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börja prata om pengar utan lyssna först.
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Design
är att landa på andra sidan 

Välkommen att ta del av nydesignade Mentora. Design och kultur är ett passan-

de kick-off-tema för en tidning som genomgått en ansiktslyftning både till form 

och till innehåll. Vi inom redaktionen har en tid bollat med olika idéer för att göra 

tidningen ännu mer attraktiv och ambitiös när det gäller våra målgrupper och 

samarbetsparter inom det mångfaldiga medborgarsamhället.

Begreppet design har under de senaste åren spridit sig till flera andra domäner 

än de traditionella förknippade med brukskonst och grafisk formgivning: man 

talar om webbdesign, livsstilsdesign, landskapsdesign och så vidare i all oänd-

lighet. Alf Rehn i detta nummer har rätt i att termen riskerar att tömmas på sitt 

innehåll om den bara blir ett personifierat mervärde på en opersonlig marknad.

Design är ett utmejslat språk, ett formspråk med otaliga konstnärliga uttryck, 

och passar synnerligen bra in i den privatpersonliga, post-kollektiva kultur vi le-

ver i. Risken är uppenbar att design blir ett elitprojekt, där bara de upphöjda de-

signmakarna står i rampljuset. Därför har en del skapat en motkultur, som talar 

för designdemokrati.

När Helsinki World Design Capital 2012 (WDC) nu lider mot sitt slut, är det dags 

att summera vad designhuvudstadsåret har tillfört landet och Svenskfinland. Jag 

menar mer än turister, pengar och konstnärlig ära och berömmelse. Har vi blivit 

mer ”innovativa” på något plan? Har samhällsstyret ändrats, kulturlivet blomst-

rat upp och nya flaggskepp i stil med Guggenheim lanserats?

En observant läsare märker nog den milda ironin i ovanstående frågor. Men 

saken är den att designdemokrati kunde betyda så mycket mer än att folk köper 

hem billiga – och smart designade – svenska möbler som de själva med svett och 

möda får skruva ihop.

Designdemokrati kan spegelvänt också betyda demokratidesign. Före och ef-

ter det senaste kommunalvalet har närdemokrati blivit en het potatis i kommun-

reformens debattvirvel. Varför inte designa närdemokratin så, att brukarna får 

reellt inflytande också mellan valen, i form av brukarstyrning, medborgarpane-

ler och andra deltagarstyrda demokrativerktyg, beroende på service och sam-

manhang?

När finlandssvenska föreningar och organisationer planerar framtida design-

projekt, kan det vara intressant att omtolka kärnfrågan om varför vi finns till som 

nämns i syftesparagrafen med svårmodig historienostalgi. Fråga i stället en fo-

kusgrupp, eller andra aktörer utanför boxen: Designa din drömorganisation för 

Mission Impossible. Design är att landa på andra sidan om den drömmen.   

Julen närmar sig.
Dags för ett immateriellt 
julpaket i form av en 
donation till välgörenhet, 
en konsert med kompisen, 
eller en e-bok?

Kommunalvalet,
där Slp igen blev störst 
med sina 42 procent. 
Slp=Soffliggarpartiet.
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  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Sverige 
har genomfört en omfattande organisations-
förändring för att öka tillgängligheten och 
minska antalet avdelningar.

Tidigare hade man 172 avdelningar, 14 regi-
oner samt ett förbundskansli. Nu är det 32 
avdelningar och ett förbundskansli. Antalet 
tjänstemän är ungefär samma som tidigare. 
Likaså är cirkelledarna ute i bygderna samma 

till antalet som tidigare, ca 20 000. Före omor-
ganisationen var de förtroendevalda ca 2100. 
I dag finns det ca 670 förtroendevalda. Nu 
pågår en successiv anpassning efter de nya för-
utsättningarna och alla som är kvar i SV skall 
utveckla nya arbetsformer och rutiner.

SV är ett av Sveriges största studieförbund. 
Varje år engagerar SV omkring 225 000 män-
niskor i bland annat 53 000 studiecirklar.

ORGANISATIONS
KONFERENSEN

 Förutom verksamhetsledare kommer även 
organisationers ordförande att bjudas in till 
organisationskonferensen 2013. Konferen-
sen ordnas den 8–9 mars 2013 i Tammer-
fors, alltså fredag till lördag, inte torsdag till 
fredag som det tidigare varit. Orsaken är att 
till konferensens andra dag bjuds förtroen-
devalda ordföranden in och på programmet 
finns då ordföranderollen. Temat för hela 
konferensen är nordiskt samarbete. 

BLI PROFFS
PÅ PROJEKT!

  Projekt Proffs är arbetsnamnet på ett e-
verktyg för finlandssvenska föreningar som 
vill förbättra sin kompetens att ansöka om, 
genomföra och utvärdera projekt. Projekt 
Proffs-verktyget utarbetas av Päivi Kor-
honen och Maria Leppäkari vid företaget 
SwayWay, och för tillfället utväljs ett antal 
pilotföreningar från Nyland, Åboland och 
Österbotten. Projektets pilotgrupper sam-
manträder ännu denna höst.
http://swaywayltd.wordpress.com/kurser/

STUDIECENTRALENS 
CIRKELKAFFE

   En dos inspiration till din cirkel! Ungefär 120 
cirkelledare har redan i år anmält en studie-
cirkel till Studiecentralen. Alla som startar en 
studiecirkel och anmäler den till Svenska stu-
diecentralen ännu denna höst får en påse av 
Studiecentralens cirkelkaffe. Och dessutom 
får man alltså allt 
det som en studie-
cirkel ger: gemen-
skap, kunskap och 
inspiration!

ANN-SOFI BACKGREN  är 
Svenska Studiecentralens 
vikarierande verksamhets-
ombud i Österbotten under 
Anna-Karin Öhmans mo-
derskapsledighet. Ann-Sofi 
jobbar mångsidigt med de 

finlandssvenska organisationerna och fören-
ingarna i form av kurser, studiecirklar och fö-
reläsningar. 

Ann-Sofi Backgren är hemma från Korsnäs 
och har en brett österbottniskt och finlands-
svenskt nätverk. Hon har bland annat jobbat 
på TE-centralen, Österbottens förbund och 
senast vid Vuxeninstitutet i Malax/Korsnäs 
med ett Grundtvig-projekt. Hon har även ti-
digare arbetat inom Svenska studiecentralen 
med ett Interreg IIIA-projekt. Hennes förtro-
endeuppdrag är talrika, både inom politiken 
och inom föreningsvärlden.

PASI HOLMBERG jobbar se-
dan oktober som projekt-
ledare på IT3 i Åboland. Till 
hans uppgifter hör att hål-
la kurser, besöka semina-
rier, ge support, hålla de-
jour och upprätthålla och 

utveckla IT3:s hemsidor. Pasi Kan man kontak-
ta i alla IT-relaterade frågor på numret 050-502 
0732 eller genom att maila till pasi@fsu.fi.

|   Har ni nya ansikten i er organisation som ni gärna informerar om? Kontakta Mentoras redaktionssekreterare. 

NORDEN PÅ KARTAN – SVERIGE

Så många kurser i körsång ordnades år 2011 i Svenskfinland 

i samarbete med Svenska studiecentralen. Av de 2181 

deltagarna var 914 kvinnor och 1267 män. Är det alltså fler 

män än kvinnor som sjunger i kör? 76

NYA  ANSIKTEN 
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  Hösten 2013 kommer det igen att ordnas 
en Föreningsfestival i Svenskfinland. Den 
planeras som bäst och kommer inte att följa 
samma mönster som tidigare år.

– Föreningsfestivalen kommer att ändras 
radikalt och blir ännu mer föreningsinriktad. 
Den kommer inte alls att vara likadan som ti-
digare år med två dagar då föreningsaktiva 
samlas på ett ställe, utan den kommer att ske 
ute på fältet, hos olika föreningar, berättar 
Tomas Järvinen som är ordförande för fes-
tivalföreningen.

– Vi vill att föreningsfestivalen kommer när-
mare gräsrötterna där föreningsaktiva finns. 
Med det nya koncept som planeras når vi 
många fler med det program vi erbjuder, sä-
ger Mia Ahlroos, kulturproducent på Svens-
ka kulturfonden.

Föreningsfestivalen 2013 kommer troligen 
att ordnas i september. Föreningsfestivalen 
har ordnats sedan år 2005. Senaste gång var år 
2011 och föreningsfestivalen hölls då i Åbo och 
temat var då integration, generation och jäm-
ställdhet – Förening för alla!

FÖRENINGSFESTIVALEN PÅ NYTT SÄTT 
NÄSTA HÖST

JONAS LEMBERG har jobbat 
som projektledare på IT3 i 
Nyland sedan september i 
år. Han har liknande upp-
gifter som Pasi sköter hu-
vudsakligen om de förbund 
eller delar av förbund som 

har sitt kontor här i Helsingfors. Jonas sitter på 
FSUs kansli i Helsingfors Jonas kan du kontakta 
på jonas@fsu.fi eller per telefon 050-502 1440.

GALLINA SANDÅS är ny verk-
samhetsledare för Svenska 
Österbottens Ungdomsför-
bund (SÖU). Gallina Sand-
ås från Vasa tar över verk-
samhetsledarposten ef-
ter Helena Höglund-Rusk. 

