
Nätverksträff 2 för engagemangsguider - i korthet 

Den andra nätverksträffen för engagemangsguider pågick mellan den 20-21 september i Uppsala. 

Dagarna spenderade vi på Föreningshuset Kontakten i Gottsunda och kvällen den 20 september var 

vi på Gottsunda Dans och Teater där det bjöds på underhållning med Teatersport ledd av Magnus 

Lindén. Nätverksträff genomfördes med ledorden möte, inspiration och metod. Efter den första 

nätverksträffen utrycktes en önskan om att man framförallt ville ha fler verktyg och metoder men 

även inspiration från människor som arbetat i liknande projekt eller med ungdomars engagemang på 

andra sätt. 26 personer var med på träffen och de representerade 17 olika organisationer (inklusive 

Riksteatern och Ungdomsstyrelsen). 

Träffen började med en utmaning i smågrupper med nätverksspelet ”6 degrees of separation”. Spelet 

utgår ifrån att alla människor på jorden är sammanlänkade i 6 steg och utmaningen var att genom 

egna kontakter anordna festival med några särskilda krav. Dagen fortsatte med lunch på 

Gottsundaskolan och efter det var det dags för organisationernas presentationer. Det var snabba 

ryck då varje organisation presenterade sig med hjälp av 15 bilder som de hade möjlighet att prata 

om i maximalt 15 sekunder styck. Sista passet på eftermiddagen var workshop/seminarium. 

Deltagarna fick välja antingen ett retorikseminarium eller en forumspelsworkshop. Info om projekten 

finns på http://engagemangsguider.riksteatern.se under organisationernas flikar. Den andra dagen 

började med ytterligare en workshop/seminarium där deltagarna fick välja mellan seminariet Art of 

hosting eller workshopen kreativa metoder. Sedan var det dags för två besök. Från Frankel and 

Friends kom Maja Frankel för att prata om den sociala entreprenören. Maja pratade om hur man 

förändrar världen och har kul på vägen. Stina Balkfors från Fanzingo kom också på besök och pratade 

om deras 10 budord och om vägar till genomslagskraft i och genom media. Dagen avslutades med 

information från Ungdomsstyrelsen kring redovisningsrutiner samt muntlig och skriftlig utvärdering 

av träffen.  

6 degrees of separation 

Som startskott för nästverksträffen i Gottsunda fick deltagarna i mindre grupper utforska sina 

nätverk i en skattjakt. De fick i uppgift att under 30 minuter ta kontakt med personer i sina nätverk 

som kunde tänka sig att presentera och ge en personlig ingång till personer och föremål i skattjakten. 

Några av skatterna var följande: Al Gore, Robyn, Christer Fuglesang, Cristina Stebeck, en partiledare, 

en levande älg och ett cirkustält. Syftet med workshopen var att genomföra en rolig och utmanande 

aktivitet där deltagarna fick en möjlighet att lära känna varandra. Workshopen syftar också till att 

synliggöra hur personliga ingångar för relationsbygge och nätverkande i rollen som 

engagemangsguide kan vara en viktig tillgång i projektet. Nätverksträffens deltagare i sin helhet hade 

många olika personliga ingångar till alla de skatter som fanns med i skattjakten vilket var en 

inspirerande och upplyftande start för nätverksträffen. 

Metodpass och seminarier 

Forumspel 

Tre teaterpedagoger från Teater Arken höll i passet om forumspel. Teaterpedagogerna gjorde både 

praktiska övningar och diskussionsövningar där vi tittade på olika former av förtryck och potentiella 

lösningar. Genom forumspelet fick vi lära oss hur man komma åt problem som annars kan vara svåra 

att diskutera. 



Retorik 

Sohrab Fadai höll i föredraget i retorik om hur vi påverkas i vår vardag och om aktiva istället för 

undermedvetna val. Sohrab pratade om identifiering och bemötande av härskartekniker och andra 

kontrollmekanismer. Vi tittade bland annat på skrämselreklam och politiska valaffischer från 2010.  

 
Kreativa metoder 
Under nätverksträffen så fick deltagarna möjlighet att under tre timmar testa på olika typer av 

övningar och metoder som på olika sätt syftar till att förbereda och stimulera grupper vid kreativa 

möten. Workshopen innehöll olika uppvärmningsövningar som syftar till att stärka trygghet, lust och 

främja mentala och fysiska impulser. I passet fick deltagarna pröva på olika kreativa övningar i syfte 

att träna och testa grundläggande principer för det man i vanligtvis kallar för brainstorm. Under 

workshopen så fick även gruppen i uppgift att formulera utmaningar för engagemangsguidernas 

projekt och använda kreativ kommunikation för att formulera lösningar. 

Art of Hosting 

Stina och Samuel från Fanzingo gick igenom olika sätt att jobba med både strukturer och 

problemlösning i projekten. Vi diskuterade bland annat vikten av kvalitativa möten och jobbade i 

smågruppsarbeten med att lyfta utmaningar och sedan tillsammans hitta lösningsplaner. 

Frankel and friends 

Maja Frankel berättade om hur Frankel and Friends jobbat med reellt ungdomsinflytande och om hur 

man som social entreprenör (och engagemangsguide!) kan förändra världen och har kul på vägen. 

