
helhet kunde och borde profi leras,

3. att fundera hur förbundets in-
tressebevakningsverksamhet 
borde utvecklas.

Uf Framtids sammansättning: 
Sebastian Gripenberg (ordförande), 
Tomas Järvinen (sekreterare), 
Bengt Häggman (22.11.09–), Helena 
Höglund-Rusk, Johan Isaksson, 
Christian Johansson, Anders G. 
Lindqvist, Kristin Mattson och Niclas 
Sandnabba. 

Gruppens arbete skulle vara slutfört 
senast 31.12.2010. Förbundsstyrelsen 
beviljade på ansökan 13.11.2010 
Uf Framtid tilläggstid till och med 
28.2.2011. 

Gripenberg, Järvinen och Lindqvist 
har utgjort ett sekretariat för grup-
pen med uppgift att förbereda möte-
na, genomföra utredningar och fram-
förallt bereda textutkast för gruppen 
som helhet. Uf Framtid har under 
2009, 2010 och 2011 hållit samman-
lagt 11 möten.

Strategigruppens arbete

Gruppen har lagt upp sitt arbete i tre 
huvudsakliga faser: 

i. Analys av nuläget (hot, problem 
och möjligheter)

ii. Strategi
iii. Handlingsplan.

Arbetet fokuserade under 2009 på 
att planera gruppens arbete och att 
arbeta med den första fasen; analys. 
Gruppen har också gått igenom äldre 
material av relevans för strategiar-
betet. I början av 2010 hölls ett stra-
tegiseminarium i Tammerfors, som 
var öppet för deltagare från alla före-
ningar inom rörelsen. År 2010 genom-
fördes även en enkätundersökning 
som riktades till samtliga föreningar i 
uf-rörelsen. Under återstoden av 2010 
arbetade gruppen på att utveckla 
strategiska linjedragningar och åt-
gärdsförslag. 

Rapporten fokuserar i första hand 
på uf-rörelsen som helhet, där de 
lokala föreningarna är viktigaste be-
ståndsdel. Samarbetet föreningarna 
emellan och därmed förbundens roll 
beaktas i tillämpliga delar, medan 
handlingsplanen i avsnitt 5 i första 
hand gäller FSU. Punkt 3 i gruppens 
uppgiftsbeskrivning, som till sin kara-
ktär var mer specifi k och inte direkt 
hörde samman med punkterna 1 och 
2 har Uf Framtid uppfyllt genom att 
utarbeta en särskild Intressebevakn-
ingsplan. 

Arbetet har varit stimulerande och 
perspektivrikt. Som så ofta är dock 
själva processen minst lika viktig som 
eventuella resultat - själva resan är 
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målet. Då denna rapport överlämnas 
vill gruppen understryka vikten av 
regelbundna strategiprocesser. Det 
måste fi nnas tid för implementer-
ing, men det framåtblickande, 
visionerande får inte glömmas bort, 
vilket lätt sker när man jobbar med 
allt nödvändigt löpande. 

       ... Rapporten fokuser-
ar i första hand på uf-
rörelsen som helhet, där 
de lokala föreningarna är 
viktigaste beståndsdel.

”

Översikt över slutrap-
porten 

Rapporten har strukturerats kring ett 
antal grundläggande frågor där varje 
fråga utgör ett skilt avsnitt i rap-
porten. 

Vilken är vår bakgrund? - beskriver 
de faktorer och målsättningar som 
ledde till att uf-rörelsen uppkom och 
på några årtionden utvecklades till en 
av de mest omfattande frivilliga or-
ganisationerna i Finland. 

Var står vi idag? - analyserar med 
hjälp av en enkätundersökning och 
en swot-analys läget inom uf-rörelsen 
idag. 

Vad vill vi? - formulerar uf-rörelsens 
strategiska målsättningar. 

Hur når vi målen? - är en operation-
alisering av målsättningarna i olika 
strategiskt viktiga åtgärder. 

Vad händer nu? - är slutligen en 
genomgång av den fortsatta proces-
sen. 
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FSU:s ungdomsmusikal Vaude 2009
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Ideologi i historiskt per-
spektiv

Uf-rörelsen har från första början va-
rit en idéell rörelse, styrd av värde-
ringar och idéer om hur ungdomens 
behov och intressen på bästa sätt 
kunde tillgodoses. I takt med det om-
givande samhällets förändringar har 
den ursprungliga ideologiska målsätt-
ningen fått nya formuleringar, dels 
som komplettering till tidigare, dels 
som nya inslag. Bäst presenteras det-
ta med några av de nyckelord som an-
vänts under årens lopp.

Sedernas förbättrande och folk-
bildningens spridande var ursprung-
sidéerna, som under fl ere årtionden 
återkom i många sammanhang.
Småningom kom tre honnörsord att 
allt mera prägla verksamhets ut-
formning: Modersmål, hembygd och 
fosterland. Det demokratiska sam-
hällsengagemanget började särskilt 
efter rösträttsreformen 1906 intresse-
ra ungdomsföreningarna, men i försik-
tig utformning. Man ville satsa på poli-
tisk upplysning men inte syssla med 
partipolitik. Efter andra världskriget 
fi ck man en mera vardagsnära syn, 
uttryckt i målsättningen trivsel och 
trygghet för ungdomen. Ett ytterliga-
re steg togs i långsiktsplaneringen på 
1960-talet, då man sade sig vilja arbe-
ta för sund fritidssysselsättning sam-
tidigt som rörelsen ändrade namn från 
”den kulturella ungdomsrörelsen” 
till ”ungdomsföreningsrörelsen”. 
Element av alla dessa formuleringar 
ingår fortfarande i den numera ganska 
brokiga ideologiska paletten. 

Uf-rörelsens utveckling i 
stora drag 

Uf-rörelsen fi ck i många avseenden en 
rivstart. Under det första halvseklet, 
uf-rörelsens uppmarschtid, grundades 
327 ungdomsföreningar, av vilka dock 
49 upphörde, några kom aldrig igång 
på allvar. Under samma tid, 1888-
1938, byggdes 218 föreningshus, en 
imponerande bedrift. Medlemskårens 
utveckling skulle vara en minst lika 
bra utvecklingsmätare, men sifferma-
terialet är bristfälligt. Vid 50-årsjubi-
leet 1938 nämndes siffran 50 000, och 
mycket tyder på att några riktigt stora 
förändringar inte skett sedan dess.De 
åldersstrukturella förändringarna är 
ännu sämre kartlagda, men uppenbart 
verkar vara, att begreppet ungdom 
har tänjts till det yttersta, vilket har 
bidragit till att uf-rörelsen kommit att 
verka som en utpräglad, allmänt ac-
cepterad folkrörelse.

