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Inledning 
Konferensen genomfördes i mitten av 12-14 februari 2016 och gav både SKUNK, 
ungdomsarbetare på Åland och deltagarna från alla nordiska länder o självstyrda områden nya 
kontakter och kunskaper på många nivåer. SKUNK som är en liten skärgårdsorganisation är 
mycket nöjd över att ha genomfört detta stora projekt och ser ett stort värde i att fortsätta på 
olika sätt samla engagerade ungdomar och ungdomsengagerade från andra ställen på Åland. 
 
Mål och reflektioner 
Målet för projektet var att lära nytt och utveckla arbete med ungas delaktighet och påverkans 
möjligheter, att sprida SKUNKs och andras erfarenheter av ungdomsarbete, att bygga nätverk 
med aktiva ungdomar och ungdomsarbetare samt att stärka och utveckla demokratiarbete och 
de entreprenöriella arbetet inom ungdomssektorn. Alla dessa uppnåddes och alla viktiga 
områden bearbetades på olika sätt med samtal, föreläsningar och olika workshops. 
Den största utmaningen var språket då vi i inbjudan skrivit att arbetsspråket var 
skandinaviska/nordiska men inte alla deltagare klarade det samtidigt som vi hade deltagare 
som inte var bekväma med engelska. Konferensen var tänkt att hållas i november men pga av 
sjukdom och personalbyten flyttades den till februari, vilket inte var en nackdel då det 
arrangerades en hel del andra konferenser i Norden där SKUNK på olika sätt kunde sprida 
information om konferensen på Åland. Ett omfattande nätverksarbete gjordes på Åland för att 
involvera så många organisationer som möjligt i programmet. Även detta visade sig för 
många vara en lärprocess i sig, samarbetspartnerna blev tvungen att tänka efter och reflektera 
kring vad man håller på med och varför.  
Att ha målgruppen ungdomar, ungdomsarbetare och andra ungdomsengagerade för en 
konferens var spännande och ligger i linje med de sätt som SKUNK menar att man i 
framtiden måste arbeta, men ledde till att relativt få ungdomsarbetare anmälde sig, man kan 
fråga sig om det är på grund av tanken på att ungdomar och ledare ska fortbilda sig 
tillsammans och att det därför inte heller var så många ledare som anmälde sig tillsammans 
med ungdomar. 
  
Program, inbjudan och upplägg 
Konsult Mia Hanström engagerades för att tillsammans med Kunskapscentrums Diana 
Pettersson Svenneke lägga upp ett pedagogiskt program. Ambitionen var att skapa så många 
möten och samtal som möjligt och att verkligen underlätta för alla deltagare att få del av nya 
kunskaper och erfarenheter. Ungdomscoachen Rebecca Mattsson har samordnat det praktiska 
och alla volontära insatser. 
Programmet byggde på att olika åländska verksamheter i samarbete med seminariets ledning 
utvecklade workshops och program. Detta gav också utvecklad verksamhet på Åland utöver 
högkvalitet på workshoparna. T ex Rädda Barnens workshop om nätet som blev ett samarbete 
mellan Sverige och Åland eller middagen som staden bjöd på vilket blev ett uppdrag för 
Ungdomsenhetens ungdomar och ledare att representera Mariehamnsstad, på festen hälsade 
också stadens representant näringslivsutvecklare Therese Flöjt deltagarna välkomna. 
Bilaga inbjudan och program. 
 
Genomförande 
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Arbete med program, marknadsföring och rekrytering gjordes hösten 2015. Konferensen 
genomfördes 12-14 februari 2016. Efterarbetet under våren 2016. Under våren har också en 
skrift tagits fram som baserar sig på konferensen. 
 
Marknadsföringsåtgärder 
Upplägget byggde på att maila och kontakta organisationer som SKUNK tidigare haft kontakt 
med samt de ungdomsorganisationerna med nordisk profil. SKUNK deltog med volontärer på 
flera konferensen där konferensen på olika sätt marknadsförts: Keks internationella konferens 
Interaction for Action i Göteborg 2-4 nov, IFS Norden möte 25 nov i Vasa, Fritidsforms 
konferens Ung Fri Tid 20-21 okt i Stockholm och Danska Ungdoms Fællesrådets Nordbuk 
konferens Den dubbla demokratin den 21-22. oktober i Köpenhamn.  
SKUNK anställde mot timmar en speciell marknadsförare Yrla Hanström, som sökte nya 
kontakter via nätet, mailade och ringde runt för att berätta om konferensen. Denne hjälpte sen 
till med bokningar av resor, boende och annan samordning. Flera av de organisationer som 
sagt ja till att vara partner vid ansökningstillfället hade byt personal och annat hände vilket 
gjorde att alla inte sen i slutändan var delaktiga i arrangemanget, men andra kom istället till 
under det nätverksarbete som bland annat deltagandet i konferensen gav. 
 