Ungdomarnas välmående och utvecklingen av 
föreningslivet är två av många viktiga hjärte-
frågor som Gallina brinner för. Gallina Sandås 

vill skapa ett förbund som är pålitligt och lig-
ger i tiden. Hon säger att hon tror på verksam-
heten och på att föreningslivet kommer att bli 
mer och mer betydelsefullt i framtiden. Hen-
nes mål är att föra SÖU och medlemsförening-
arna ännu närmare varandra, stödja medlems-
föreningarna genom olika aktiviteter och driva 
gemensamma frågor där det behövs. 
FOTO: SOFIA NYGÅRD

|   Har ni nya ansikten i er organisation som ni gärna informerar om? Kontakta Mentoras redaktionssekreterare. 

Jag har nu flera år 

redan tänkt sluta

som cirkelledare,

men det är svårt att 

sluta då det är så 

intressant och många 

vill att vi forstätter. 

Det ger faktiskt 

väldigt mycket.

Helena Lassila i Cirkelrundturen.
Helena leder cirkeln Nordisk och baltisk 
litteratur. Läs mer både om den cirkeln 
och andra studiecirklar:
www.studiecentralen.fi/cirkelrundturen

FOTO: FREJ VUORI
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Alf Rehn. Vem? Rehnlärig alfahanne? Intellektuell clown? Nyliberal marxist? Thinkers 50-ekonomiguru?
Åtminstone vartannat ord är sant. Möt Alf Rehn före, under och efter hans briljanta performance
på Landsbygdsriksdagen i Korpoström i början av oktober.

Välkommen Alf, hur är läget? 
– Det har varit lite körigt den sista 

tiden, resor och intervjuer med typ Hel-
singin Sanomat, måste inhibera ett uppträ-
dande på Kåren igår kväll, och nu är dottern 
med här i Korpoström, måste vidare... Hur 
orkar du med allt flängande, twittrande 
och forskande?

 – Äh, man tar platsen dit man kommer.

UTMANA ZONEN. Publiken på ungefär 150 
personer tystnar och Alf tar platsen i 
besittning. Utan koncept, men med en klar 
agenda trollbinder han de närvarande, talar 
halvt teatraliskt, halvt magiskt i en och en 
halv timme. Om vad?

Rubriken för Landsbygdsriksdagens 
huvudföreläsare är Den innovativa byn. 
Förväntan dallrar i luften: vad har ÅA-pro-
fessorn i företagsekonomi, innovationsex-
perten, att säga om ämnet? Inledningen tar 
alla på sängen: 

– Jag vet ingenting om den innovativa 
byn, det vet ni! utropar Alf Rehn och sve-
per med sin magiska blick över den sam-
lade skaran.

I stället kastar han en brasklapp till publi-
ken:

– Varning för intellektuell regression under 
möten och seminarier typ det här. Det är livs-
farligt att börja med att designa en bekväm-
lighetszon där vi håller på med att upprepa 
oss om det vi redan vet. Utmana zonen!

RIKTNINGSLÖSA, OMÅTTLIGA FINLAND. Suun-
naton Suomi heter Alf Rehns och Risto E.J. 
Penttiläs pinfärska pamflett som tillstån-
det i republiken Finland. Tvetydigt ord med 
tvenne betydelser, välj själv: riktningslös 
eller omåttlig. Boken är schizofrent inde-
lad i tummen ner och tummen upp, med 
fem tydliga argument för det ena och för 
det andra synsättet.

Nu lägger Rehn in en högre växel: 
– I Finland ryms bara en sanning åt 

gången. Man frågar sig: varifrån hittar vi 
det nya Nokia? Vi kunde lika väl fråga: Vari-
från hittar vi den nya Kekkonen? Vi glöm-
mer att vi kan välja framtidsstigen själva, att 
se alla möjligheter, eller begränsa oss till en 
väg. Det gäller att skapa ny legitimitet för 
det farligt innovativa, inte att upprepa det 
som ingen ifrågasätter – Nokia, Angry Birds, 
närproducerad mat... Finsk politik består av 
ett konsensustänk utan obehagliga frågor, 
detta kallas på engelska för willful blindness, 

självvald blindhet. Se nu på frågan om den 
åldrande befolkningen, detta har vi vetat 
om och diskuterat sedan 1960-talet.

Rehn tycker att det helt saknas en debatt 
om vad en åldrande ekonomi innebär.

– Därför har jag lanserat begreppet geri-
ekonomi. När jag pratat om detta med ett 
gäng unga entreprenörer, så var intresset 
för saken lika med noll. Det är mycket sex-
igare att fokusera på de senaste apparna 
och datorspelen. Ändå kostar till exempel 
Ipad-applikationer för Alzheimersjuka hur 
mycket som helst. Vi har svårt att se att inno-
vationer och rynkor hör ihop, säger Alf Rehn.

IFRÅGASÄTT INNOVATIONSPRATET. Alf Rehn 
förklarar hur vi kan undvika den självvalda 
blindheten.

– Jo, genom att ifrågasätta de tolv van-
ligaste orden i strategier och visioner, till 
exempel innovation, kreativitet och excel-
lens. De är en sorts postmodern poesi utan 
innehåll, ord som ständigt upprepas och 
aldrig ifrågasätts. Fråga i stället: Var finns 
blindpunkterna? Traumat? säger Rehn.

När det gäller rubriken för hans anföran-
de, den innovativa byn, så hänvisar han till 
Sitra – Jubileumsfonden för Finlands själv-

Utmana din
bekvämlighetszon
TEXT Björn Wallén  |  FOTO Pia Prost



Bullshit-termen nummer ett är innovation,
som är en glosa som används för redan
existerande begrepp och rutiner.

Alf Rehn ifrågasätter ord som innovation och kreativitet, ord som enligt honom ständigt upprepas och aldrig ifrågasätts. 

7



8

En annan glosa som ofta används i 

projektsammanhang är best practice,

som egentligen är synonymt med

shit that used to work.

ständighets rapport Maamerkit, som anger 
landmärken och nya typer av meningsfull-
het i vårt behov av landsbygden. 

– Se över ambitionsnivån: Finns det till-
räckligt motsträviga projekt? Oftast är pro-
jektidéer sådana som redan passerat ge-
nom tröskverket – man talar om en projek-
tekonomi som håller liv i projekten bara 
för att de skall hållas vid liv. Vi behöver en 
ironisk debatt som ifrågasätter trossatser-
na kring projekt. Bullshit-termen nummer 
ett är innovation, som är en glosa som an-
vänds för redan existerande begrepp och 
rutiner, säger Rehn. 

– Den innovativa byn borde hellre heta 
byn som gör något. Vad skapas det för möj-
ligheter i byn, till exempel turismen skall 
rädda landsbygden över hela världen. Ska-
pa nya begrepp och börja i stället med fjä-
rilssafari, så som man gjort i en by i norra 
Sverige med den påföljd att en massa brit-
tiska turister vallfärdade dit. Vi är dåliga 
på att se det andra inte ser, säger Alf Rehn.

SÄKERHETEN ÄR DEN STORA FARAN. – En an-
nan glosa som ofta används i projektsam-
manhang är best practice, som egentligen 
är synonymt med shit that used to work. Se 
på alla oss här i salen: vi representerar cir-

ka 4000 år av erfarenhet, vilket är ett hot 
mot det riktigt innovativa. Den falska trygg-
heten eller säkerheten är den största faran. 
Vi måste göra oss av med de självklara glo-
sorna, flosklerna som ser bara en väg, och 
börja se en framtid med många möjlighe-
ter. Provocera bort det riktningslösa, rikta 
dig mot det aningslösa. Ett bättre begrepp 
än innovation är fantasi. De som klarar sig 
är de som vågar vägra det redan prövade, 
avslutar Alf Rehn föreläsningen till rungan-
de applåder. 

I egenskap av diskussionsledare greppar 
jag mikrofonen och hinner knappt säga: 
”Finns det några frå...?” innan Alf Rehn kas-
tar sig över micken och utropar: 

– Just såhär skall man inte avsluta ett fö-
redrag, för då innesluts alla igen i den tryg-
ga bekvämlighetszonen! 

Jag ser förvånad ut, rycker mikrofonen till-
baks och citerar poeten Gunnar Björling: ”Jag 

är professor i lärd dumhet.” Nu är det Rehns 
tur att se förvånad ut. Ingen trygg zon här!

Efter föreläsningen sätter vi oss ner på en 
lugn plats och fortsätter med en mix av in-
tervju och samtal. Jag frågar vad design be-
tyder för Alf.

– Det florerar en plattityd och slogan som 
går ut på Just add design, vilket ju inte är sant. 
Design är inte ett tillägg, det ligger ett enormt 
arbete bakom olika designprodukter, som ju 
handlar om konstnärliga uttryck, säger Alf.
– Design har ju kommit att innebära så 
mycket mer än konst. Det finns otroliga 
förväntningar på design, som har blivit en 
sorts överlevnadsfaktor. Mervärdet med 
design ligger inte i själva tillverkningen, 
eftersom design även kan uttryckas i form 
av immateriella tjänster, till exempel livs-
stilsdesign. Livsstilsdesign är ett mycket 
välkommet fenomen, för vi skapar bättre 
tjänster i samhället på det viset. Det kan 

 Björn Wallén träffade Alf Rehn 
under Landsbygdsriksdagen.
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ändå finnas en risk att termen urlakas och 
det blir mer intrikat och personifierat än 
spännande.

Design-begreppet används ju ofta i sam-
band med kreativ ekonomi?

– I samband med WDC (World Design Ca-
pital) har man uppvisat en väldigt naiv tro 
på att WDC genererar ekonomisk tillväxt i 
stil med den i Kina. Man skall inte reduce-
ra begreppet kreativ ekonomi till att gälla 
enbart design. Design är enbart en para-
fras eller upprepning av kreativ ekonomi, 
som ju kan handla om helt andra saker, till 
exempel crazy-TV-serien Duudsons som är 
otroligt smarta och kända långt utanför Fin-
lands gränser. De är en del av en kreativ kul-
turexport som ökar i ekonomisk betydelse.