I fråga om verksamhetsformerna är 
trenderna tydliga. Mångfalden och 
brokigheten lever vidare, men huvud-
ansvaret för den första tidens många 
aktiviteter har alltmera övertagits av 
samhället och av olika specialorgani-
sationer. Detta gäller folkbildning, 
bibliotek, föreläsningar och studie-
cirklar, sång och musik, folkdans, 
nykterhet, idrott och hembygdsar-
bete, för att nämna de viktigaste. 
Det betyder inte att dessa verksam-
heter skulle ha försvunnit från ung-
domsföreningarna, men deras roll har 
blivit mer sekundär, kompletterande. 
Inom teater, fest- och samkvämsverk-
samhet samt inriktning på barn- och 
tonårssegmentet ligger fortfarande 
en klar tyngdpunkt i uf-rörelsens sats-
ningar.

2. Vilken är vår bakgrund? 
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Omvärldsförändring

Sedan starten 1888 har omvärlden 
förändrats, bitvis radikalt. En del av 
förändringarna berör ungdomen och 
dess samlingssträvanden i form av 
nya möjligheter, nya utmaningar och 
nya problem. Här skall pekas på några 
sådana utvecklingstrender.

  Allmänbildningen (folkbildning-
en), som var en viktig uppgift för 
de äldsta ungdomsföreningarna, 
når nu med läropliktsskolan som 
grund ut till alla. Dagens ung-
dom vet långt mer än tidigare, 
men det fi nns också allt mera 
att veta någonting om. Över-
driven specialisering kan samti-
digt bli allt vanligare. Teknikens 
roll och därmed teknikintresset 
växer, möjligen på bekostnad av 
mjukare värden och kunskaper.

  Stöd från det allmänna. Staten 
gav redan 1906 ungdomsföre-
ningarna ett ekonomiskt stöd, 
men det skulle räcka länge in-
nan bidragen blev reglerade 
lagstiftningsvägen och därmed 
ett viktigt bidrag till verksam-
hetens fi nansiering. Samtidigt 
har det — liksom annan lag-
stiftning om ungdomsarbetet — 
inneburit en byråkratisering och 
formalisering av verksamheten, 
som ibland kan kännas arbet-
skrävande och onödigt krånglig.

  Demokratins genombrott. 
Vår politiska demokrati föd-
des genom lantdagsreformen 
1906 och innebar att antalet av 
dem som vid valurnorna kunde 
påverka den samhälleliga bes-
lutsprocessen mångdubblades. 
Också ungdomarna fi ck nu en 
känsla av att ha någonting att 
säga till om. Behovet av inblick 

i samhällsfrågorna ökade, och 
ungdomsföreningarna ville vara 
med om att tillgodose behovet.

  Sedernas sanering, nya risker.
Sedernas förädling var kung-
stanken i ungdomsförenings-
rörelsens begynnelseskede. Sä-
kert åstadkom man en hel del 
genom att ungdomen nu tack 
vare sina föreningar erbjöds oli-
ka sunda fritidsalternativ. Någon 
total utrotning av busighet och 
fylleri lär knappast ändå någonsin 
bli verklighet, och det fi nns fort-
farande plats för förbättringar, 
förverkligade i modern tappning. 

  Idealism kontra nyttotänkande. 
Den tidiga ungdomsrörelsen 
bars upp av en myckenhet idea-
lism. Man lyfte gärna fram stora 
ideal: Fosterländskhet, hemby-
gdskänsla och modersmålets be-
tydelse. I dag är idealismen inte 
samma drivkraft som tidigare, 
och nyttotänkandet blir allt 
vanligare. Ideellt föreningsar-
bete lockar inte så mycket när 
man i första hand frågar efter 
vilken nytta man kan ha av det. 

     Dagens ungdom vet 
långt mer än tidigare, men 
det fi nns också allt mera 
att veta någonting om.

”
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  Ökad fritid, ökat utbud av 
fritids-aktiviteter. Arbetsda-
garna har förkortats, fritiden 
har ökat. Det borde alltså fi n-
nas plats för föreningsarbete 
och frivillig insatser. Men många 
fi kar efter att ta hand om friti-
den. Utbudet av olika fritids-
verksamheter är stort och 
marknadsförs ofta målmed-
vetet. Överfl ödet kan förvirra.

  Större ekonomiska resurs-
er. Ungdomarna har mesta-
dels fått allt större ekono-
miska möjligheter att ägna 
sig åt fritidssysslor och nöjen 
av olika slag. Näringslivet har 
också upptäckt dem som en 
viktig potentiell kundgrupp. 

  Den större rörligheten gör att 
fritidens olika alternativ sällan 
ligger oåtkomligt långt borta. 
Bysamhällets statiska gemenskap 
har ersatts av möjligheterna till 
engagemang och upplevelser 
långt borta. Kontakter, samar-
bete och förståelse för andra 
har fått en allt större betydelse. 
Resor, internationella nätverk 
och bättre språkkunskaper är 
bidrag till denna utveckling. 

  Informationssamhällets intåg.
Det framväxande it-samhället 
gör oss alla bättre medvetna 
om skeendet, underlättar kon-
takterna ungdomar emellan och 
ökar kännedomen om olika alter-
nativa verksamheters tillgänglig-
het. Massmedierna gör oss alla 
förtrogna med händelser också 
långt borta och ger kanske nya 
proportioner åt våra egna exis-
tensvillkor och framtidsplaner.

  Specialiseringen är en av tidens 
trender, och den har satt tydliga 
spår också i föreningsväsendets 
struktur. De äldsta ungdoms-

föreningarna var verksamma på 
nästan alla områden av folklig 
och kulturell verksamhet. På de 
fl esta av dessa områden har sär-
skilda specialorganisationer grun-
dats, dock så att en del av de ti-
digare aktiviteterna fortfarande 
lever kvar i ungdomsförenin-
garna. Val av egen verksamhets-
nisch är en angelägen uppgift för 
alla organisationer, samtidigt ett 
allmänintresse för att minimera 
störande konkurrens och över-
lappning. På fi nlandssvenskt håll, 
där personresurserna är begrän-
sade, är detta särskilt viktigt.

  Den hårt trängda två-
språkigheten. Uf-rörelsen växte 
fram på en tid, då det svensk-
språkiga inslaget i landets sam-
hälls- och kulturliv var betydande, 
såväl numerärt som funktionellt. 
Sedan dess, och särskilt på se-
nare tid, har en förändring skett, 
uppenbar för envar. Den levande 
tvåspråkigheten är hotad, och 
värnet om tvåspråkigheten bör-
jar kännas allt mindre angeläget 
för allt fl ere, t.o.m. på fi nlands-
svenskt håll. Inom föreningslivet 
har man i stor utsträckning tills 
vidare kunnat — och velat — upp-
rätthålla egna fi nlandssvenska 
lösningar. Som en av de största 
fi nlandssvenska organisationer-
na, mestadels med bred folklig 
förankring, står uf-rörelsen här 
inför en väldig utmaning.

        Val av egen verk-
sam hetsnisch är en an-
gelägen uppgift för alla 
organisationer, ... 

”
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Hur beskriva dagsläget?