Mediabevakning 
Konferensen var synliga i Nya Åland och Ålandstidningen och utöver det var det inslag i 
Ålands radio. I Sverige var en artikel i 
tidningen Skärgård nr 8. 
Facebook har använts både att 
marknadsföra seminariet och för att 
fortsättningsvis nätverka. 
Se bilagor. 
 
Besöksantal  
Målet med deltagare från alla de fem 
nordiska länderna och de tre 
självstyrda områdena nåddes. Målet 
var 100 deltagare uppdelat på 
Danmark, Färöarna, Grönland, Island 
och Norge, seminariet hade 
sammanlagt 93 deltagare varav 50 
inresande. Utöver det var det fler involverade på lokalplanet i olika sammanhang. Ca 25 olika 
organisationer var representerade under seminariet, 
se bilaga. 
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Utvärdering  
28 av deltagarna har utvärderat på nätet. En del av de som kom hade inte läst, förstått eller 
tagit reda på tillräckligt vad konferensen skulle handla om och hade otydliga eller lite andra 
förväntningar t ex att se mer av Åland. Det gjorde att en del inte fick ut allt vad de hoppats på 
då fokus var väldigt starkt på olika aspekter på ungdomsarbete och programmet var mycket 
ambitiöst. Det fullspäckade programmet med olika mixar av grupper var en strategi från 
arrangören att skapa nya möten och kontakter och att ingen ska behöva uppleva att de inte 
känner någon eller blir övergivna. Sammanfattningsvis var ändå alla deltagare nöjda och 
många vara mycket nöjda. SKUNK som organisatör trodde också att man både bland ledare 
och ungdomar skulle förstå vikten och värdet av att konferensen var för både ungdomar och 
ledare och att fokus var på att unga kan och vill organisera sin egen verksamhet om de får 
förutsättningar. En del deltagare tyckte dock att det skulle ha varit speciellt program för ledare 
respektive ungdomar medan SKUNK medvetet valt att designa workshop utgående från tema 
och innehåll för att betona att verksamhetsutveckling ska göra tillsammans av både ledare och 
ungdomar. 
 
Några citat från utvärderingarna: 
”Konferensen hade inte mycket att ge till min organisation eftersom mest ägnade sig åt 
ungdomsledare och liknande. Det är inte vårt uppdrag. I framtiden skulle det vara bättre att 
tänka på målgruppen som man vill fokusera på och meddela vilka hör till gruppen.” 
 
”	Didn´t understand the language and too much emphasis on the work of the youth workers. 
At times I even wondered why it was recommended that youth should be included in the 
conference.” 
 
Att språket var en av de största utmaningar de ledde till att en del deltagare blev exkluderade. 
Vi var tydliga med i inbjudan att arbetsspråket var skandinaviska. Ur utvärderingen framkom:  
 
”För mig var det svårt att förstå engelska så det var många saker jag inte förstod eller 
orkade inte lyssna. Ja visste inte hur svara på frågorna, kanske just eftersom min 
organisation har kanske lite olika sätt att arbeta.” 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att alla var nöjda och ingen var helt missnöjd. Det fanns 
såklart de som tyckte att de var för mycket program, de som tyckte att de var lagom och de 

0

10

20

30

40

50

60

Ungdom Ledare Övrigt



 SKUNK  
 skärgårdsungdomarnas intresseorganisation RF 
 
 

* e-post: info@skunk.ax * mobil: 0400 784 871 * SKUNK 22820 Kumlinge Åland * www.skunk.ax 

som ville gå djupare in i ämnena och andra som vill ha mer fritid och sightseeing men 
övergripande var största delen nöjda med konferensen.  
 
”Väldigt bra upplägg och schema.  
Jag upplevde att det fanns en väldigt bra atmosfär och tillåtande miljö där alla blev sedda.  
Bra med metoder och verktyg för att dela upp grupper under mattid samt med loppan som 
reserv eller en öppning för konversation.” 
”Fantastisk initiativ. Venlige arrangører. Bred fordeling af folk fra hele Norden. Lærerigt 
selv at skulle stå for en workshop.” 
 
”Jag visste inte vad det skulle vara men det var något av det roligaste jag har gjort 
någonsin.” 
 
”	Språk grejen var svår annars både proffsigt, generöst och varmt, både lekfullt och 
allvarligt. Coolt att unga fixat så mycket. Coolt att vuxna och unga tillsammans var publik på 
lika villkor!” 
 