Fanzingo 

Stina Balkfors berättade om hur mediahuset Fanzingo har skapat ett paradis för Sveriges nya 

berättare. Stina berättade om Fanzingos processorienterade arbete och om hur de skapar 

möjligheter för unga människor att ta över en del av mediamakten. 

Information från Ungdomsstyrelsen 

Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen svarade på frågor och delade med sig av information 

kring de blanketter som ska fyllas i för redovisning av projektbidragen. Blanketterna har även mailats 

ut till alla organisationer. Barbro informerade också om Rikskonferensen där fem stycken från 

projektets organisationer kommer att medverka men dit alla är välkomna att anmäla sig som 

deltagare. Kostnaden är 1000:- för de under 25 år. Rikskonferensen äger rum 30 november – 1 

december i Stockholm.  

Något definitivt besked om projektets fortsättning kan inte ges förrän Ungdomsstyrelsen fått 

regleringsbrevet i december eller i sämsta fall i början av januari. Om det blir en fortsättning är det 

inte säkert att det blir extakt samma formulering och inriktning som det är i det regleringsbrev som 

gäller idag. Från departementets sida är man positiv till en fortsättning, men departementet måste 

tillsammans med andra departement äska medel från finansavdelningen för sin verksamhet och det 

är stor konkurrens om de medel som ska budgeteras. Osäkerheten är också stor med anledning av 

valresultatet och hur den nya regeringen kommer att formera och organisera sig. 

Ungdomsstyrelsen kommer att informera så fort de vet något mer. 



 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 från deltagarna finner du nedan: 

Ca 65% av deltagarna tyckte att lokalen hos Kontakten var bra eller mycket bra. Det var lite dålig luft 

och läget var lite off. 

Ca 57% av deltagarna tyckte att fikat på Kontakten var bra eller mycket bra. Det var supergoda 

hemlagade bullar men lite mer nyttigt hade varit bra. 

Ca 57% av deltagarna tyckte att var dåligt, mindre bra eller Ok att äta lunch på Gottsundaskolan. Det 

var bra med miljöombyte men någon gillade inte skolmat medan någon tyckte att det var godare än 

man trott. 

Ca 53% av deltagarna tyckte att middagsbuffén från Hugos Kaffe och Deli var bra eller mycket bra. 

Det var supergott, härlig vegomat men bara kolhydratrik kost. 

Ca 57% av deltagarna tyckte att lunchen från Hugos Kaffe och Deli var bra eller mycket bra. Pajen var 

utsökt och resterna från buffén var lika goda dagen efter men det var bara kolhydratrik kost. 

Ca 76% av deltagarna tyckte att underhållningen med Teatersport på Gottsunda Teater var bra eller 

mycket bra.  

Ca 56% av deltagarna tyckte att boendet på Uppsala vandrarhem var mindre bra eller Ok. Det var lite 

krångel vid incheckningen, det var ostädat och lite långt bort men annars var standarden bra på 

boendet. 

Ca 83% av deltagarna tyckte att föredraget med Maja Frankel från Frankel and Friends var bra eller 

mycket bra. Det var inspirerande och presenterade en högre agenda med nya mål. Någon tyckte att 

det var lite för basic och någon hade svårt att se värdet för sitt projekt. 

Ca 70% av deltagarna tyckte att föredraget med Stina Balkfors från Fanzingo var bra eller mycket bra. 

Det var inspirerande och gav energi men det var lite för långt och någon hade svårt att se värdet för 

sitt projekt. 

Ca 78% av deltagarna tyckte att de workshops de deltog på var bra eller mycket bra. Sohrab var bra 

och rolig att lyssna på men det var mer PR än retorik. Någon hade svårt att se värdet med 

retorikseminariet för sitt projekt. Forumspelet var det bästa någon hade varit på och någon hade 

redan kunskapen om både forumspel och kreativa metoder men det var kul och nyttigt ändå. Art of 

Hosting var bra med kloka tankar men flummigt. 

Ca 95% av deltagarna tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra. Någon hade 

gärna fått info om passet 15x15 lite tidigare och tydligare. 

Ca 91% av deltagarna tyckte att välkomstpasset ”6 degrees of separation” var bra eller mycket bra. 

Det var ett kul och uppmuntrande men lite obekvämt att ringa runt. 

Ca 74% av deltagarna tyckte att presentationspasset 15 bilder 15 sekunder var bra eller mycket bra. 

Det var givande, kul och bra med bilder men stressigt och frågestund efteråt saknades. 



Ca 78% av deltagarna tyckte att schemaupplägget för träffen var bra eller mycket bra. Det var 

intensivt och lite svårt med 2h paus mellan dag- och kvällsprogram. Mer diskussioner om projekten i 

grupp hade önskats och någon tyckte att innehållet i de olika punkterna var dåligt. 

Ca 91% av deltagarna tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 2 var bra eller mycket bra. Det var 

spännande, givande, grymt, inspirerande, engagerande, skön gemenskap och kul att träffas men det 

var ibland lite passivt och det hade varit bra med mer erfarenhetsutbyte och problematiserande. 

Någon tyckte att det var för mycket fokus på kreativa och undervisande seminarium.  

 