Uf-rörelsen är fortfarande en stor, 
politiskt neutral, mångsidigt verk-
sam fi nlandssvensk folkrörelse, med 
ungdomen som primär målgrupp men 
också medveten om betydelsen av 
kontakter mellan generationerna. 
Rörelsen omspänner 288 lokala ung-
domsföreningar, landskapsförbund, 
lokalförbund och ungdomsringar med 
244 föreningshus och 47 319 person-
medlemmar i hela Svenskfi nland. 
Därtill 40 teatergrupper som satt upp 
47 olika pjäser eller verk med 77 240 
åskådare.

Uf-föreningarna är viktiga för (fi n-
landssvensk) sammanhållning och 
fritidsverksamhet. De många före-
ningshusen är en betydande tillgång 
för bygdens liv. Föreningarna erbjuder 
goda övningsmöjligheter för skötseln 
av samhälleliga förtroendeuppdrag. 
De ger konstnärliga förmågor möj-
lighet att göra sig gällande.

      Uf-rörelsen är fort-
farande en stor, poli-
tiskt neutral, mångsidigt 
verksam fi nlandssvensk 
folkrörelse, med ungdomen 
som primär målgrupp ...

”
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Uf-enkäten 2010
Uf Framtid genomförde en enkät-
undersökning som riktades till samtli-
ga uf-föreningar. Sammanlagt inkom 
totalt 93 föreningars svar. Detta 
motsvarar en svarsprocent på ca 34 
procent, vilket får betraktas som till-
fredsställande. Svaren fördelade sig 
även jämnt mellan de olika regioner-
na. En reservation måste göras näm-
ligen att det förmodligen är aktiva 
föreningar som svarat på enkäten. 
Detta medför en viss snedvridning hos 
materialet. En verkligen heltäckande 
undersökning skulle ytterligare kom-
pletteras med intervjuer eller fokus-
grupper med ett urval av dels sådana 
föreningar som svarat och dels sådana 
som inte gjort det. Ett sådant resur-
skrävande arbete har Uf Framtid dock 
inte haft möjlighet att genomföra. 

Enkätens syfte var att samla in ett 
mer omfattande informationsmaterial 
om föreningarna än det som årligen 
sammanställs på basis av rapportblan-
ketterna. I detta sammanhang teck-
nas en allmän bild av rörelsen i dag på 
basis av enkätmaterialet.

Helhetsbilden är positiv på basis av de 
svar som inkommit i enkätenundersö-
kningen. De svarande föreningarna 
hade sammanlagt 19.260 medlemmar. 
Variationen var enorm: mellan 10 och 
2000 medlemmar för enskilda förenin-
gar. Medeltalet ligger något över 200 
medlemmar per förening, vilket är 
tämligen högt. 

Enkäten bestod av följande frågor:

  Ordförandebyten Enkäten ställ-
de frågan hur många ordföranden 
föreningen haft under de senaste 

tio åren. Syftet med frågan var 
att kunna dra slutsatser beträf-
fande rotationen inom uf-före-
ningarnas styrelser samt om in-
tresset för att engagera sig och 
bära ansvar inom föreningen. De 
93 svarande föreningarna hade 
under de senaste tio åren haft 
sammanlagt 233 ordföranden. 
En viss variation är att vänta: 
två föreningar hade haft 8 ord-
föranden och 18 hade haft sam-
ma ordförande under den aktuel-
la perioden. Medeltalet är dock 
2,5 ordföranden under 10 år eller 
en genomsnittlig mandatperiod 
för rörelsens ordföranden på fyra 
år. Detta är åter i förhållande 
till föreningsvärlden som helhet 
antagligen ett påfallande lågt 
tal. Åtminstone är de godmodiga 
kommentarer, man någongång 
kan höra om uf-ordföranden 
som sitter på livstid, obefogade. 

  Information Av respondenter-
na hade ca två tredjedelar en 
hemsida. Marknadsföringskanal-
erna i övrigt var tämligen van-
liga. Endast nio uppgav sig ha 
en Facebook-sida. Hela 63 upp-
gav sig använda tidningsannon-
ser; 26 använde sig av fl ygblad 
och 24 nämnde medlemsbrev. 
Men variationen i svaren är stor; 
övriga kommunikationskanaler 
som uf-föreningarna använder 
är: anslagstavlor, djungel-
trumman, affi scher, radio, 
När-tv, Evenemax och Luckan. 

  Medlemsvärvning Sammanlagt 
82 av respondenterna uppgav 
att de arbetar med att värva 
nya medlemmar. Tio respond-
enter uppgav att de inte gör 

3. Var står vi idag?
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något alls. Av respondenterna 
uppgav hela 37 stycken att de 
organiserar kurser och olika 
evenemang för att locka nya 
medlemmar. Den andra metoden 
som i olika former används av 
många är att sända ut informa-
tion till potentiella medlemmar. 

  Förbundskontakter En annan 
huvudavdelning av enkäten 
tog ur olika perspektiv upp uf-
rörelsens organisation, genom 
att ställa frågor om hur kon-
takten mellan den lokala före-
ningen och landskapsförbundet 
respektive FSU fungerar. I fråga 
om kontakten mellan den en-
skilda föreningen och landskaps-
förbundet fördelar sig svaren 
nästan jämnt i de tre katego-
rierna: bra, neutralt, dåligt. Alla 
respondenter besvarade inte 
frågan, vilket ger vid handen 
att något mer än en femtedel av 
föreningarna anser att kontak-
ten fungerar dåligt, medan ca 
61 procent anser att kontakten 
fungerar väl eller är neutrala i 
sitt svar. Resultaten beträffande 
kontakten mellan föreningarna 
och FSU var i praktiken likadana. 
Man frågade även efter hurudant 
stöd föreningen skulle behöva 
av FSU och landskapsförbunden. 
Av landskapsförbunden önskade 
man framförallt ekonomiskt 
stöd för verksamheten eller 
hjälp med renoveringsbidrag för 
föreningshusen. Av FSU önskade 
man sig stöd i juridiska frågor 
och hjälp med att ordna kurser 

och evenemang. Även av FSU ön-
skade man sig ekonomiskt stöd. 

Av svaren på dessa frågor kan 
man utläsa en tydlig efterfrå-
gan på rätt konkret stöd av 
de överordnade organisations-
nivåerna. Spridningen i förslagen 
på hurudant stöd som behövs är 
stor. Det fi nns inte en stödform 
som önskas av alla. Det fi nns 
samtidigt utrymme för bättre 
kontakter mellan de olika orga-
nisationsnivåerna, men inget 
akut behov — vilket skall tol-
kas som ett positivt resultat.