RÄTTIGHET OCH FRIHET. Hur ser du på den 
globala diskussionen om immateriella rät-
tigheter?

– Informationsflödet går inte att stoppa. 
Wikileaks och Julian Assange har skapat en 
frihetsrörelse som bara har börjat. Immate-
riella rättigheter kan ju innebära att jag be-
håller rättigheterna till de böcker jag skri-
ver och publicerar själv. Utgångspunkten 
är vem som har kontrollen över rättighe-
terna. Vi har nu en generation som ser in-

formation som sin personliga rättighet. Jag 
kan personligen ladda ner hela Pirate Bay 
till min dator, om jag så vill. 

Finanskrisen skapar väl ekonomi utanför 
finanssystemet, till exempel tidsbanker?

– Tidsbanker är en sorts modern bytes-
handel som förnyar fenomenet filantro-
pi. Att byta tjänster frivilligt och oavlönat 
har blivit möjligt tack vare den tekniska ut-
vecklingen. Sociala medier som fungerar 
som knutpunkter för tjänster ökar i fram-
tiden, även om skattemyndigheterna kom-
mer att försöka sätta käppar i hjulen. Det 
ser vi när man ordnar Crowd Sourcing, pen-
ninginsamling över webben, ett system som 
jag själv är en varm anhängare av.

Rehn anser att finanskrisen är en gigan-
tisk utmaning för välfärdssamhället. 

– Förut fanns det en välvillig brukspatron 
som hade statens roll genom att ta hand 
om närsamhället. Senare tog stat och kom-
mun över den rollen. Idag pratar man om 
Private-Public-Partnership eftersom den 
offentliga sektorn inte längre kan försör-
ja befolkningen

Rehn anser ändå att det trots det finns 
omåttliga möjligheter att tackla eurokri-
sen, vilket han också skriver om i den nya 
boken.

– För att ännu återknyta till rubriken i före-
draget, den innovativa byn: man kunde om-
vandla nedlagda byskolor till servicehus för 
äldre på landsbygden. Det motsvarar ganska 
exakt den demografiska förändringen i lan-
det. Och för att göra idén ännu mer farlig: 
bygg upp servicehus för äldre ryska med-
borgare som kommer från St Petersburg-
området. Här finns stora pengar att tjäna.

Alf Rehn ser inte alls lika sliten och smått 
stressad ut som han gjorde när vi träffades. 
Vi fortsätter att byta åsikter om obskyra 
marxistiska antropologer som vi båda läst. 
Jag tackar honom för det intensiva samta-
let och tänker att vi behöver fler som inte 
bara tänker, utan rör sig utanför den trånga 
boxen Finland.

  Professor i företagets organisation 

och ledning, Åbo Akademi. Författare 

till en rad böcker, föreläsare som valdes 

till Årets Talare i Finland 2010, och med 

på listan över top 50-businesstänkare i 

världen 2009.

www.alfrehn.com

FAKTA

ALF REHN

 Landsbygdsriksdagen samlade 
150 landsbygdsentusiaster från 
hela Svenskfinland i Korpo i oktober.
FOTO: KENNETH SUNDMAN
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Designen som inte

syns
Synsinnet är odiskutabelt det vikti-
gaste sinnet inom design. Men vad 

händer när du inte skapar arkitektur och 
inredning för de som ser, utan för dem som 
använder andra sinnen för att uppleva mil-
jön omkring sig? 

När du tar bort synen är de två viktigas-
te sinnena för orientering känseln och hör-
seln. Det är också där arkitekturen för syn-
skadade tar sin början. Hus byggda på van-
ligt sätt kan erbjuda stora brister på just 
de här punkterna och därför måste plane-
ringen för en byggnad som ska anpassas för 
synskadade börja i ett tidigt skede.

– I Finlands Svenska Synskadades (FSS) ti-
digare utrymmen ramlade akustiken över 
en i korridorerna. Många blinda kunde ryg-
ga tillbaka inför den ljudbild som fanns där, 
berättar Hans Åhman om en av orsakerna 
till varför det nya kontoret började byggas.

Åhman fungerade som byggkommitténs 
ordförande under projektet att bygga upp 
kvarteret Sesam där FSS kontor Synvillan 
ingår. Innan byggprojektet satt han som 
styrelsemedlem i förbundet. Det innebar 
att han visste vilka utmaningar som vän-
tade när projektet drog igång.

Med sig hade Åhman bland annat ar-
kitekten Stefan Ahlman, som tidigare 

En mörkgrå golvyta breder ut sig på kontoret vid Förbundet Finlands Svenska Synskadade.
Den är inte planerad för att vara visuellt vacker utan den har en viss struktur och dämpning
med tanke på hörseln och känseln. Att skapa en byggnad för synskadade ger annorlunda utmaningar.

bland annat designat Folkhälsans hus 
Majblomman, och han tog sig an pro-
jektet med stor entusiasm. Det speciella 
med kvarteret Sesam är att halva kvarte-
ret är tillgängligt, det vill säga anpassat 
för synskadade och personer med funk-
tionshinder.

– Ahlman är en arkitekt som är lätt att 
jobba med. Han jobbar med hjärtat och det 
är bra. Målet med det här projektet var att 
göra det bättre än Synskadades Centralför-
bunds lokaler, säger Åhman.

Med i planeringen fanns förutom FSS 
också Svenska skolan för synskadade, 
Folkhälsan, Helsingfors stad och OP Elä-
kekeskus, som alla har delar i kvarteret 
i dag. Bland annat finns ett dagis och en 
förskola på platsen.

TILLGÄNGLIGT FRÅN SPÅRVAGNEN. En av 
sakerna som planeringsgruppen, som be-
stod av både amatörer och sakkunniga, var 
tvungna att fundera på var omgivningarna. 
Synvillan är tack vare det tillgängligt ända 
från spårvagnshållplatsen.

– Vägen till Synvillan från hållplatsen be-
står av fem eller sex olika sorters stenlägg-
ning. Det blev inte dyrare för oss att göra så 
här, men för en synskadad kan olika sten-

läggning ge en hel del information som se-
ende inte tänker på, säger Åhman.

Det räcker med att bara slänga en blick ut 
genom fönstret från Synvillan för att förstå 
vad han menar. Asfalt är förstås den van-
ligaste beläggningen, men i korsningar 
finns gråstenar tätt radade. På andra stäl-
len finns rödsten, med lite annan struktur. 
Utanför ingången finns en ”ränna” av sten-
plattor som leder den vita käppen rakt till 
dörren. Olika material för olika funktioner. 
Allt för att en synskadad med vit käpp ska 
kunna röra sig hinderfritt.

ALLA ÄR INTE BLINDA. Det är inte bara blin-
da som ska röra sig på Synvillan. En stor del 
av medlemmarna har kvar en del av sin syn 
trots olika grader av synskador. Vissa är 
känsliga för ljus, andra ser inte färger, en del 
ser väldigt suddigt – allt beroende på den 
sjukdom personen är drabbad av. 

Det här är något som man måste ta i be-
aktande när man planerar en byggnad för 
som ska användas av dem. Kontraster är 
viktigt för dem som bara kan urskilja vaga 
detaljer med sin syn. För att skilja rummen 
från varandra i Synvillan används mörka 
och ljusa golvytor. Ett annat exempel är el-
uttagen och lampknapparna i väggarna 

TEXT OCH FOTO  |  Robin Sjöstrand, tf chefredaktör på Finlands Synskadade 
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Hans Åhman fungerade som byggkommitténs ordförande när Synvillan byggdes. Runt honom syns exempel 
på hur arkitekten använt kontraster för att förstärka omgivningen. Golven i de två rummen har olika färg, 
lampknappen och vägguttaget omges av en svart ram och ramen till skjutdörren är också den mörk.
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  I trappan upp till Svenska skolan 
för synskadade har man också tagit 
kontraster i åtanke. Den mörkblåa 
ledstången står i klar kontrast till 
den vita väggen, medan gula streck 
i  trappan märker ut var nästa 
trappsteg börjar.

  Belysning kan vara väldigt viktigt 
för synskadade. I Synvillan är lysrören 
special beställda för sitt mjuka sken.
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som har svarta ramar – specialbeställda 
från Tyskland.
– Men också belysningen är viktig. Den 
här ljussättningen förde oss 250 000 euro 
över budget, men den fungerar utomor-
dentligt, säger Åhman och nickar mot 
lamporna i taket – lysrör som ger en jämn 
belysning utan det bländande ljus som är 
så irriterande för många synskadade.

Golven inne på kontoret består av ett 
korkmaterial som gör att mötande steg 
hörs, men som hindrar ett skrämmande 
eko. Det här är ett bra exempel på att lind-
ra ljudbilden i ett rum och att inreda med 
hörseln i beaktande. Ute i aulan är det ett 
billigare stengolv som gäller, och där är 
akustiken mycket riktigt mera ekande.

DÖRRAR PÅ GLID. När Synvillan stod fär-
dig hösten 2009 kretsade största delen av 
diskussionen kring dörrarna. För att und-
vika halvöppna dörrar som kan vara far-
liga för någon som inte ser, använde sig 
nämligen arkitekten Stefan Ahlman skjut-
dörrar av grumligt glas i samtliga dörr-
öppningar förutom till toaletterna. Dör-

rarna ansågs vara tungöppnade av perso-
nalen och besökare. Problemet har ändå 
försvunnit med åren.

– Som det är nu fungerar dörrarna fint 
och jag har inte hört några klagomål på 
länge. Ahlman hade använt dem tidigare 
och visste vad han gjorde, säger Åhman.

