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ENGAGEMANGSGUIDER 2011 
Nätverksträff 2 

En sammanfattning 
_____________________________________________________________ 

 
Den andra nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 8-9 september på Tvålpalatset i Stockholm.  

33 personer var med på nätverksträffen och de representerade 17 olika organisationer (inklusive Riksteatern och 
Ungdomsstyrelsen). Mer info om projektet finns på http://engagemangsguider.riksteatern.se. Nätverksträffen började med fika 

och mingel där Isak Benyamine gjorde en blixtvisit för att berätta mer om och ta upp anmälningar till ”VIS-konferensen” som 

han presenterade på förra nätverksträffen. Vi drog sedan igång med ett kort välkomstpass där Charly Wassberg Borbos från 
Riksteatern hälsade välkommen och berättade om dagens upplägg. Efter det delade vi in oss i smågrupper för att berätta för 

varandra om våra projekt och dess utmaningar och framgångsfaktorer. Vi återsamlades sedan och delade med oss av vad som 
sagts i grupperna. Sedan var det dags för lunch. Efter lunchen smälte vi maten genom ett ”bingomingel” där vi fick veta lite 

mer om varandra. När maten kändes smält gick vi sedan vidare till att i smågrupper diskutera de lokala samverkansträffarna. 

Sedan var det dags för fika igen och efter det kom genusvetaren Louise Frisk på besök och höll i ett pass om jämställdhet. Vi 

avslutade dag ett med att kort gå igenom morgondagen. Dag två bestod av inflytandeambassadörsutbildningen där vi började 

med att blicka bakåt och prata kort om det som gåtts igenom förra gången samt diskutera hemuppgiften vi fått. Efter 

förmiddagsfikat var det dags att gå igenom en ny metod och sedan var det dags för lunch. Efter lunchen blev det föreläsning, 

diskussion och workshop kring hur inflytande kan vara en resurs i våra projekt. Innan vi avslutade fick vi en hemuppgift till 

nästa gång och så gjorde vi utvärderingen för träffen och så fikade vi lite, igen. 

  

Projektpresentationer 

Vi delade in oss i grupper om 4-5 personer och diskuterade våra olika projekt. Det fanns diskussionsfrågor på borden men det 

fanns också möjlighet att lyfta egna frågor. Efter 45 minuters samtal samlade vi oss i den stora gruppen igen och delade med 

oss av vad som sagts i grupperna. Vi började med att tala om utmaningarna och sedan med utgångspunkt i dem så lyftes 

framgångsfaktorer och sätt att hantera den utmaningen baserat på engagemangsguidernas erfarenheter från projekten. 

Nedan finns ett urval av utmaningar och framgångsfaktorer. 

 
Ekonomiska förutsättningar för familjer/ungdomar 

Ge möjlighet att ”jobba av” kostnaden i föreningen 

Prova på aktiviteter är gratis och populärt 
Det finns stöd att söka, både fonder och bidrag 

Man kan upprätta en avbetalningsplan där en ungdom kan betala ex. 20:- i 10 månader istället för 200:- direkt 

 
Ekonomiska förutsättningar för föreningen 

Sök sponsring från näringslivet, många utarbetar CSR-strategier, bostadsbolag kan ofta vara villiga att stötta  
Sök uppdrag från näringslivet 

 
Hur stöttar man de som vill gå från intresserade/deltagare till engagerade? 

Engagemang ger engagemang 

Våga utmana föreningsstrukturer som kan tyckas förlegade för nya engagerade 

Bejaka det som är kul 

Ledarskapsutbildningar 
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Hur motverkar vi att eldsjälar brinner ut? 

Föreningen måste ta ansvar för eldsjälarnas glöd 
Se till att ingen jobbar ensam utan alltid två och två 

Visa mycket uppskattning för eldsjälarna, prata inte bara om hur viktigt det är att få in nya 
Ha medarbetarsamtal med eldsjälarna så de känner sig sedda 

 
Hur motverkar vi känslan av negativ konkurens mellan föreningar? 
Bjud in och informera prestigelöst 

Etablera känslan av ett kollektivt ansvar 
Släpp de som inte vill samverka, satsa mer på de som vill 

 

Hur når vi föräldrarna/Hur hjälper vi ungdomarna att får ”tillåtelse” att delta? 