  Nuläge och framtid Den tredje 
huvudgruppen av frågor hand-
lade om föreningens egen ana-
lys av sin situation och framtid. 
Enkäten ställde frågan vilka hot 
ser föreningen mot sin egen 
verksamhet på några års sikt. De 
största hoten som omnämndes i 
svaren var att talkoandan håller 
på att försvagas och att förtro-
endevalda i föreningarna kanske 
inte orkar vara aktiva mera. Man 
nämnde även svårigheten med 
att hitta nya och unga medlem-
mar att ersätta gamla eldsjälar i 
föreningarna som ett hot. Många 
föreningar nämnde även hot som 
har med stigande underhålls-
kostnader för fastigheterna el-
ler andra ekonomirelaterade 
hot. Nästan 10 procent av re-
spondenterna uppgav dock 
att de inte såg några hot alls. 

Dessa omständigheter avspeglas 

        Helhetsbilden är posi-
tiv på basis av de svar 
som inkommit i enkäte-
nundersökningen.

”
       ... talkoandan håller 
på att försvagas och att 
förtroendevalda i fören-
ingarna kanske inte orkar 
vara aktiva mera.

”
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Enkäten ger en god allmän bild av läget 
inom uf-rörelsen och kan utan tvekan 
sägas till sina konturer bekräfta dels 
den intuitiva bild som strategigrup-
pen föreställt sig under sina diskus-
sioner och dels de slutsatser som man 
på basis av diskussioner med aktiva i 
rörelsen kan dra. Om något är bilden 
kanske lite positivare än väntat. Då 
bör man hålla i minnet att tendensen 
att svara på enkäten är starkare i ak-
tiva föreningar än i föreningar var or-
ken och verksamheten tryter. Förutom 
en mängd olika konkreta förslag som 
tas upp på annat håll i denna rapport 
är en slutsats av enkäten att rörelsen 
på förbundsnivå (landskapsförbund 
och FSU) måste inleda en uppsökande 
verksamhet för att nå ut till de före-
ningar som uppvisar en negativ ten-
dens. 

i svaren på en annan fråga var 
respon denterna ombads att lista 
de tre största problem som före-
ningen kämpar med. Tre i topp var:
 
1)föreningsekonomin, 2) under-
hållet av föreningshus och 3) brist 
på aktiva medlemmar och ledare. 

I svaren på båda frågorna kom 
även byråkrati av olika slag 
fram som ett växande prob-
lem, exempelvis beskattning, 
olika tillståndsfrågor etc. 

  Slutligen frågades även vilka 
möjligheter föreningen ser på 
några års sikt. De fl esta respond-
enter såg olika typer av mer en-
gagerande evenemang och kurs-
er som den främsta möjligheten.
Svaren i denna grupp av frågor 
ger vid handen att de utmanin-
gar som uf-föreningarna står in-
för inte i märkbar grad skiljer sig 
från de som föreningar i allmän-
het står inför: att engagera nya 
personer i verksamheten och 
att sköta ekonomin. Man måste 
även minnas att när föreningshus 
nämns som en utmaning är det 
en belastning som många före-
ningar som saknar egna verksam-
hetsutrymmen gärna skulle tam-
pas med(!). 

       ... rörelsen på förbund-
snivå (landskapsförbund 
och FSU) måste inleda en 
uppsökande verksamhet 
för att nå ut ...

”

       ... de utmaningar som 
uf-föreningarna står inför 
inte i märkbar grad skiljer 
sig från de som föreningar 
i allmänhet står inför ...

”
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MGP 2010, ”The Rocking Neighbours”

FSU:s ungdomsmusikal Vaude 2009
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SWOT-analys 

SWOT-analysen bygger dels på stra-
tegiseminariet i Tammerfors och dels 
på diskussioner inom Uf Framtid. 
Observera att de franska strecken är 
citat som har bevarats oförändrade. 

STYRKOR

Uf-föreningarna är lokalt förankrade 
och fl exibla 
- föreningarna kan syssla med precis 
det som medlemmarna är intresse-
rade av; det fi nns inga färdiga model-
ler
- det är låg tröskel på verksamheten 
- det fi nns något för alla; verksam-
heten är mångsidig
- rörelsen är politiskt obunden 
- föreningarna utgör knutpunkter för 
socialt umgänge och trivsel 

Eldsjälar 
- det fi nns starka, kompetenta krafter 
på alla nivåer inom rörelsen 

Föreningshusen 
- grunden för de föreningar som har 
ett eget hus 

Medlemsantalet
- medlemsantalet är högt och täcker 
hela Svenskfi nland 
- Uf är den näststörsta rörelsen i 
Svenskfi nland 
- vi är tillräckligt många för att bli 
hörda 
- medlemsantalet är stabilt eller ökar 
något 

Målsättningar och traditioner 
- rörelsen är ett inarbetat och demok-
ratiskt forum 
- det fi nns en stor samlad kunskap i 
föreningarna 
- Uf-föreningarna är etablerade och 
kända
- rörelsen arbetar för gemensamma 
målsättningar 

Allfi nlandssvensk 
- rörelsen upprätthåller sociala 
nätverk och alstrar socialt kapital 
- rörelsen organiserar konkret samar-
bete i hela Svenskfi nland 
- rörelsen låter ungdomar utveckla 
sina kompetenser

SVAGHETER

Oförmåga till förnyelse
- förnyelse är en svår konst 
- brist på samarbete med andra före-
ningar på orten
- långsam förvaltning och verkstäl-
lighet 

Mångsidighetens avigsida 
- rörelsens verksamhetsidé är inte 
tydlig 
- helhetsbilden är oklar och verksam-
heten framstår som diffus 

De aktiva är pressade
- den egna tiden räcker inte alltid för 
att vara aktiv på fritiden
- det råder en brist på utbildning inom 
rörelsen 
- akut behov av avlönad arbetskraft i 
föreningarna
- fel person på fel plats i en förening 
kan vara ödesdigert 

Föreningsshus är resurskrävande
- att upprätthålla ett föreningshus 
kräver pengar och arbete och kan 
medföra att krafter för egentlig verk-
samhet saknas.

       ... föreningarna kan 
syssla med precis det som 
medlemmarna är intresse-
rade av; det fi nns inga fär-
diga modeller

”
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MÖJLIGHETER

Internationell verksamhet
- genom internationellt samarbete 
nås även Finland av nya impulser och 
idéer 

Resultat genom samarbete och 
koordinering
- höger hand och vänster hand skall 
veta vad den andra gör
- jobba för sammanhållning inom 
rörelsen 

Våra särdrag
- styrkan i den stora medlemskåren
- berikande regionala skillnader 
- stark samling 

Nya fi nansieringskällor 
- utvecklingsprojekt och EU-pengar
- försäljning av tjänster 
- ny verksamhet, tex. Eftis 

Nytt samarbete, ny verksamhet 
- samarbete med otraditionella 
partners
- nya verksamhetsformer
- skapa belöningssystem
- sök nya kanaler
- utnyttja modern teknik när den en 
gång fi nns 

