
Nätverksträff 1 för engagemangsguider - i korthet 

Den första nätverksträffen för engagemangsguider pågick mellan den 10-11 juni i Stockholm. 

Dagarna spenderade vi på Kafé Klavér vid Skanstull och kvällen den 10 juni spenderade vi på 

Orionteatern där vi käkade buffé och bjöds på underhållning av Nour El-Refai. 

Träffen började med att alla närvarande organisationer fick möjlighet att kort presentera sig och sitt 

projekt. En sammanfattning av projekten finns på engagemangsguider.riksteatern.se under 

organisationernas flikar. Dagen fortsatte med en diskussion om metoder och arbeten med två 

stycken ”case” där deltagarna i grupp diskuterade den problembild som beskrevs. På eftermiddagen 

genomfördes ett kort ”open space” där deltagarna fick möjlighet att lyfta frågor de ville diskutera. 

Den andra dagen började med kort information från Ungdomsstyrelsen och Riksteatern gällande 

rapportering, framtida träffar och kommunikationsmöjligheter mellan träffarna. Sedan var det dags 

för två besök. Från regeringen kom den för det civila samhället ansvarige ministern Nyamko Sabuni 

för att prata om ursprunget till propositionen ”En politik för det civila samhället”. Hon pratade också 

om idén med projektet Engagemangsguider och vad hon hoppades att projektet skulle utmynna i. 

Hanna Hallin som är fd ordförande för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) kom också på besök 

och pratade om ungas engagemang och vikten av ungas delaktighet.  Dagen avslutades med ett 

samtal om vilka utmaningar deltagarna såg och ser framför sig och vilka utmaningar de ville ge 

varandra och andra inblandade . 

Metoder 
Metodpasset inleddes med en gemensam överenskommelse för vilka riktlinjer som bör gälla under 
nätverksträffen i de fall som brainstorming eller kreativa möten och diskussioner hålls. Några av 
riktlinjerna som deltagarna ville ha vid kreativa möten under nätverksträffen var; ”Att man aldrig får 
säga - nej”, ”Att inget är fel eller dumt”, ”Att en idé är allas idé”, ”Att vi gemensamt ska verka för att 
skapa en trygg och avslappnad atmosfär”, ”Att inte värdera utan istället låta värdering ske vid ett 
senare mötestillfälle”. 
 
I det första metodpasset så fick deltagarna göra en grundläggande övning i att formulera sig från ett 
personligt perspektiv under rubrikerna ”Saker som jag är bra på”, ”Saker som ger mig kraft, stöd och 
inspiration” och ”Saker som jag vill förändra/saker jag vill ska ske”. Syftet var att deltagarna skulle 
kunna, på relativt kort tid, presentera sig för varandra och berätta om sig själva. Förhoppningen med 
övningen var även att, om engagemangsguiderna själva ville så kan de fortsätta att använda metoden 
i sina möten med personer som de ska guida. Då övningen ger möjligheter till att på ett konkret sätt 
formulera drivkrafter, intressen och resurser så kan man använda dokumentationen som övningen 
ger till att lotsa och guida personer till exempelvis föreningar eller verksamheter som skulle kunna 
passa. Övningen/metoden kan även genomföras från en organisations eller förenings perspektiv i 
samband med exempelvis verksamhetsplanering eller resursinventering. Här en sammanfattning av 
vad som sades. 
 
Saker jag är bra på: Laga mat – Fiska – Träna – Göra blandband – Vara rolig – Vara energisk – Vara en 

kompis – Dra roliga skämt – Språk – Ordna aktiviteter – Piffa upp vardagen – Tvätta, diska & städa – 

Springa – Pressa mig själv till det yttersta – Skriva korta noveller – Vara grov i munnen – Boxning – 

Hjälpa andra människor – Lära känna nya folk – Hjälpa äldre människor – Samarbete – Inspirera – 

Kommunicera – Retorik – Lyfta andra – Göra svåra saker – Göra många saker – Hitta på nya saker – 

Förbättra befintliga idéer – Komma på idéer – Få uppmärksamhet – Göra en hel del ur inget – Matte 

– Basket – Hänga med kompisar – Politik – Lyssna – Måla – Mitt jobb – Mode - Laga mat – Diskutera – 



Inredning – Resa – Städa – Klippa frisyrer – Handboll – Organisera – Laga mat – Stressa – Sova – Fika 

– Njuta – Shoppa – Lyssna – Ge bra råd – Vara hoppfull. 