Som helhet är hela Synvillan, och dess-
utom Svenska skolan för synskadade som 
ligger ovanför, utmärkta exempel på hur 
man måste tänka på design när man job-
bar med synskadade. Det behöver heller 
inte vara ett center utformat speciellt för 
synskadade och blinda för att man ska 
kunna anpassa utrymmen för synskada-
de besökare.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade 
hjälper gärna till i frågor kring tillgänglighet 
och det räcker oftast med det lilla för att det 
ska räcka långt. Ofta innebär det inte ens 
någon extra kostnad. Att få igång en dis-
kussion med de berörda är det viktigaste.

– Det är bra om man skapar en positiv 
atmosfär för handikappade och deras be-
hov. Man ska inte genast börja prata om 
pengar utan lyssna först, säger Åhman.

 Vid ingången till FSS kan flera 
sorters stenläggning hittas. I rondel-
len finns asfalt, runt den små gråa 
stenar. På den säkra gårdsplanen 
finns de röda, lite större tegelste-
narna, medan kullerstenen visar var 
det finns tak. Plattorna längst bort till 
vänster leder till garaget. Dessutom 
finns en ”ränna” som hjälper synska-
dade med vit käpp att hitta till dörren.

 Hur kan man navigera utan synen? 
Testa att slut ögonen och se om du 
kan hitta saker som hjälper dig runt i 
utrymmet.

 Undvik vassa kanter och farliga 
utbuktningar i väggarna. Förutsäg-
bart är kanske tråkigt, men i det här 
fallet alldeles korrekt, då dina besö-
kare inte vill skada sig i din lokal.

 Kontraster, kontraster, kontraster. 
Svart på vitt, gult på svart. Använd 
inte färger som ligger nära varandra i 
ton bredvid varandra.

 Tala med dem som du jobbar för 
och lyssna på deras behov. Då får du 
bäst förhållningslinjer.

FAKTA

ATT INREDA FÖR 
SYNSKADADE
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Ställ dig först frågan varför arbetet 
inleds. Är bytet tänkt att hänga ihop 

med ett jubileum, en organisationsföränd-
ring eller annan förnyelse, eller är man bara 
trött på den gamla ”loggan”? Är tröttheten 
utbredd, eller är det bara ledningen som vill 
ha en ny? Vad tycker fältet? Har vi råd med 
det? Det är inte bara grafikern som kostar, 
det kommer även kostnader för bland an-
nat kuvert, prylar och trycksaker.

LOGOTYP OCH MÄRKE. Tankearbetet under-
lättas också av att man reder ut begreppen. 
Idag säger man ”logo” även när man menar 
kombinationen av logotyp (organisationens 
namn i ett visst typsnitt) och en symbol el-
ler ett firmamärke. Men se helst på logoty-
pen och märket separat. Vilket är man trött 
på: det nuvarande märket, eller logotypen? 
Finns det ett etablerat märke, som ännu kan 
användas (eller kan man gräva fram ett gam-
malt märke som glömts bort)? Behöver orga-
nisationen överhuvudtaget ett märke – eller 
räcker det med en snygg logotyp?

Syftet med att ta en ordentlig funderare är 
att kunna skriva ihop en bra beställning till 
den som man ber rita förslaget till ny logo. I 

Känns organisationens logo hopplöst omodern? Besinna dig innan du sätter dig framför datorn och 
börjar experimentera, eller ringer den bekanta grafikern. Det finns många horribla, misslyckade
logon – så ta en funderare först.

Hur få en ny, snygg

logo?
uppdraget och i förhandlingarna med gra-
fikern behövs förstås även en grundlig be-
skrivning av organisationens historia, vad 
den sysslar med, vart den vill sträva i fram-
tiden och hur kunderna ser ut. 

BESTÄLL INTE EN ”MODERN” LOGO. Det lönar 
sig inte att beställa en ”modern” logo. Grafi-
kerna ritar nog gärna sådana, baserade på 
de typsnitt och de färger som just detta år 
är i ropet. De kan kännas fräscha en tid, men 
de blir mycket fort omoderna. Hurudan bild 
ger man av sig själv om man byter logo vart 
femte år? I stället för en modern logo skall 
du alltså beställa en tidlös logo.

Det finns massvis med goda exempel på 
tidlösa logon. Coca-Colas logotyp ritades av 
bokföraren Frank Robinson 1885. IBM:s 
logo ritades av Paul Rand år 1956. Stock-
manns logo och märke ritades av Harri Ri-
patti på Stockmans reklamavdelning 1963. 
Är logon riktigt lyckad och tidlös, finns det 
egentligen ingen större orsak att byta den. 
En logo som blir långvarig har också den 
fördelen att den småningom blir direkt 
igenkännbar – man behöver bara se en 
glimt av den så vet man vad det är fråga om.

TÄNK PÅ FÄRGERNA. Då grafikern levererar 
sitt första förslag finns det i tillägg till det 
ovannämnda många andra saker du skall 
kontrollera. Vem som helst som sitter och 
plitar vid en dator kan idag kalla sig grafi-
ker, men en sak som skiljer agnarna från 
vetet är kunskapen i tryckteknik. En logo 
skall i något skede tryckas på olika material, 
och det är en stor skillnad på vad man kan 
åstadkomma på skärmen (och färgskriva-
ren) eller till exempel i en dagstidning. Det 
som lyser och sprakar av färger på skärmen 
kan i tidningen reduceras till suddig fläck, 
speciellt om trycket sker i liten storlek. 

En lösning kan förstås vara en grafiker 
som levererar ett enklare, enfärgat logoför-
slag. Men problemet är att denna färg ofta 
kommer från en färgkarta (till exempel Pan-
tone PMS). Det är visserligen enda sättet att 
vara exakt då man söker en kulör, men vill 
du trycka en sådan logo ”rätt” skall du var-
je gång betala för en femte tryckfärg, i till-
lägg till de fyra (cyan, magenta, gult, svart) 
som man blandar i raster för att skapa färg-
spektret i fyrfärgstryck. Och konverterar 
grafikern rakt av denna helfärg till fyrfärgs-
motsvarigheten, så är vi tillbaka i ruta ett 

TEXT  |  Rabbe Sandelin, redaktör, Svenska folkskolans vänner



  För att göra finurliga logon krävs mycket av grafikern. Families och 
Marriage (Herb Lubalin), Yoga Australia (Roy Smith), Bird (Peter Vasvari), 
Backspace (Joe Prince), Helium (Chris Adams). På nätet hittar man även 
många misslyckade exempel.

  När det blir rätt, så blir det rätt. Tidlösa 
logon som knappast någonsin behöver 
förnyas: IBM, Stockmann och Coca-Cola.

Undvik framför allt symboler som bara förstås av ett fåtal,

eller som enbart öppnar sig för dem som jobbar i organisationen.
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  SFV:s logo förnyades 2012. Den gamla 
från 1995 var på sin tid modern, men kändes 
i mitten av 2000-talet daterad. Den nya, 
som skapades av OS/G Ezra. är mer tidlös, 
och den rundare formen underlättar också 
användningen, både i trycksaker, på webben 
och på prylar. Samtidigt finns ett fullgott 
svartvitt alternativ att användas i litet format, 
eller då det inte går att trycka i färg.

– blandningen av raster är nästan lika ut-
manande att trycka snyggt och skarpt (spe-
ciellt i dagstidningar) som en logo i regnbå-
gens alla färger.

Är förslaget färggrant så se alltså till att 
det också finns ett fullgott alternativ i svart-
vitt. Den enklare svartvita versionen skall 
helst fungera även mot en svagt färgad bak-
grund, eller i negativ version mot en mörk 
bakgrund. 

Logons form är också viktig. I ett förslag 
i A4-storlek ser det mesta riktigt snitsigt 
ut. Men om organisationens namn är läs-
ligt bara i den storleken blir det problem 
då den skall förminskas. Mycket breda el-
ler höga logon är också svåra att klämma in 
på begränsat utrymme där de skall samsas 
med annat viktigt innehåll. Be därför om ex-
empel på användning i annonser, i brev, på 
webben och i broschyrer.

MÄRKETS SYMBOLIK. Om det till grafikerns 
uppdrag har hört att rita ett nytt märke, el-
ler en ny symbol för organisationen, skall 
man också vara noga. Symboler är nämli-
gen viktiga, och det kan gå ordentligt åt sko-
gen. Gå inte heller på enkla knep: den ”fram-
åtsträvande” organisationen symboliseras 
av pilar som pekar uppåt, den ”ungdomliga, 
fartfyllda” organisationen har en swoosh a 
la Nike, den ”trygga” organisationen har en 

piedestal under namnet etc. Färgdiskus-
sionen gäller även här; alla färger har ock-
så symboliska värden och underförstådda 
meningar.

Undvik framför allt symboler som bara 
förstås av ett fåtal, eller som enbart öpp-
nar sig för dem som jobbar i organisatio-
nen. Framför allt: Om du inte förstår sym-
boliken direkt, utan det behövs en lång ut-
läggning av grafikern, så är det inte längre 
fråga om en symbol utan något helt annat.

Idag är det också populärt att symbio-
tiskt kombinera logotypen (texten) med 
symbolen så att något ”nytt”, eller något 
mycket beskrivande för organisationen/
företaget uppstår. I bästa fall blir de här 
logorna riktigt roliga och bra, men det är 
ganska få grafiker som behärskar konsten. 
Och alltför uppenbara kopplingar blir bara 
platta.