HOT

Byråkrati - staten, staten, staten!
- exempelvis lagen om ordningsvakter, 
hygienpass, serveringslov, räddnings-
planer, tobakstillstånd, 
anläggningar för betalkort, lagen om 
skatt på talkoarbete, beskattning av 
föreningar 
- staten inser inte att det fi nns en stor 
skillnad mellan föreningar och företag 

Brist på nya ledare
- det blir svårare att engagera nya 
människor 

Dålig intressebevakning 
- vi måste veta vad som händer och 
beaktas innan besluten fattas

Konkurrens från andra föreningar 
- specialföreningar och ensaksrörelser 

Svenskans framtid i Finland 
- har svenskan en framtid i Finland? 
- det bistra språkklimatet och attack-
er mot fi nlandssvenskarna 

       ... staten inser inte 
att det fi nns en stor skill-
nad mellan föreningar och 
företag 

”
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Analys av hot och utman-
ingar 

Uf Framtid genomförde även en sär-
skild analys av hot och utmaningar för 
uf-rörelsen. Förteckningen baserar sig 
dels på analyser utförda av medlem-
marna i Uf Framtid samt dels på dis-
kussioner inom gruppen. De olika hot-
bilderna hänger som synes ofta nära 
ihop och är här inte ordnade i någon 
särskild prioritetsordning. 

Oklar målsättning och diffus ideologi
 
Både inom och utom uf-rörelsen 
råder stor okunskap om rörelsens in-
nersta gemensamma målsättningar. 
Externt påverkar detta menligt bl.a. 
medlemsvärvning, understöd och syn-
lighet. Rörelsen upplevs uppenbarli-
gen som ganska ointressant. Internt 
leder det till en risk för splittring 
och att olika delar av rörelsen driver 
åt olika håll i brist på en gemensam 
riktning. Internt märks detta även 
som en viss ovilja till förnyelse, el-
ler handfallenhet inför vad förnyelse 
ens kunde innebära. Den stora risken 
är att rörelsen stagnerar (där är vi 
inte ännu) och inte förmår locka nya 
förmågor till sig. Problemet sam-
manhänger även med att man inom 
rörelsen tenderar att blicka bakåt 
mot fornstora dagar då rörelsen enty-
digt var störst och bäst i stället för att 
blicka framåt och försöka forma den 
okända morgondagen. 

      ... Både inom och utom 
uf-rörelsen råder stor 
okun skap om rörelsens in-
nersta gemensamma mål-
sättningar. 

”

      ... Uf-rörelsen har svårt 
att få plats i media och of-
fentlighet.
”

Dålig synlighet 

Uf-rörelsen har svårt att få plats i 
media och offentlighet. Orsaken kan 
delvis vara just den företeelse som 
nämns under föregående punkt, men 
beror säkert även på den brokiga 
organisationsstrukturen med många 
olika autonoma aktörer som gör mas-
sor av olika saker. En annan orsak 
är ovana vid modernt mediearbete. 
Samtidigt är synlighet i medier allt 
viktigare i det medialiserade samhälle 
som vi idag lever i. 

Sviktande medlemsunderlag, före-
ningsdöd och ledarbrist 

Åtminstone i ett längre tidsperspektiv 
är trenden oroväckande och nyvärvn-
ing stöter på många problem. Pro-
blemet gäller visserligen de fl esta av 
vad man kunde beteckna äldre orga-
nisationer av folkrörelsetyp, men är 
icke desto mindre allvarligt. Samti-
digt uppvisar antalet föreningar en 
vikande tendens. En del föreningar 
är nästan helt passiva. Till detta kan 
läggas att folk alltmer är ovilliga att 
ställa upp pro bono och på talko – allt 
oftare förutsätts ersättning för olika 
uppdrag. De aktiva är allt mer lätt-
räknade, vilket leder till att alltför 
mycket arbete utförs av alltför få. 
Dessa eldsjälar hotar på sikt att brän-
nas ut. Överlevnadsmöjligheterna 
är små om det inte fi nns någon som 
ställer sig i spetsen för arbetet. 
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Konkurrens om tid 

Uf-rörelsen måste i dag räkna med en 
betydande konkurrens om människors 
tid och intresse dels från andra före-
ningar men främst i form av samhäl-
lets enorma utbud av olika fritidsak-
tiviteter. 

Byråkrati 
Den offentliga byråkratin som åläggs 
föreningar och sammanslutningar 
ökar. En reell hotbild är att olika 
administrativa krav kväver glädjen i 
att konkret arbeta för sin förening.

Syntes av utredningarna

En framgångsstrategi utgående 
från styrkorna och möjligheterna i 
SWOT-analysen kunde således en-
ligt Uf Framtids mening bestå av två 
grundläggande, till synes enkla stra-
tegiska riktlinjer:

1. Grunden skall förstärkas och 
2. Horisonten skall vidgas.

En närmare genomgång av dessa följer 
nedan i kapitel 5. 
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4. Vad vill vi?
 
 Uf-rörelsens uppdrag

Ungdomsföreningsrörelsen är den 
ideella, samlande fi nlandssvenska 
folkrörelsen som engagerar sina med-
lemmar och det omgivande samhället 
i meningsfull och målmedveten verk-
samhet för ungdomen, lokalsamhället 
och den svenska kulturen i Finland.

Finlands Svenska Ungdomsför-
bunds funktion

Finlands Svenska Ungdomsförbund 
samordnar som takorganisation ung-
domsförbund och –föreningar till 
gemensam verksamhet för Finlands 
svenska ungdom, profi lerar rörelsen, 
bevakar dess intressen, och utbildar 
aktiva.

 Uf-rörelsens strategi

1. Ungdomsföreningsrörelsen
för  stärker ungdomens själv-
förtroende, välbefi nnande, 
deltagande i samhället som 
aktiva medborgare och käns-
la av samhörighet. Rörelsen 
vär desätter samling och en-
gagemang öv er generations-
gränserna. 

2. Ungdomsföreningsrörelsen
utvecklar verksamhetsformer 
anpassade efter ungdomens 
fritids- och kulturintressen 
samt eftersträvar ställning-
staganden och engagemang 
i aktuella ungdoms- och kul-
turfrågor, men är neutral i 
religiösa och partipolitiska 
frågor.

3. Ungdomsföreningsrörelsen
upprätthåller en organisation 
med klar arbetsfördelning 
mellan olika organisation-
snivåer och samarbetar med 
närstående organisationer, 
såväl nationellt och nordiskt 
som på europeisk och global 
nivå.
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 2. Horisonten skall vidgas 

Allmänna målsättningar:

• Aktiviteten inom det nordiska 
och europeiska ungdomssam-
arbetet skall intensifi eras.

• Kurs- och utbildningsverksam-
heten inom rörelsen skall sys-
tema tiseras och stärkas och 
ett eget ledarskapsprogram 
utvecklas.  

• Kapaciteten att snabbt spri da 
goda exempel inom rö relsen 
skall byggas upp.

• Webben skall utnyttjas so m 
ett enormt allfi nlands svenskt 
föreningshus. 