Saker som ger mig stöd, kraft och inspiration: Jag själv – Min man – Mina – Glada människor – Vackra 

saker – Tjejerna i Rosengård – Vänner – Arbetsgivare – Familjen – Omgivningen – Kompisar – Läsning 

– Böcker – Tidningar – Stora kvinnor & män – Umgänget –Framtiden – Crossfit SM – Smoothies – 

Utlandsresor – Peppande musik – God mat.  

Saker jag vill förändra/ska ske: Familjen ska må bra – En bra utbildning – Jägarexamen – Skönt lov – 

Fixa klätterutrustning – Resa till Portugal – Börja klättra mer – Kunna spela gitarr – Hagelgevär  & 

älgstudsare –Att äldre folk ska ha någon fritid, att dom också ska göra något roligt ibland – Utvecklas 

– Min vision om mer jämställt samhälle – En statsminister från folket av folket med folket – 

Utrotande av okunskap – Förverkliga av mina idéer – Ett rättvisare samhälle – En jorden runt resa - 

Ett genuint ungdomsinflytande i samhället – Fint väder i sommar – Att mitt projekt blir en fast 

verksamhet – Leva i en rättvisare värld – Resa – Lära mig att slappna av – Att ondska försvinner – Bli 

mamma – Hjälpa.   

Metod - Case 

Två stycken ”case” diskuterades i 4 fyra mindre grupper. Problembeskrivningen handlade bland 

annat om: 

- Hur ideella organisationer kan stödja personer som inte vet vad de vill göra med sitt engagemang. 

- Hur ideella organisationer kan bli bättre att stödja medlemmar som tycker att formalia är jobbigt. 

- Vilka verktyg och resurser bör ideella organisationer använda sig mer av för att öka engagemanget i 

föreningslivet. 

Här är en sammanfattning av vad som sades i korta drag. 

* Närvaro och tydlig information på de aktuella platserna är viktigt. Det gäller både skola, 

fritidsgårdar och andra platser där man finner ungdomar. 

* Låt det va prestigelöst så att man inte skrämmer nya medlemmar. Man kan behöva nöja sig med 

mindre engagemang från nya medlemmar. Sluka dem inte! 

* Glöm inte föräldrarna! När man dem med tydlig information på deras mötesplatser eller i hemmet 

är chansen större att deras barn får/kan engagera sig. 

* Mindre arbetsgrupper och fördelat arbete kan göra arbetet smidigare, roligare och enklare. 

* Nya medlemmar måste få känns sig välkomna. Ge stöd och var inte rädd för att tänka nytt. Gör 

roliga saker. 

* Se bristen på erfarenhet som en tillgång! En etablerad förening kan lära sig mycket och få nya bra 

idéer av någon som är ny i föreningslivet. 

* Tänk på det interna arbetet och satsa på teambuildig och fortbildning för redan engagerade. 

* Engagemangsguider eller inspiratörer kan på ett tydligt medvetet sätt slussa in nya medlemmar till 

rätt förening och till rätt plats. 

Open space 

Under Open space så togs några olika ämnen upp till diskussion. Här är en sammanfattning av vad 

som sades i korta drag. 

- Hur får vi kommunerna med oss? 

* Ring eller ta personlig kontakt med politiker och/eller tjänstemän och berätta vad du vill uppnå. 

* Dra nytta av varandras fungerande exempel i engagemangsguidesorganisationerna. 



* Träffa inte för många politiker/tjänstemän samtidigt men ta gärna med en extra person från din 

organisation för att inge trygghet och stabilitet. 

* Lyft fördelar! 

* Ta upp kända problem som du kan lösa eller redan har löst. 

* Skapa något varaktigt! 

 

- Pedagogiska medel 

* Leta material. 

* Gå utbildningar. 

* Folkhögskolorna har en del bra grejor de kan dela med sig av. 

* Innan man gör något, var resultatinriktad och planera och reflektera över vilka medel som 

användes senast. 

* Bjud in förebilder och/eller ledare som kan dela med sig. 

* Vi kan ge tips och kunskap till varandra kring hur man startar en förening, en konsert och liknande 

och på så sätt skapa en checklista. 

”Frågeställning till Jens” 

* Hur ska man kunna kringgå problemet med att föräldrar är negativt inställda till föreningslivet? 

* Hur ska man få organisationer att samarbeta på ett och samma område så att det inte blir en 

rivalitet? 