I vilket fall som helst kan det löna sig att 
visa det nya logoförslaget till en lite större 
krets än bara till den egna ledningsgruppen, 
och helst till personer som du vet att har en 
stor allmänbildning. De kan ofta genast 
peka på om något sitter illa eller känns fel. 

Framför allt: krångla inte till det i onödan 
(det här tipset går även till grafikerna). Tänk 
på Facebooks logo: Ett ord, vitt på blått, i ett 
handritat typsnitt. Svårare än så behöver 
det inte vara.

 Om du behöver råd gällande etiska 
regler inom den grafiska branschen, 
tips om hur ett bra avtal ser ut eller 
hjälp med att hitta en professionell 
grafiker eller illustratör finns det 
exempel här:

 Föreningen för visuella formgivare
www.grafia.fi

  Finlands Journalistförbund
https://journalistiliitto-fi.directo.fi/
www.freet.fi/

  Illustratörerna i Finland r.f.
http://kuvittajat.fi/

FAKTA

RÅD OCH TIPS
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Älskad eller hatad logo?

FOTO: CATA PORTIN

En del syns ofta och andra nästan aldrig. Vissa känner man igen genast och vissa 
märker man inte ens. En del blir man glad av och andra stör man sig på. Det är inte 
alltid lätt med föreningars och organisationers logor, men alla har en. Tre av våra 
medlemsorganisationer berättar om sin logo.

1   Svenska Kvinnoförbundets logo 
förnyades år 2010. Vi ville ha en 
logo som är snygg och fräsch och 
som syns bra även i ti dningsannon-
ser. I vår förra logo fanns förbundets 
namn under själva logon, vilket var 
problemati skt i tryck. I den nya lo-
gon är förbundets namn en del av 
bilden, vilket har fungerat bra. Lo-
gon är en abstrakt bild som har 
drag av det internati onella tecknet 

för kvinna. Logon har även uppfat-
tats likna en blomma eller en dan-
sande fl icka.

2    Vår grafi ker Maria Kvickström 
arbetade fram olika förslag ti ll ny 
logo som arbetsutskott et och för-
bundsstyrelsen fi ck ta ställning ti ll. 
Vi önskade att  den nya logon skulle 
vara mer lätt användlig än den för-
ra och att  den traditi onella kvin-

norörelsens färg lila skulle fi nnas 
med.

3   Vi har varit mycket nöjda med vår 
logo. Den är lätt  att  använda både i 
tryck och på webben, den väcker po-
siti va känslor och ser pigg och mo-
dern ut. Även när logon är i litet for-
mat är det lätt att förknippa den 
med ett  förbund som arbetar med 
kvinnosaksfrågor och jämställdhet.

Petra Qvist-Hämäläinen 
kvinnopolitisk sekreterare

SVENSKA KVINNOFÖRBUNDET RF

1   SLC:s logo har utvecklats åren 
1955–1957. Kedjan runt logon sym-
boliserar gemenskap, styrka och 
sammanhållning, eftersom jord-
brukarkåren under den första halv-
an av 1900-talet var särskilt mån 
om att  samla sig och kämpa för sina 
gemensamma frågor. Årdern, det 
historiska plöjningsredskapet i mit-
ten, användes innan plogen upp-
fanns och symboliserar jordbruks-
näringen. Den gröna färgen har all-

ti d stått  jordbruket nära och är ett  
naturligt färgval för SLC. Ursprung-
ligen användes bara det runda mär-
ket, men numera används den näs-
tan uteslutande allti d ti llsammans 
med namnet. 

2   SLC:s logo, som togs fram som ett  
medlemsmärke av en skild märkes-
kommitt é, bygger på den fi nskspråki-
ga systerorganisati onens MTK:s mär-
ke, som också ti digare var en plog. 

Märkeskommitt én övervägde noga 
hurdan årder märket skulle ha. 

3   Logon har varit vikti g för med-
lemskåren och symboliken kring den 
är fortf arande aktuell. Det torde ald-
rig, så vitt  jag vet, ha funnits avsikt att  
ändra den. Fonten som vårt namn är 
skrivet med i anslutning ti ll logon har 
däremot ändrats fl ere gånger under 
åren i samband med andra grafi ska 
förändringar, senast år 2011.

Mia Wikström
informatör

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC RF

1. Berätta om er logo?

2. Hur tog ni fram er logo?

3. Fungerar er logo bra?

1   Vår logo är splitt erny. Den togs 
i bruk i september 2012. Den har 
formen av ett  öga, eft ersom vi job-
bar för synskadade. Inuti  ögat står 
det FSS i punktskrift , som är de syn-
skadades eget läs- och skrivspråk.

2   Vi utlyste en logotävling, förut-

om i våra egna medier (medlems-
ti dningar och sociala medier) så 
skickade vi ut tävlingsinbjudan ti ll 
de fl esta skolor som har linjer för 
grafi sk design, bildkonst eller me-
dieteknik. Bidragen rullade in och 
vi hade flera utmärkta logoför-
slag att  välja mellan. Vinnaren har 

vi sedan anlitat för att  skapa hela 
vår nya grafi ska profi l.

3   Vi har hitti  lls fått  enbart po-
siti v respons på vår logo. Logon 
är enkel, visuellt snygg och tyd-
lig, och vi är alla jätt enöjda med 
resultatet!

FÖRBUNDET FINLANDS SVENSKA SYNSKADADE RF

Camilla Höglund
tf distrikts- och 
informationsansvarig

GALLUP
Mari Pennanen
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Dagens Nyheter (DN) hade i som-
ras en intressant artikel om tids-

användningen i sekundstatusens tidevarv. 
En paradox: intresset för lååångsam livstil 
har blivit rocket science, samtidigt som 
de nervösa statusuppdateringarna också 
gjort det. ”...tack vare att din tillvaro hela 
tiden genomborras av Facebookuppdate-
ringar från vänner som tränar yoga, fjäll-
vandrar, lagar tjälknöl och läser Jonathan 
Franzen-romaner stora som cornflakes-
paket har du börjat misstänka att det vi 
gör på vår lediga tid är något som laddats 
med status.” (DN 17.6.2012)

DN fortsätter med att intervjua några ex-
perter om tidsandan och -användningen. 
Sverker Sörlin påpekar att tiden har blivit 
en klassmarkör, och att Facebook har blivit 
det ultimata mediet för självbildning, men 
också självcensur. 

Hans-Erik Olsson, fritidsvetaren som 
har figurerat i Mentora i ett tidigare num-
mer (2/2008), säger några kloka ord om 

fritid: ”... poängen med en fritidsaktivitet 
är att vi äger den tiden. Sitter du och tittar 
på ungarnas fotbollsträning för att vara en 
god förälder handlar det inte om fritid. Det 
är relationell tvångstid.”

BEFRIA FRITIDEN. Fritid som relationell 
tvångstid, hm. Hur mycket av det ideel-
la föreningsengagemanget på fritiden har 
blivit dylikt? Jag associerar till reklamen 
för Tallinresan, som presenteras i form av 
en sorts eskapism från de sociala relatio-
nerna: Ta semester från semestern. 

Designa ditt liv 
– en betraktelse om tid, yta och djup

Lajfstajldesign, vad är det? Här kommer en hemmagjord definition: livsstilsdesign uppstår i den 
kreativa spänningen mellan poler. Behovet av att synliggöra sin PP, sin Privata Personlighet 
offentligt och kollektivt. Den kreativa spänningen mellan yta och djup, form och funktion.
Oändligt behov av självförverkligande och bekräftelse: se mig! 

Går det att ta semester från sina sociala 
band, men samtidigt vara ständigt upp-
kopplad? Individualismens sociala frihet 
har skapat nya tvång, nya (självpåtagna) 
sociala koder och konventioner. Vi vill vara 
oberoende, men är samtidigt så oändligt 
beroende av uppmärksamhet. 

Om fritid och arbetstid inte längre ex-
isterar som obrutna helheter under dyg-
net, utan i stället flyter in i varandra i nå-
gon sorts kontinuerlig multitasking, då blir 
det svårt att vara närvarande. Inte konstigt 
att medveten närvaro – mindfulness – är så 
i ropet just nu. 

Jag har en egen psykosociologisk defini-
tion på dilemmat med tiden: realtidshybris 
(hybris betyder övermod, förhävelse). Bo-
dil Jönsson har ett annat namn för detta fe-
nomen: o-tid, alltså den asynkrona tiden 
som invaderar våra medvetanden med 
sina krav på samtidighet. Om vi blir med-
vetna om o-tidens nya tvångströja, kan vi 
åtminstone sträva till att medvetet göra en 

TEXT OCH FOTO  |  Björn Wallén
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sak i taget. Vända övermod till saktmod, 
för att använda en gammal svensk term 
(saktmodig betyder foglig, ödmjuk, frid-
sam, lugn, tålig).

UPPDATERAD MÄNNISKOSYN?. Sekundstatus 
versus saktmod, två poler i min livsstilsde-
sign. Var står jag själv, just nu? Måste bekän-
na att sekundstatusen vinner med 6-0. Jag 
vill att alla skall notera den senast sända 
e-posten, tanken, uppdateringen eller bil-
den på bloggen. Slänger iväg e-post än hit, 
än dit, hoppar under dagen mellan 50 000 
tankar – så många lär det ska rymmas un-
der en dag.

Går det att uppdatera sin tankevärld och 
livsstil? Svaret är en del av diagnos real-
tid eller 24/7. Vad är det som skall upp-
dateras? Den senaste trendhysterin inom 

mat, mode och miljö? Mina resor i tid och 
rum? Min livsåskådning, syn på mig själv 
och medmänniskan? Yta och djup lever i 
ständig spänning.