• Rörelsen skall fördomsfritt söka 
och bygga upp samarbete med 
nya partners. 

• Rörelsens gemensamma fram-
tidsplanering skall uppmuntras. 

Operativa riktlinjer 2011 – 2015

5. Hur når vi målen?

1. Grunden skall förstärkas

Allmänna målsättningar:

• Förbundens förmåga att 
skapa verksamhetsförut-
sättningar för enskilda uf-
föreningar skall stärkas.
Föreningshusen, teater och 
framtidsinriktade projekt skall 
lyftas fram och användas för 
att profi lera rörelsen.

• Strukturer för samarbete mel-
lan enskilda uf-föreningar  på  
olika håll  i Svensk fi nland skall 
utvecklas. 

• Den gemensamma intressebe-
vak ningen skall stärkas.

• Ett program skapas för att lyfta 
fram och värna om rörelsens 
eldsjälar. 

• Rörelsens funktion som 
allfi nlands svenskt forum skall 
fördjupas. 

• Kunskapsbasen om uf-rörelsen 
skall stärkas.
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4. Så många enskilda uf-förenin-
gar som möjligt skall genom-
föra en egen framtidsplaner-
ing. Formerna skall vara fria, 
men FSU skall erbjuda ett 
enkelt schema för hur denna 
planering och analys kan ske. 
De planer och analyser som 
föreningarna utarbetar skall 
samlas in och användas i den 
följande strategiprocessen. 

5. FSU arrangerar minst vartan-
nat år ett interregionalt ung-
domsseminarium. 

6. En särskild uf-teaterstrategi 
utarbetas för hela rörelsen. 

7. FSU:s intressebevakningsplan 
har utarbetats som ett skilt 
dokument. Nya interna web-
baserade kommunikations-
medel som skapas oberoende 
av denna strategi utnyttjas för 
att effektivera intressebeva-
kningsverksamheten. Intresse-
bevakningen förbättras även 
genom fördjupat samarbete 
med andra organisationer. 

8. FSU i samarbete med land-
skapsförbunden utvecklar ett 
ledarskapsprogram för yngre 
förmågor inom rörelsen och 
främjar möjligheterna för yn-
gre förmågor att bära större 
ansvar inom rörelsen. Ledar-
skapsutbildningen skall även 
syfta till att skapa bättre 
kontakter mellan aktiva över 
landskapsgränserna.       

1. Förbundsstyrelsens förankring 
i rörelsens skall stärkas. Land-
skapsförbundens ordföranden 
skall i mån av möjlighet sitta 
i FSU:s styrelse och styrelse-
medlemmarna skall repre-
sentera en större del av Sven-
skfi nland. För att underlätta 
detta blir suppleanterna ordi-
narie styrelsemedlemmar. På 
så sätt får Åboland och Åland 
två ordinarie platser var så att 
representationen inte utes-
lutande faller på respektive 
landskapsförbunds ordförande 
samtidigt som det blir möjligt 
att engagera styrelsemed-
lemmar som representerar 
samtliga regioner i landska-
pen. Samtidigt tillsätts ett ar-
betsutskott.

2. FSU ändrar sina stadgar så att 
distansdeltagande möjliggörs 
vid förbundsmötet. Samtidigt 
undersöker FSU möjligheter-
na att i respektive region 
investera i videokonferen-
sutrustning.

3. FSU genomför senast fyra år 
efter att denna strategiplan 
fastställts en ny strategiproc-
ess var fokus ställs på inter-
aktionen mellan FSU:s och 
landskapsförbundens strat-
egier. Förbunden och enskilda 
uf-föreningar uppmanas utar-
beta egna listor över konkreta 
åtgärdsförslag vilka samlas in 
och används som grund för den 
följande strategiska planen 
för att kunna skapa större ge-
mensamma åtgärdshelheter. 

Åtgärdsförslag 2011 - 2015 för
Finlands Svenska Ungdomsförbind
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9. I samarbete med landska-
psförbunden utvecklas en 
Eldsjälsbank, ett program 
för att tillvarata rörelsens 
eldsjälar, stöda och inspir-
era dem, skapa nätverk, syn-
liggöra deras insatser och 
uppmuntra nya eldsjälar. 
FSU fördjupar sitt interna-
tionella samarbete med ton-
vikt på nordiska och euro-
peiska kontakter. Samtidigt är 
det viktigt att inom nordiska 
och europeiska sammanhang 
sprida kunskap om fi nlandss-
venskarna. FSU eftersträvar 
en mer systematiskt import 
av verksamhetsidéer med åt-
följande spridning inom uf-
rörelsen.

10. FSU skapar, som en fortsät-
tning på strategiprocessen, 
tillsammans med landskaps-
förbunden en egen ”tankes-
medja” för uf-rörelsen.

11. FSU arbetar för att förslags-
vis vart tredje år samla så 
många som möjligt av uf-
föreningarnas och förbundens 
ordföranden till en stor och 
brett upplagd uf-konferens 
med exempelvis aktuell infor-
mation, föreläsningar, diskus-
sioner och framtidsplanering 
och med beaktande av tillfäl-
lets kontaktskapande och so-
ciala aspekter. Stormötet skall 
även fungera som ett forum 
att lyfta fram nya frågor inom 
rörelsen. Den första samlin-
gen sker 2013 i samband med 
125-årsjubileet. 

12. FSU utvecklar ett nytt mate-
rial specifi kt avsett för uf-
föreningar (exempelvis år-
scykel, projektinformation, 
fi nansiering, skattefrågor), 
med den tidigare Förening-
shandboken som förebild. 

FSU utarbetar en idébank med 
förslag på verksamhetsidéer 
som kan genomföras av uf-
föreningar som söker nya im-
pulser. 

13. Räddningspatruller bildas för 
att rycka ut och hjälpa fören-
ingar som behöver stöd och 
nya impulser för att kom-
ma vidare i sin verksamhet.
FSU undersöker i samarbete 
med landskapsförbunden hur 
en särskild satsning på att 
stöda och stärka uf-verksam-
heten, kunde genomföras, 
med särskilt beaktande av 
arbetsfördelnings-, tyngd-
punkts- och profi leringsfrågor.

14. FSU utreder fungerande mod-
eller för att underlätta tjän-
steproduktion hos föreningar 
och förbund inom rörelsen. 

15. FSU utvecklar uppsökande 
verksamhet i syfte att aktivera 
ungdomar i uf-verksamhet. 

16. FSU verkar för att i uf-arbetet 
engagera också andra språk-
liga och etniska grupper.

17. Ungdomsföreningsrörelsens 
125-årsjubileum år 2013 för-
bereds och genomförs som ett 
brett upplagt samarbete un-
der ledning av FSU. I samband 
med föberedelserna utreds 
möjligheterna att skapa en-
hetliga riktlinjer för förtjän-
sttecken, åtminstone på för-
bundsnivå, inom uf-rörelsen. 
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Uf Framtid föreslår: 

Att en fältremiss arrangeras där 
denna rapport sänds till samtliga 
uf-föreningar. Samtidigt skall fören-
ingarna beredas möjlighet att kom-
mentera arbetet, lämna in idéuppslag 
och förbättringsförslag. Det skall vara 
möjligt för föreningar att delta i fäl-
tremissen på olika sätt (allt från www 
till post). 