”	Stort tack till organisatörerna för det enorma arbetet som de gjorde före och under 
konferensen. Jätte trevliga och hjälpliga människor. 
Riktigt bra arrangerat och att så många unga faktiskt var där! 
Proffsigt! 
Inspirerande!” 
 
Samarbeten för framtiden 
Konferensen stärkte och la grund för utveckling av olika nätverk och hade ett stort värde för 
nya samarbeten. Flera av deltagarna har direkt efter konferensen börja planera samarbeten 
några exempel: SKUNK har haft två ungdomar till Island på konferens i april på ett IFS-
Norden (Internationell federation of Settlements) möte. SKUNK och genom Vi Unga kommit 
med i projektet ”Young ambassadours of democracy” och Ung Resurs har etablerat samarbete 
med Fritidsforum kring utbildningar. 
 
Övrigt 
SKUNK valde att trots att föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i skärgården av 
praktiska skäl förlägga arrangemanget till Mariehamn och vi är mycket glada över det 
positiva bemötande vi fått av staden och alla våra samarbetspartner på fasta Åland. 
 
 
Kostnads- och bidragsredovisning 
In natura 
Sponsring genom avtal med Vikingline på resor till och från Åland summan uppgår till 824 
€. 
Sponsring av Mariehamnsstad genom fria lokaler för festen och Idrottsgården för boende. 
Landskapsregeringen bjöd på lunch samt information om Ålands självstyrelse. 
Kyrkan bidrog med Villa Gustava för övernattning och Ålands Näringsliv, Rädda Barnen, 
Fältarna, Handicampen Mariehamnsstad och Ung resurs bidrog med lokaler och workshops. 
SKUNK hade 5 volontärer som arbetade hela helgen utöver sin egen personal, 
Fritidsforum bidrog med en workshop och en föreläsning. 
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Bildningsförbundet ABF har bidraget med marknadsföring, kopiering och annan service. 
Ungdomscoachens arbete med konferensen har bara delvis belastat budgeten. 
 
Bilagor. 
Kostnadsredovisning evenemangsbidrag. 
Ekonomisk redovisning mot budget 
Kumlinge den 28 april 2016 
 
 
 
 
Mia Hanström verksamhetsledare SKUNK  
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Program 12-14 feb Modernt Ungdomsarbete Åland 

 
Fredag  
8.30 Incheckning och anmälning till studiebesök.                                               Kaptenssalen, Arken 
9.00 Välkommen. Vilka är här?                                                                             
9.30 Inledning: Vad är modernt ungdomsarbete? Mia Hanström konsult i ungdoms/jämställdhetsarb 
10.20 Möjlighet att anmäla sig till studiebesök (kaffe och frukt).      
10.30 Workshop: Diskussion kring modernt ungdomsarbete.          
11.30 Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen, berättar om självstyrelsen. Självstyrelseg. 
12.30 Ålands landskapsregering bjuder på lunch. 
13.20 samling utanför Arken 
13.30 Studiebesök med reflektion och erfarenhetsutbyte på olika verksamheter på stan (fika 
i grupperna). Studiebesöket, väljs vi incheckning. 
1. Uppsökande fältarbete, hur jobbar Fältarna på Åland? Vilka utmaningar finns? 
2. Inkludering av unga med begåvnings- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Handicampen, en paraplyorganisation för föreningar med olika funktionsvariation står värd 
för ett seminarium Fritidsforum/Fritidsförbundet, presenterar erfarenheter från det treåriga 
projektet - Självbestämmande, Inkludering och hälsa. Hur fritiden bättre kan möta unga med 
funktionsvariationer och erfarenheter från hur de deltagande 8 kommunerna arbetat för att 
utveckla fritidsverksamhet för målgruppen. Vilka erfarenheter och effekter som uppkommit 
från projekt och hur det fortsatta arbetet.  
3. Dropouts eller de som faller mellan stolarna. Föreningen Ung resurs, som har 
verksamheterna Ungdomslotsen och Katapult presenterar sin verksamhet. Samtal om hur 
man kan jobba med målgruppen. 
4. Fokus på lek, mål o metoder, SKUNK arbetar mycket med gemenskap, trygghet och 
personlig utveckling, då krävs att enkla metoder ständigt integreras i verksamheten.    
5. Vem ska komma till vem? Mariehamnsstad har valt att skapa en Öppen verksamhet mitt i 
häst- och ridföreningen Sleipners stall; verksamheten presenteras. Samtal kring att flytta en 
öppen verksamhet till ett ställe där ungdomar redan finns istället för att skapa egen 
verksamhet. 
6. Kompetenser och erfarenheter för ungdomsarbete i sociala medier- vad behövs? 
Bemötande vid ungas utsatthet via sociala medier. Rädda Barnen och Skarpnäcks 
folkhögskola.  
7. Kreativitet o entreprenörskap, Sommarlovs- entreprenörerna och 
Barnkonventionspiloterna. Samtal kring olika lösningar av sommarlovsverksamhet. Ålands 
Näringsliv och Rädda Barnen. 
16.00 Samling i workshopsgrupperna från förmiddagen.                           Kaptenssalen o grupprum 
16.30 Redovisning gemensamt samtal kring Modernt ungdomsarbete 
17.30 Fritt 
19.00 Middag och Kulturprogram       Sittkoffs                                                                  
21.00 Nordisk kortfilm Kaptenssalen 
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Lördag                                                                                                   
8.30 Öppet på Arken 
9.00 Demokratiarbete, svårigheter och möjligheter. Diana Pettersson Svenneke   Kaptenssalen 
9.30 Exempel: Fritidsforum, om föreningsbildning, SKUNK, ett exempel på en ungdomsdriven 
förening, Vi unga, ungas egen organisering   
Gruppdiskussioner: Vad är ett demokratiskt ungdomsarbete? Vilka pusselbitar behöver 
finnas med. Hur tränar man ledare och deltagare? Betydelsen av att engagera sig. 
10.30 fika 
11.30 Panelsamtal och frågor 
12.00 Lunchloppan ute på stan i grupper                                                
14.00 Utåtriktat ungdomsarbete, vad är det?  Vad skiljer det från fältarbete och 
områdesarbete? Diana Pettersson Svenneke, Kaptenssalen                               
Gruppdiskussioner därefter gemensamt samtal och 
fika                                                                    
14.00 Prova på knuder, knob og stik ved Laust fra Danmark Grupprum Arken 
15.30 RIBS Rolling, Images Business Start Ups, ett gränsöverskridande projekt med sikte på 
entreprenörskap och digitala medier Emelie Hanström 
17.00 Fritt / förberedelse av program inför festen. 
19.00 Mariehamns stad bjuder på fest och åländsk middagsbuffé          Uncan 
Dansuppvisning, band, quizz, lekar, spontana program.                                 
22.30 Utomhus överraskning 
 