Det är lätt att vara ironisk över Facebook 
när man själv inte är där. Själv bloggar jag, 
är på Twitter, LinkedIn och liknande soci-
ala medier, och är därmed likafullt en del 
av realtidshybris. Jag söker den optimala 
balansen mellan information och kunskap, 
som i bästa fall förädlas: avsikt, åsikt, in-
sikt. Parallellt med den sociala bilden på-
går en ständig självbildning, en utveckling 
– hellre än att kalla det en uppdatering – av 
självbilden. Yta och djup.

RESA TILL DESIGNENS MECKA Att resa, både 
bildligt och bokstavligt, är en viktig del i 
att bilda sig själv. Alltså styr jag stegen till 

Vi vill vara oberoende,

men är samtidigt så 

oändligt beroende av 

uppmärksamhet.

 Gatukonst i Berlin.
 Guggenheims wow-arkitektur.
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Guggenheim befolkas av skolbarn i alla 
åldrar, där barnen sitter i en ring på golvet 
runt en konstpedagog som involverar bar-
nen som får se, rita, artikulera konst. Stu-
diecirkel i bild och ord – inte konstgjord, 
men gjord konst...

DESIGN FÖR LIVET. Skönheten finns i be-
traktarens öga, heter det. Min egen defi-
nition på design utgår från en annan re-
lation, den mellan yta och djup. I allt jag 
möter, kan jag välja synvinkel, attityd, för-
hållningssätt och så prägla min egen, helt 
unika stil och livsstil. Design för livet är att 
forma varje dag till ett konstverk, det som 
i kinesisk filosofi kallas för wen – formens 
och linjens skönhet inte bara på ytan, utan 
i djupet av allt skapande som växer i sin 
självklart enkla, överraskande komplexa 
gestaltning. 

 Spiralgångar i Guggenheimmuseet i New York.
 Den aktuella utställningen på museet 

I allt jag möter, kan jag 
välja synvinkel, attityd, 
förhållningssätt och så 
prägla min egen, helt 
unika stil och livsstil. 

designens Mecka: New York. Guggenheim. 
MoMA (The Museum of Modern Art). Sky-
skraporna på Manhattan. Här följer någ-
ra reflektioner.

Guggenheim, i Helsingfors en hägring, i 
NYC en fägring, i form av wow-arkitektur. 
Det är lång kö vid ingången, förbi en kiosk 
som bjuder ut den mest kända designpro-
dukten från Amerika vid sidan av Coca Co-
la-flaskan: hamburgaren! 

Man rör sig spirallikt längs ett stigande/
sluttande golv från våning till våning. Det 
är strikt förbjudet att fotografera, utom 
från bottenplan. John Chamberlains ut-
ställning Choices står på paradplats på de 
olika våningarna. Det speciella med Cham-
berlain är hans användning av metallskrot 
från bilar från 1970-talet framåt, en sorts 
trash metal-design som tilltalar ögat men 
kanske inte hjärtat.
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Den 23 oktober 2012 fastslog Europaparlamentet att år 2013 utses till Europaåret för 

medborgarna. Tanken är att göra EU-medborgarna medvetna om sina rättigheter inom 

unionen, både vad gäller arbete, studier och boende inom unionen. 

Det var år 1995 som Finland blev EU-medlem, mitt under en pågående EU-period och 

för snart 20 år sedan. Många är de finlandssvenska organisationer och föreningar som 

deltagit i olika EU-projekt under årens lopp. EU-medel har medfört finansiering till ut-

veckling av idéer i olika former men samtidigt har EU-byråkratin stigit in i vardagen hos 

många. Det finns de organisationer som är inne på tredje generationens EU-projekt och 

det finns nybörjare. 

Ser vi tillbaka så har man jobbat lokalt, till exempel på en byanivå, regionalt, finlands-

svenskt eller deltagit i nationella projekt. Det finns även de som tagit ännu ett steg och 

jobbat internationellt. 

Inom EU genomförs utvecklingsstrategier inom en sjuårscykel. Detta betyder att år 

2013 är det sista året i pågående programperiod (2007–2013). Förberedelserna inför 

nästa EU-programperiod år 2014–2020 är i full gång. För de finlandssvenska organisa-

tionerna och föreningarna gäller det att hänga med, om man vill komma i åtnjutande av 

extern EU-finansiering. Sju år är trots allt en rätt lång tidsperiod. Samtidigt vet säkert fle-

ra att det inte är särdeles lätt att jobba med EU-projekt. Projekten tenderar att bli stör-

re och kraven på såväl projektägare som genomförare tenderar att öka. Att utbilda sig i 

projektkunnande och att utveckla en finlandssvensk spetskompetens till denna del kan 

vara en god framtidsinvestering. 

Den första snön har fallit och det nya året står snart inför dörren. Verksamhetsplaner 

skrivs inför år 2013. Den tredje sektorn i den form vi har i Finland och i Norden, är en 

unik företeelse i ett europeiskt sammanhang. Ta vara på chansen att lyfta fram er verk-

samhet, marknadsför er under temaåret och kanske hitta på mindre eller större projekt, 

i temaårets anda. Att lyfta fram det finlandssvenska civilsamhället med det medborger-

liga perspektivet och engagemanget, vinner vi alla på i förlängningen. 

Förtroendet för EU och eurokrisen har påverkat medborgarnas attityder den senas-

te tiden. Det är kanske ett strategiskt viktigt och medvetet val från EU att lyfta fram just 

medborgarnas betydelse år 2013. Låt oss därför ta till oss år 2013 – medborgarnas år. 

Jag ser också framemot att få samarbeta med er under kommande verksamhetsår.

KO
LU

M
N

EN

Ann-Sofi Backgren
Svenska studiecentralen

t.f. verksamhetsombud i Österbotten

Efter tolv år som fullmäktige
ordförande och över 20 år
som kommunalt förtroendevald 
i Korsnäs, kommer jag snart 
att avsluta mina kommunala 
uppdrag. Ett nytt blad vänds i 
mitt liv. Spännande.

Medger att jag nog kommer 
att sakna det kommunala 
engagemanget, människorna, 
samarbetspartnerna.
Det blir nästan en livsstil att
vara samhällsengagerad.
Allt har sin tid.

År 2013 
– Medborgarnas år

FOTO: MARI PENNANEN
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Vad är Åbolands hantverk och Gullkrona?
Det är två skilda saker. Åbolands hantverk 
är en förening vars uppgift är att främja 
hantverkets betydelse inom kultur, kun-
nande och näring. Föreningen ordnar 
utställningar, arrangerar olika kultur-
projekt, bland annat Konstrundan, ger 
grundläggande konstundervisning inom 
handarbete och ordnar handarbetskur-
ser för vuxna. Föreningen erbjuder ock-
så allmänheten möjlighet att väva i hant-
verkscentren i Kimito och Pargas. Fören-

Hantverk och design

Ännu på 1980-talet kunde hantverk användas som försäljningsargument, men numera är det formgivningen 
som styr. Hantverk och handarbete handlar mer om den egna njutningen än om att kunna leva på det. 
Åbolands hantverk arbetar för finländskt hantverk i Åboland och verksamhetsledare Eliisa Riikonen svarar 
här på frågor om design och hantverk. 

ingen hjälper hantverksföretagare genom 
att ordna olika försäljningstillfällen och 
att sälja deras produkter via Gullkrona-
butiken. 

Åbolands hantverk är medlem i den 
landsomfattande organisationen Förbun-
det för hemslöjd och konsthantverk Tai-
to som får statsbidrag. Taito delar i sin 
tur ut bidrag till sina medlemmar. Tyvärr 
har statsbidraget idag minskat väsentligt. 
Åbolands hantverk rf och de övriga han-
verksföreningarna i Svenskfinland är idag 
helt beroende av de finlandssvenska fon-
derna för sin överlevnad.

Gullkrona är ett aktiebolag, OY Gullkrona 
AB, som har till uppgift att sälja inhemska 
hantverks- och konstindustriella produk-
ter samt ta fram produkter som är typiska 
för Åboland. Aktiebolaget har butiker i Åbo 
och Pargas. 

Vad har du för arbetsuppgifter?
Som föreningens verksamhetsledare och 
samtidigt vd för aktiebolaget skall jag se till 
att föreningsverksamheten fungerar och 
att föreningsmedlemmarna får utöva och 
får stöd i sitt hantverk. Jag ska också främja 

kunskap i bland annat kultur och närings-
frågor. Jag sköter allt utom bokföringen. I 
en liten förening där verksamhetsledaren 
är den enda anställda som har heltidsan-
ställning måste verksamhetsledaren kunna 
nästan allt och föreningens små ekonomis-
ka resurser ger inte möjlighet att köpa ut-
omstående tjänster i stor skala eller att till 
exempel anställa en vikarie om någon an-
ställd blir sjuk. Min arbetsdag kan innehålla 
städning, kundbetjäning, undervisning, gra-
fisk design, marknadsföring, utställningsar-
bete, produktplanering, kontorsarbete, ar-
betsledning, dekorering... 

Hur ser du på hantverk jämfört med
elitdesign?
Tidigare behövdes hantverkskunnandet 
i det vanliga livet. Det var en uppskattad 
konst och färdighet och nästan nödvändigt 
för en att kunna. Då använde man i större 
skala hantverkare för att få nya kläder åt sig 
själv eller för att inreda sitt hem. Arbetet i 
Finland var inte så dyrt då. Så småningom 
blev hantverket en hobby. En ”amatör” kan 
vara duktig hantverkare, men hantverks-
processerna är oftast långsamma och då är 
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det enklare att ge sig själv glädje och väl-
färd genom att handarbeta än att livsnära 
sig på det. Ännu på 1980-talet var hantverk 
ett värde som kunde användas som försälj-
ningsargument. Idag måste en produkt, 
som är tillverkad i Finland, vara speciell för 
att locka kunden att betala högre pris, efter-
som produkter för samma ändamål produ-
ceras billigare i länder som har förmånliga-
re produktionskostnader.