Att en slutlig version av rapporten 
skall kunna behandlas och fastställas 
vid FSU:s höstmöte 2011 på Åland. 

Att årliga mellanrapporter föreläggs 
höstmötet av förbundsstyrelsen om 
hur arbetet med att genomföra strate-
gidokumentet framskrider. 

Uf Framtids arbete har genomförts på 
uppdrag av FSU:s förbundsstyrelse. I 
och med att slutrapporten är färdig-
ställd är gruppens arbete slut. Det an-
kommer på förbundsstyrelsen att bes-
luta om fortsatta åtgärder. Uf Framtid 
har dock givetvis fört ingående diskus-
sioner beträffande vilken användning 
frukterna av gruppens arbete skall 
komma till. 

Framförallt bör det understrykas att 
rapporten med sina analyser och på 
dessa byggda linjedragningar är så gott 
som värdelös om den endast arkiveras 
på de olika förbundens kanslier. Rap-
porten bör tvärtom bli föremål för in-
gående diskussion och behandling på 
samtliga nivåer inom uf-organisatio-
nen och inom så många olika förenin-
gar som möjligt. Strategidokumentet 
måste få en tydlig genomslagskraft i 
hela organisationen. 

Rapporten kan grovt taget delas i två 
delar. Avsnitten 1-4 är av relevans för 
ungdomsföreningsrörelsen som hel-
het, medan avsnitt 5 specifi kt gäller 
FSU. Dessa måste av FSU omvandlas 
till realistiska projekt och inkluderas 
i den löpande årsplaneringen från 
och med 2012. Det är vanligt att den 
svaga punkten i strategiprocesser ofta 
är verkställandet. Särskild uppmärk-
samhet måste därför ägnas åt att 
följa upp hur arbetet med planens 
åtgärdsförslag framskrider. 

6. Vad händer nu? 

Att en fältremiss arrangeras där 
denna rapport sänds till samtliga 
uf-föreningar. Samtidigt skall fören-
ingarna beredas möjlighet att kom-
mentera arbetet, lämna in idéuppslag 
och förbättringsförslag. Det skall vara 
möjligt för föreningar att delta i fäl-
tremissen på olika sätt (allt från www 
till post). 

Att en slutlig version av rapporten 
skall kunna behandlas och fastställas 
vid FSU:s höstmöte 2011 på Åland. 

Att årliga mellanrapporter föreläggs 
höstmötet av förbundsstyrelsen om 
hur arbetet med att genomföra strate-
gidokumentet framskrider. 
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Uf Framtids uppdrag var: 

1. att utarbeta en fl erårsplan för 
förbundet och rörelsen, 

2. att fundera hur uf-rörelsen som 
helhet kunde och borde profi -
leras,

3. att fundera hur förbundets 
intres sebevakningsverksamhet 
borde utvecklas.

Gruppen har genomfört sitt uppdrag 
genom att producera två dokument: 
a) detta framtidsdokument som be-
handlar punkt 1 och punkt 2 och b) 
en skild intressebevakningsplan som 
behandlar punkt 3. Frågan om uf-
rörelsens utveckling och profi lerings-
frågan ansågs i så pass hög grad vara 
sammanlänkade att de behandlades 
i ett sammanhang medan intressebe-
vakningsverksamheten lättare kunde 
skiljas till en egen helhet.

Uf Framtids slutsatser och på dessa 
baserade rekommendationer bygger 
på ett omfattande utredningsarbete 
som bland annat består av ett stra-
tegiseminarium, en enkät riktad till 
samtliga uf-föreningar, en genomgång 
av tidigare strategiarbete och olika 
analyser som genomförts inom grup-
pen. 

I rapporten föreslår Uf Framtid två 
strategiska riktlinjer 1. Grunden ska-
ll förstärkas och 2. Horisonten skall 
vidgas. Dessa konkretiseras i ett an-
tal allmänna målsättningar och fram-
förallt i 20 åtgärdsförslag. Slutligen 
tål det att upprepas att denna rapport 
för att vara verkningsfull måste bli 
föremål för ingående diskussion och 
behandling på samtliga nivåer inom 
uf-organisationen. 

1. att utarbeta en fl erårsplan för 
förbundet och rörelsen, 

2. att fundera hur uf-rörelsen som 
helhet kunde och borde profi -
leras,

3. att fundera hur förbundets 
intres sebevakningsverksamhet 
borde utvecklas.

7. Sammanfattning
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Efter fullgjort uppdrag överlämnar Uf Framtid härmed sin rapport.

Sebastian Gripenberg
ordförande i Uf Framtid 

Bengt Häggman   Helena Höglund-Rusk

Johan Isaksson   Christian Johansson

Anders G. Lindqvist  Kristin Mattson 

Niclas Sandnabba  Tomas Järvinen
     sekreterare i Uf Framtid 
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FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖR-
BUND FSU RF
6.6.2010

1. Syfte
FSU fungerar som intressebevakare 
för de fi nlandssvenska ungdomsföre-
ningarna. Syftet med denna plan är 
att uppnå en långsiktig fokusering, 
och intern samsyn, på kärnuppgifter 
och verksamhetsmål. En förutsätt-
ning för att, på ett tillräckligt bra 
sätt, kunna uppfylla förväntningarna 
på att vara landskapsförbundens 
intresseorganisation är att bedriva en 
kontinuerlig intresse- och omvärlds-
bevakning.

– En stor utmaning för ungdomsför-
eningarna de närmaste åren är att 
tydliggöra och synliggöra ungdoms-
arbetets betydelse för medborgarna 
och samhället. 

– Av stor vikt är samtidigt att upp-
rätthålla och stärka allmänhetens 
och beslutsfattarnas förtroende för 
rörelsen. 

Därför skall under de kommande åren 
opinionsbildning, intressebevakning 
samt etik- och kvalitetsarbete vara 
prioriterade uppgifter.

Den offentliga förvaltningen och 
serviceproduktionen stöps om. Olika 
reformer, rationaliseringar, samman-
slagningar och förfl yttningar innebär 
att den fi nlandssvenska servicen 
riskerar att kraftigt försämras. Även 
den allmänna samhällsutvecklingen 
kräver en effektiverad intressebevak-
ning för det svenska i Finland. Här 

spelar det starka fi nlandssvenska 
organisationslivet en viktig roll vid 
sidan av den direkt politiska verksam-
heten. Detta är den specifi ka nischen 
för FSU:s roll som intressebevakare. 