Söndag                                                                                                               
8.30 Arken öppnar 
9.00 Inledning av sista dagen. Kaptenssalen 
9.20 Normkritik och jämställdhet.           Mia Hanström      
Genusmedvetet ungdomsarbete, 5 områden                                    Diana Pettersson Svenneke 
10.30 Fika 
11.00 Gruppdiskussioner: Genusmedvetet normkritiskt ungdomsarbete, hur gör ni? 
11.30 Återsamling, frågor? Val av eftermiddagsgrupper 
12.00 Lunch        Sittkoffs                                 
13.30 Tema diskussioner  och erfarenhetsutbyte                                       
1. Att arbeta med barnkonventionen, med Daniel Lindholm från Rädda Barnen.  
2. Ungdomsråd o ungdomsstyrelser, Är ungdomsråd en bra konstruktion? Vilka olika former 
finns det? Ökar råden och styrelsen ungdomarnas intresse för politiska frågor generellt? Ger 
dom ett ungdomsperspektiv på politiken som förs? Moderator: Diana Petttersson Svenneke 
medverkande från bland annat Pargas Stad och Mariehamns Stad.  Arken 
3. Unga i vuxenstyrelser, Rädda Barnens ungdomsrepresentanter och verksamhetsledare 
och Rebecca Mattsson SKUNK ungdomscoach. Arken 
4. Kill- och tjejgrupper, vad är det? Åland har i över 20 år haft denna form av verksamhet, 
man har också exporterat metoden bland annat till Litauen, Vitryssland, Ryssland, Lettland, 
Spanien, Palestina, mm. Mia Hanström o Justina Donelaite. Abf Föreningshus 
5. Att arbeta med HBTQ frågor Regnbågsfyren, Martha Hannus.   Abf Föreningshus 
6. Kan unga leda en egen organisation? Vad behövs? Hur kan de organiseras? Vilka fällor  
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finns? SKUNK, Fritidsforum och Vi unga.  Arken 
7. Entreprenörskap, kreativitet och företagsamhet, hur kan man jobba med det? Praktisk 
workshop kring kreativitet med reflektion kring kopplingen mellan kreativitet, 
entreprenörskap och företagande. Konstnären Eva-Maria Mansnerus och Therese Ling vid 
Ålands Näringsliv.  Arken 
15.00 Kaffe 
15.45 Hur stärka det nordiska samarbetet?  Presentation av de nordiska organisationerna 
och nätverken på plats. 
IFS-Norden The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers - global connection för 
local social justice 
Föreningen Norden och FNUF - Föreningarna Nordens Ungdomsförbund 
Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde 
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 
16.30 Avslutning och utvärdering 
17.00 Slut 
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