Bra formgivning åt alla är ett sätt för fö-
retagen att säkra tillräckligt många kunder 
som är villiga att betala för produkten. Jag 
tycker inte om begreppet elitdesign i bety-
delsen design för eliten för jag anser att de-
sign eller bra formgivning görs för att hålla 
företagsverksamheten och fabriken i gång. 
För att täcka företagets alla kostnader och 
hämta vinst för utveckling måste man ha 
serieproduktion. För att sälja den mäng-
den som företaget producerar behövs ef-
fektiv marknadsföring. Designföretag vill 
bygga ett bränd som ger bättre möjligheter 
att även senare få kunderna att köpa de-
ras produkter. Återförsäljarna måste ock-
så täcka sina kostnader. Vi lever ju i mark-
nadsekonomin.

Kan du ge något exempel på bra
formgivning?
Ett exempel är Frizt Hansen i Danmark och 
Jacobsens Egg-stol. Möbeltillverkningen är 
i stort sätt hantverk och Fritz Hansens pro-
duktion design. Vem som köper en stol för 
ca 5000 euro beror på många olika saker. 
Den viktigaste frågan är ändå hur mycket 
du tycker  om den och hur du vill använda 
dina pengar. Åker familjen utomlands eller 
köper du en stol, som håller sitt värde? 

Utesluter begreppen varandra?
Jag tycker inte att hantverk och bra form-
givning utesluter varandra. Det svåra för en 
hantverkare är att tillverka tillräckligt sto-
ra serier. Arbetet med hantverk är en utma-
ning när det gäller formgivning, design och 
brand. Hur skall man få ett hantverk till-
räckligt attraktivt med små ekonomiska 
resurser och liten risk? Inom industrin är 
det ingenjörer som tar fram idéer och tek-
niska lösningar och formgivarna ger utse-
endet. Borde hantverkaren vara beredd att 
samarbeta med en formgivare?

BEATRICE ÖSTMAN

 Brunäslyktan härstammar från och till-
verkas i Pargas av Leif Isaksson. Ett gediget 
hantverk och en omtyckt, välgjord lykta.

 Secto Designs olika tidslösa lampor är 
möjliga att få via Gullkrona. FOTO SECTO DESIGN 

 Bläckplåtslyktan ger ett vackert sken, den 
kommer från Loftet i Vasa. Finns i tre olika 
storlekar.
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Att arbeta som informatör innebär att man 
är mitt i smeten, men samtidigt är man 
ofta rätt ensam i sin yrkesroll. På en liten 
arbetsplats, i en organisation inom den 
tredje sektorn, har alla ofta fullt upp med 
sitt. Det är inte sagt att kollegerna har tid 
eller intresse att fördjupa sig i frågor som 
berör informatörshantverket och yrkes-
rollen. Därför är det givande att träffa kol-
leger som verkar i andra organisationer.

I snart ett par års tid har informatörer 
inom den finlandssvenska tredje sektorn 
samlats till morgonträffar. Det informella 
informatörsnätverket samlas en morgon 
tre till fyra gånger per termin, antingen i 
någon organisations utrymme eller på ett 
kafé i Helsingfors.

Temat för träffarna är fastställt på för-
hand. Massmedia, informationsstrate-
gier, val av tryckeri, språkvård, arbete med 
webbplatser, prylar för mässor... Allt möjligt 
har vi hunnit fundera på då vi druckit vår 
kaffekopp. Det som helt klart visat sig är att 
de frågor man som informatör ofta grubb-
lar på i sin ensamhet ofta är en fråga någon 
annan också funderat på. Vi har generöst 
delat med oss och verkligen inte pantat på 
goda tips och idéer.

Den lilla grupp som startade för ett par år 
sedan har nu utökats med många fler. Idag 
är vi ca 30 personer med i gruppen på Fa-
cebook som endast är öppen för oss som 
är med i nätverket. Via den kommunicerar 

Informatörsnätverket ger en 

kick
vi med varandra och kommer överens om 
temat för nästa träff. Vi brukar vara kring 
10–15 personer då vi träffas. Träffarna är 
informella, men ibland bjuder vi in en ut-
omstående inledare, en annan gång är det 
någon från vår grupp som håller i rodret.

Förutom det rent professionella utby-
tet kan mycket annat också bokföras på 
pluskontot. Vi har skapat ett nätverk som 
fungerar, blivit bekanta med varandra och 
de övrigas organisationer och tar kontakt 
med varandra då det behövs. Tröskeln att 
be en någon om råd och hjälp har blivit läg-
re. Dessutom är det roligt att träffas bara 
för att få skratta hjärtligt tillsammans.

Trots att nätverket har en informell karak-
tär krävs det nog en viss styrning, att nå-
gon känner ansvar för kontinuiteten. Därför 
vill jag speciellt tacka Christine Skogman 
och Mari Pennanen på Studiecentralen 
för att de hållit igång nätverket och koor-
dinerat det hela. Det är just en sådan verk-
samhet som föreningarna behöver Studie-
centralen för. Att se frågor i lite större per-
spektiv än vad vi enskilda organisationer 
gör, driva på och vara kittet mellan oss or-
ganisationer. Kanske den lyckade starten på  
informatörsnätverket kunde vara en mo-
dell för flera liknande nätverk? Behöver till 
exempel organisationernas verksamhets-
ledare eller ekonomiansvariga en motsva-
rande verksamhet?

För morgonkaffe dricker väl alla.

Tankar kring en kopp kaffe. Det 
behövs inte så mycket mer än 
någon som drar igång det hela, 
en Facebookgrupp och ett gäng 
som märker att det lönar sig att 
träffas och prata. De senaste 
åren har ett gäng informatörer 
som arbetar inom tredje sektorn 
i Svenskfinland nätverkat aktivt. 

TEXT  |  Maarit Westerén, informatör, Förbundet Hem och Skola

 Informatörer jobbar ofta rätt ensamt 
och för sig själva. I nätverket får vi på 
ett enkelt sätt kontakt med varandra 
och ser vem som arbetar var.

  Medlemmarna i gruppen består av 
anställda informatörer och marknads-
förare inom tredje sektorns takorgani-
sationer. 

 Syftet är att delge information snabbt 
och enkelt samt upprätthålla kontakten 
informatörerna emellan. Vi kan även 
öppet bolla idéer och utbyta erfarenhe-
ter och verktyg.

FAKTA

INFORMATÖRS-
NÄTVERKET
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De senaste tio åren har jag med jämna mel-
lanrum stött på denna fråga. Det är ingen 
lätt fråga, men vi kan utgå ifrån att unga är 
en av de mest utmanade målgrupperna att 
jobba med. Och med utmanade menar jag 
att de är upptagna med skolan, är snabba på 
att sålla information och hitta det de är ute 
efter och brinner för – och faktum är att de 
ofta är mest intresserade av att hänga med 
sina vänner och familj på fritiden. Personli-
gen anser jag att på grund av detta blir arbe-
tet heller aldrig ointressant. Men, hur göra 
för att nå de unga?   

Forskning visar att intresset för fören-
ingsverksamhet sjunkit bland unga un-
der 2000-talet. För idrottsföreningarna 
går det fortfarande relativt bra. Att unga 
sedan inte rör på sig tillräckligt är en an-
nan diskussion. 

Enligt en finsk undersökning upplever 
under 15-åriga finska unga föreningsverk-
samhet gammalmodigt och uppifrån styrt. 

Hur ska vi få med ungdomar i vår förening?

Frida Westerback
enhetsledare för De Ungas Akademi

(Svenska studiecentralen)
FOTO: VILLE VARUMO

Det finns några uppdrag man aldrig får ett 
tack för. De klassiska är att lysa med ficklam-
pa för någon annan. Eller att ro då mannen 
lägger nät. Men nuförtiden är det den som 
designar broschyrer eller webbsidor som 
mest får höra hur det borde ha sett ut. Skall 
webbsidan se klatschig ut med bara bilder 
med så litet text som möjligt? Eller bara fina 
demonstrationsfilmer och nästan inga fak-
ta som särskilt storbolag verkar gilla? Eller 
skall det finnas så mycket text och så många 
länkar som möjligt på paradsidan? 

Till all tur verkar de pampiga inlednings-
filmerna, som vissa inledde med ännu i bör-

jan av 2000-talet, ha försvunnit. Trenden 
tycks gå mot en allt enklare webbdesign. 
Klart och redigt och inte grälla bakgrunds-
färger. Problemet är förstås också infor-
mationsmängden. Hur skall man veta hur 
folk tänker när de söker information och 
få fram det väsentligaste på paraden? Det 
finns ju som känt inte en blankett som inte 
kan missförstås.

Studiecentralen har för några år sedan 
förnyat sin webbplats och just nu håller vi 
på med Föreningsresursens dito. Också här 
har funnits många åsikter. Hur många bal-
kar? Två eller tre spalter och så vidare. Själv 

har jag alltid suckat över att jag inte ser den 
nedersta menyraden på Studiecentralens 
öppningssida. Det beror på att jag har en 
annan resolution på min skärm än vad den 
är planerad i. 

Nu när vi strax publicerar Föreningsre-
sursens hemsidor är det spännande att se 
hur många som förstår symboliken i den 
nya grafiken. Förhoppningsvis har vi dock 
fått den användarvänligare. Eller är det 
”samma skit i ny förpackning” som var en 
av kommentarerna. Det får ni bedöma.