Intressebevakningsplanen bör uppda-
teras regelbundet, minst vart tredje 
år. Planen är mest effektiv när den 
fungerar som ett ramverk för de 
förtroendevalda och tjänstemän-
nen inom rörelsen. För att uppnå ett 
syfte bör den implementeras i den 
löpande verksamheten av tjänste-
männen.

2. FSU:s intressebevak-
ning
fSU upprättar dynamiska nätverk på 
såväl nationell som internationell 
nivå. Förbundet erbjuder ny innova-
tiv kunskap i kombination med prak-
tisk rådgivning. FSU arbetar också 
med utbildning och information, 
initierar utvecklings- och forsknings-
projekt samt bedriver förlags- och 
konsultverksamhet.

FSU fungerar som företrädare för 
ungdomsföreningarna och ansvarar 
för kontakten med centrala intres-
senter. Medlemskap i förbundet inne-
bär att man förbinder sig att utveckla 
ungdomsarbetet och vill satsa på att 
förbättra verksamhetsförutsättning-
arna.

FSU erbjuder utbildning för  förtro-
endevalda och personal inom rörel-
sen. FSU informerar om rörelsen och 
marknadsför. FSU kanaliserar dess-
utom tilläggsresurser till landskaps-
förbunden för olika slags projekt.

INTRESSEBEVAKNINGSPLAN

BILAGA
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FSU strävar efter att skapa en stark 
och meningsfull gemenskap mellan 
medlemsföreningarna och – förbun-
den. Det är ett arbete som natur-
ligtvis inte kan ske enbart från FSU:s 
håll, utan kräver insatser från hela 
fältet. Effektiv intressebevakning för-
utsätter att alla arbetar med gemen-
samma målsättningar. 

FSU:s internationella intressebevak-
ning är en del av förbundets intres-
sebevakning. Syftet är att stärka och 
synliggöra ungdomsföreningarnas 
betydelse internationellt. Den inter-
nationella intressebevakningen sker 
genom olika organisationer. FSU:s 
internationella intressebevakning är 
viktig när globaliseringen framskrider 
och det europeiska samarbetet växer. 
Arbetet syftar även till att kunna 
introducera nya idéer och tankar i 
Finland. 

Aktuell information om frågor kring 
intressebevakningen i Europa och i 
hela världen får man genom medlem-
skap i olika organisationer, såsom: 
Nordiske Samorganisation for Ung-
domsarbejde (NSU), International 
Amateur Theatre Association (AITA-
IATA), AMATEO (och därmed även 
Culture Action Europe). Att följa med 
lagstiftningsprojekt i den Europeiska 
Unionen är viktigt, då direktiven im-
plementeras på nationell nivå. 

3. Målsättning
Det övergripande målet för den 
gemensamma kommunikationen som 
FSU ansvarar för, är att tydligt lyfta 
fram ungdomsföreningarna i den 
fi nlandssvenska (och fi nska) debatten 
i större utsträckning än tidigare. Ett 
viktigt mål är att ungdomsföreningar-
na skall uppfattas som viktiga aktörer 
i samhällsdebatten.

Långsiktiga mål är att:

• Beslutsfattare ska associera till 
ungdomsföreningar när de hör 
ordet ungdom.

• Beslutsfattare ska ha en mycket 
positiv inställning till ungdoms-
arbete

• Beslutsfattare ska anse att ung-
domsföreningarnas verksamhet är 
mycket viktig och att ungdoms-
föreningarna är handlingskraftiga 

• Kommunala beslutsfattare ska 
vara villiga att öka anslagen till 
ungdomsföreningsarbetet och i 
övrigt verka för ungdomsarbetets 
utveckling.

Intressebevakning, planering och 
utvecklingsarbete bildar en fast hel-
het i förbundets verksamhet. Genom 
intressebevakningsarbetet tryggas 
förverkligandet av aktuella ärenden 
eller projekt enligt planerna. Genom 
uppgörandet av strategier, planer 
och utvecklingsprogram och genom 
ett samarbetsnätverk, vilket ofta är 
ett långsiktigt arbete, inverkar man 
på att funktionerna utvecklas i en 
riktning som är så bra som möjligt för 
ungdomsföreningarna.
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4. Målgrupper
Primära målgrupper

  Beslutsfattare och tjänstemän på 
nationell nivå

  Interna målgrupper
  Ordföranden
  Tjänstemän inom rörelsen
  Medlemsföreningarna

  Opinionsbildare

Sekundära målgrupper

  Myndigheter och organisationer 
knutna till ungdomsarbete

  Massmedierna

  Beslutsfattare och tjänstemän på 
regional och lokal nivå 

  Deltagare och potentiella delta-
gare

5. Verktyg och Metoder
a. Sätt upp mål

Vill du få gehör för en idé, stoppa 
eller försena ett beslut?
Gör upp en tidtabell med delmål. 

b. Omvärldsbevakning och analys
Hur ser utvecklingen ut? Vilka 
förändringar har vi att vänta? Be-
vaka rapporter och riktlinjer som 
myndigheter och organisationer 
tar fram – för att kunna påverka 
innehållet i tid.

c. Allierade
Följ med vad politiker, myndig-
heter och organisationer har 
skrivit / sagt i frågan. Ta kontakt 
med den eller de organisationer 
som kan tänkas vilja samarbeta. 
Skapa samsyn i frågan genom 
informationsutbyte.

d. Motståndare
Vilka politiker, organisationer 
eller myndigheter kan du identi-
fi era som meningsmotståndare? 
Skriv ner deras argument, och 
försök sedan bemöta dem.

e. Arbetssätt inom politiken
Lär dig hur regering, riksdag och 
myndighet arbetar. Det är i den 
miljön som du skall presentera 
dina förslag. Läs kommittédirek-
tiv, motioner och interpellatio-
ner. Skriv remissvar.

f. Tidpunkt
Vilka politiska beslut kommer att 
tas som berör din verksamhet? I 
vilket skede och hur bör påverkan 
ske? Försöket att påverka faller 
ofta på att man agerar för sent.

g. Respektera uttryckssättPolitik 
bedrivs inte med hjälp av Power-
Point-bilder. Sätt exempelvis i 
stället ihop en PM med fakta, ar-
gument och slutsatser. Argumen-
tera utifrån ett allmänintresse.
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h. Empati
Hitta ett uttryckssätt som fångar 
frågan. Budskap som är bildmäs-
siga har chans att få uppmärk-
samhet. Väck känslor. Skapa 
empati för ditt budskap.

i. Offentligt samtal
Nöj dig inte med att sparsamt 
skicka ut pressmeddelanden. Del-
ta i det offentliga samtalet med 
hjälp av debattartiklar, insändare 
och nyhetsbrev, som skickas till 
valda målgrupper.

j. Presentation
Ta med dig din fråga och ditt 
informationsmaterial till politiska 
sammankomster i stället för att 
skapa ett eget sammanhang som 
tvingas konkurrera med annat om 
uppmärksamheten.
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FSU:s ungdomsmusikal Vaude 2009
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