* Jens kan samla ihop pedagogiska medel/metod och maila iväg detta och mer tips till de 

engagemangsguider som är intresserade. 

- Facebook 

* Förenklar samarbetet nationellt. 

* Möjlighet att länka till varandra. 

* Många projekt planerar att starta egna facebooksidor men detta är ingen motsättning. 

* Facebook är en mycket stor del av ungas liv, ibland för stor kanske? Detta behöver vi tänka på. 

* De olika projekten borde ha kontinuerlig kontakt/utbyte och då är Facebook bra. 

* Facebookgruppen bör vara intern för engagemangsguider/projektledare. 

Utmaningar 

När de olika föreningarna fick beskedet om att de skulle genomföra projektet så stod de alla inför ett 

gäng utmaningar. De största utmaningarna var enligt deltagarna: 

* Den korta tiden. 

* Att nå och jobba med ungdomar. 

* Att hitta pedagogiska hjälpmedel. 

* Att förankra och få förtroende från ”vuxna” och målgruppens föräldrar. 

* Att hitta metoder för samarbeten föreningar emellan. 

* Att våga satsa och inte ge upp. 

Riksteatern (som samordnar och dokumenterar projektet) och Ungdomsstyrelsen gav följande 

utmaningar till organisationerna: 

* Dela med er av era erfarenheter till Riksteatern så att de kan dokumenteras. 

* Svara på mail. 

* Bli kompis med en (eller flera) kommunalpolitiker. 

* Meddela Ungdomsstyrelsen om eventuella förändringar i projektet. 



Organisationerna gav följande utmaningar till Riksteatern och Ungdomsstyrelsen: 

* Skapa ett digitalt nyhetsbrev. 

* Uppdatera informationen på hemsidan. 

* Skapa en facebookgrupp. 

* Maila påminnelser om rutiner och vad som är på gång.  

* Meddela eventuella förändringar och eventuell fortsättning/nya pengar. 

* Förenkla och förtydliga vad som ska göras. 

Organisationerna gav varandra följande utmaningar: 

* Hjälp varandra och håll kontakten. 

* Ingen prestige! 

* Dela med er av erfarenheter och informera om era projekt. 

Organisationerna ville också utmana politiker med en gemensam motion/idé. 

Organisationerna ville också utmana sina egna kollegor/föreningar att sätta sig in i 

Engagemangsguidens problematik genom aktiv dialog och nytänkande möten. 

Utvärdering 

Efter nätverksträffen gjordes en utvärdering. På alla frågor kunde man svara ”Dålig, Mindre bra, OK, 

Bra eller Mycket bra”. Några av de kommentarer som gavs var: 

Ca 90% av deltagarna tyckte att lokalen hos Kafé Klaver var bra. Lokalen var mysig, fin och gav bra 

stämning i gruppen men att sittplatserna var lite obekväma och ventilationen dålig. 

Ca 90% av deltagarna tyckte att maten var bra eller mycket bra hos Kafé Klavér.  

Alla deltagare tyckte att middagen på Orionteatern var bra eller mycket bra. 

Ca 80% av deltagarna tyckte att underhållningen med Nour var bra eller mycket bra. 

Ca 30% av deltagarna tyckte att boendet på Mosebacke Hostel var bra eller mycket bra. Det va rent 

och fint men utan ventilation och fönster på rummen. 

Ca 90% av deltagarna tyckte att seminariet med Hanna Hallin var bra eller mycket bra.  

Ca 75% av deltagarna tyckte att seminariet med Nyamko Sabuni var bra eller mycket bra. Det var kul 

att hon tog sig tid att komma men det politiska språket var lite svårt att förstå och det va lite mycket 

prat om hur bra alliansen/folkpartiet är. 

Ca 60% av deltagarna tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra. Informationen 

var bra och tydlig och det var bra att man kunde välja mat men programmet mailades ut för sent. 

Ca 95% av deltagarna tyckte att presentationspasset var bra eller mycket bra. 

Ca 85% av deltagarna tyckte att metodpasset var bra eller mycket bra. 

Ca 95% av deltagarna tyckte att infopasset var bra eller mycket bra. 

Ca 90% av deltagarna tyckte att diskussions- och utmaningspasset var bra eller mycket bra. 



Ca 75% av deltagarna tyckte att open space passet var bra eller mycket bra. Det hade varit kul om det 

getts mer tid till det. 

Alla deltagare tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 1 var bra eller mycket bra. Det var kul och 

intressant och inspirerande att träffa så många härliga människor. 

 

 