STEFAN ANDERSSON

SUCKAR ELLER TACK?

AVSKRIVET

Unga tenderar även att vilja engagera sig 
för en kortare tid, utan att binda sig eller 
bli medlem i en förening eller organisation. 
De önskar även tid att ”bara vara”. Ett fler-
tal studier visar att unga är intresserade av 
samhällsfrågor och politik, men väljer att 
aktivera sig genom andra kanaler än tradi-
tionell föreningsverksamhet. 

Då man som förening funderar på hur man 
skall aktivera unga eller få fler unga att enga-
gera sig, är det viktigt att reflektera kring föl-
jande egenskaper som tillhör de unga. 

Unga är inte passiva. 
Unga tänker på nyttoaspekten i att akti-

vera sig.  
Unga föredrar korta och intensiva enga-

gemang.
Ytterligare är det av stor vikt att söka sig 

till denna målgrupp, inte vänta att de skall 
söka upp en. Och det viktigaste – att vara ly-
hörd. Att vara lyhörd för behov, intressen och 
efterfrågan. Forma verksamheten efter det.

FRÅGAN

Funderar du över något kring 
förenings- och organisationsliv? 
Kontakta redaktionssekreteraren 
med frågor. 
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19.12.2012
  JULGRÖT I ÖSTERBOTTEN. Svenska studiecentralens kansli i Vasa 

inbjuder tillsammans med Bildningsforum sina medlemsorganisatio-
ner till en julgröt onsdagen den 19 december kl. 11–13 på kansliet 
i Vasa, Handelsesplanaden 12 B 17. Runt en tallrik julgröt blickar vi 
framåt mot det nya verksamhetsåret och summerar det år som gått. 
Anmäl dig senast fredagen den 14.12.
www.studiecentralen.fi/evenemang

10.1.2013 
  INSPIRATIONSDAG FÖR KILLGRUPPSVERKSAMHET kl. 9–15 på Loftet 

(Rådhusgatan 28, Vasa). De svenska föreläsarna och pedagogerna Jens 
Sjögren och Peter Lindberg inspirerar och vägleder dig i arbetet med 
att bemöta pojkar. Killgrupper är en välbeprövad metod för att skapa 
miljöer där förtroende råder och pojkar får stöd i att växa till unga män. 
Inspirationsdagen genomförs som ett samarbete mellan Kyrkans cen-
tral för det svenska arbetet och De Ungas Akademi.
www.dua.fi

17.1.2013
  KURS OM KOMMUNIKATIONSVERKTYG. Smidig kommunikation 

inom organisationen blir allt viktigare och viktigare. Internet erbjuder 
ypperliga verktyg för att underlätta kommunikationen inom organisa-
tionen. Vi bekantar oss med bland annat Yammer och Doodle. Kursen 
hålls på Studiecentralens kansli i Åbo (Auragatan 1 C 13) och kursle-
dare är Pasi Holmberg, projektledare för IT3 i Åboland. Kursarrangör 
är FSU:s IT3-projekt och Svenska studiecentralen.
www.studiecentralen.fi/aktuellt

Jan-feb 2013
  CIRKELLEDARUTBILDNING. Vad är en studiecirkel? Hur startar man 

en studiecirkel? Vad innebär det att vara cirkelledare? Hur utvecklar 
vi vår studiecirkel? Vilket stöd kan Svenska studiecentralen erbjuda? 
Om du är cirkelledare eller funderar på att dra igång eller delta i en 
cirkel är det här en ypperlig chans att få svar på alla frågor. Cirkelinspi-
rationskvällarna är den 23 januari i Helsingfors, den 7 februari i Vasa 
och den 13 februari i Åbo.
www.studiecentralen.fi/aktuellt

6.2.2013
  UTBILDNINGSDAG OM DIGITAL DELAKTIGHET. Det finns i dag sanno-

likt tiotusentals finlandssvenskar som av varierande orsaker inte har 
tillgång till nättjänster av olika slag. InkluderaFlera samlar folk till ett 
gemensamt nätverk för att dela information om vad som gjorts och 
vad som kunde göras för att få flera finlandssvenskar att bli glada och 
nöjda webbanvändare. Utbildningsdagen i SFV-salen i Helsingfors är 
kl. 13–16 och den riktar sig till organisationsaktiva som vill vara med 
och diskutera motverkandet av digitala klyftor i Svenskfinland. Följ 
med vad som händer i Facebookgruppen InkluderaFlera och håll också 
utkik efter #inkluderaFlera-hashtaggen på Twitter.
www.facebook.com/InkluderaFlera 
www.studiecentralen.fi

Februari
  KURSER I DIGISTOFF. Under kurserna går vi igenom grunderna 

i Kulturhusets webbverktyg Digistoff 2.4 och deltagarna har möjlig-
het till personlig handledning i arbetet med den egna föreningens 
webbsida. Den första kursen hålls i Åbo (Åbo Yrkesinstitut, Klockring-
aregatan 9-11) den 7 februari kl. 18-20. Sista anmälningsdag är den 3 
februari. Kursen i Pargas är den 14 februari kl. 18-20 och sista anmäl-
ningsdag är den 10 februari. Kursen i Kimito (Villa Lande) är den 28 
februari kl. 18-20 och sista anmälningsdag är den 24 februari. Kur-
serna är avgiftsfria. Kursledare är Pasi Holmberg, projektledare för 
IT3 i Åboland.
www.studiecentralen.fi/aktuellt

Våren 2013
  Utbildning för DISA-handledare arrangeras under våren 2013 

i Helsingfors i samarbete med Novia.
www.dua.fi

KALEN
D

ER
N

      God Jul
och gott nytt år!
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TEMACIRKLAR FÖR HÅLLBAR LIVSSTIL
Är du intresserad av frågor som berör mat? Om skillnaderna mellan 
halvfabrikat och hemlagat, om tillsatsämnen och smakupplevelser? 
Eller är det kanske kemikalierna vi omger oss med i vardagen som be-
rör dig mest? Marthaförbundet erbjuder 
två nya fördjupande inspirationsmaterial 
kring mat och kemikalier. De två temacirk-
larna är menade för er som vill samlas i en 
mindre grupp och lära er mera om mat 
eller kemikalier.

Materialet gör det lättare för er att med 
hjälp av diskussioner, reflektioner, studie-
besök, upplevelser, föreläsare samt oli-
ka praktiska övningar och vardagsexpe-
riment fördjupa er i temat. Anmäl också 
studiecirkeln till Svenska studiecentralen 
så kan ni få bidrag för cirkeln.
www.martha.fi/temacirklar
www.studiecentralen.fi/cirklar

SLUTA PANTA FICK MEDALJ
Svensk Ungdom (SU) gav i år sin Svenska dagen skuggmedalj till nättjänsten 
Sluta panta. SU vill lyfta fram det viktiga arbete som Sluta panta gör för de ung-
as välmående. Sluta panta är en nationell stödtjänst på nätet där unga kan få 
råd och information om relationer, hälsa och framtid via chatt med professi-
onella inom ungdomssektorn. 

– Vi tror att vi genom denna typ av förebyggande arbete kan nå unga som 
befinner sig i riskzonen för att marginaliseras, säger Frida Westerback som 
koordinerar stödtjänsten. 

Sluta panta är ett samarbete mellan Finlands Svenska Skolungdomsförbund, 
Folkhälsan, De Ungas Akademi, Ungdomscentralen, Ung Info, Hem och Skola, 
Radio X3M, Krisjouren för unga och Kyrkostyrelsen. 

SU har delat ut skuggmedaljen sedan 2003. Den tillkom för att uppmärk-
samma projekt, föreningar eller individer som berör unga och gör en insats 
för det svenska i Finland. 

NY ORGANISATION FÖR FRI BILDNING
Om några veckor försvinner Bildningsforum. Från 1 januari 2013 
finns istället Bildningsalliansen. BA blir den finlandssvenska sam-
arbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Som med-
lem i Studieförbundet kommer du inte att märka några skillnader, 
BA erbjuder samma tjänster till sina medlemmar som BF gjorde. 
Målet är att Bildningsalliansen ska bli större än sina föregångare. 
Så är till exempel de finlandssvenska folkhögskolorna välkomna 
som medlemmar, tillsammans med sommaruniversitet, Studie-
centralen samt landets arbetar- och medborgarinstitut. Bildnings-
alliansen hittar du till exempel på

facebook www.facebook.com/pages/Bildningsforum
twitter @Bildningsforum
scoop.it  www.scoop.it/t/fri-bildning
pinterest  pinterest.com/larjanko/fri-bildning
youtube  www.youtube.com/user/FriBildning

Basses bästa | av Sebastian Nyberg

FRÅGA EN VUXEN MAN
”Det blir varken bättre eller sämre, det blir bara annorlunda”.

Den världskända designkännaren Kasper Strömman klär sig i slips 
och svarar på frågor i DUA:s serie ”Fråga en vuxen man”.

Han svarar bland annat på frågan ”När du var ung
och tänkte på hur det skulle bli som vuxen, blev det bättre eller 

sämre än du tänkte?” Se videon på www.dua.fi/blog
 

FOTO: JOACHIM HESTHAMMER
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Vad ska det stå i möteskallelsen?
Hur leder man ett bra möte?

När måste bokslutet vara färdigt?
Kan föreningen betala ut arvoden?

Får alla som är på mötet rösta?

Förnyade Föreningsresursen ger svar på detta
och mycket mer gällande föreningsliv i Finland.

föreningsresursen.fi
Titta in, uppdatera dina kunskaper och rekommendera 

sedan webbplatsen för grannen.