Underskatta inte vikten av mun till mun information 

Engagera ungdomarna tidigt 

Annordna kombinerade vuxen/ungdomsaktiviteter 
Följ med på prova på verksamheter för att skapa trygghet frö både ungdom och förälder 

Ta personlig kontakt med förldrarna 
Nyttja skolan 

Nyttja syskon 

Använd läxläsning som en ingång och för ett bevis på seriositeten i verksamheten 

Bjud in föräldrarna till informationsmöten och våga repetera informationen många gånger 

 

Bingomingel 

Efter lunchen så gjorde vi ett bingomingel tillsammans. Det gick ut på att så fort som möjligt få Bingo (5 i rad) genom att hitta 
personer som instämde i påståenden på bingobrickan. Exempelvis fanns påståenden som ”tycker om att måla”, ”har ett plåster 

någonstans på kroppen”, ”har fler än 3 syskon” och ”äger ett par blommiga strumpor”. Det uppstod snabbt ett härligt myller 

och när en halvtimmas bingomingel var över hade vi ställt många frågor, skrattat mycket och vi visste lite mer knasiga fakta 

om varandra.  

 

Diskussionspass om de lokala träffarna 

Charly och Barbro gick igenom lite kort om vad syftet är med de lokala samverkansträffarna. Det som Ungdomsstyrelsen gärna 

vill höra diskuteras på träffara är hur man ser på framtiden (efter denna projekttids slut), om vilka ”resultat” som kan ses och 

om hur samarbetet mellan föreningarna i stadsdelen och kommunen/skolan/näringslivet fungerat. Det är också viktigt att 

prata om både vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Vi delade in oss i grupper igen och fick chansen att utbyta 

tankar och idéer kring punkterna inbjudningar, innehåll, metoder och vilka som ska bjudas in. Det visade sig att många 

organisationer var i olika skeden i sin process att planera samverkansträffarna så de som kommit lite längre fick dela med sig 

av sina upplägg och fick synpunkter av de andra. Medan de som fortfarande var i startskedet av planeringsfasen fick många 
bra tips på hur träffen kan tänkas genomföras. Det är viktigt att komma ihåg att de lokala nätverksträffarna ska vara ett 
peppande och stärkande möte för projektet. 

 

Diskussionspass om jämställdhet 

Då efterfrågan om mer diskussioner om jämställdhet uppstod under förra nätverksträffen så var genusvetaren Louise Frisk 
inbjuden att hålla i diskussionen genom att agera både bollplank och kunskapsbank. Vi fick börja med att lyfta våra fördomar om 

vilken vi trodde Louise var utifrån hennes utseende. Vi gick sedan vidare till att göra perspektivglasögon för att vi skulle ha ett 

öppet sinne resten av dagen. Det uppstod många intressanta diskussioner och några av projektens utmaningar med koppling 

till jämställdhet lyftes igen från passet på förmiddagen. Tiden rann återigen i väg och behovet av diskutera jämställdhet kändes 
inte riktigt stillat heller efter denna gång. Louise lämnade dock flera olika checklistor om hur man kan jobba med jämställdhet i 

exempelvis rekrytering, kommunikation mm. Hon gav oss också ett löfte om att återkomma nästa gång. 
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Inflytandeambassadörsutbildningen 

 
Check in och hemuppgiften 

Vi började dag 2 av inflytandeambassadörsutbildningen med att checka in och snabbt gå igenom vad vi gjorde förra gången. 

Genom back-up träffen som Riksteatern erbjudit dagen innan kändes sig de flesta med på banan och var redo att gå vidare i 

utbildningen. Första passet handlade om att gå igenom hemuppgiften. Det var att testa att göra en valfri metod ur metodhäftet 

som delats ut. De som var på inflytandeambassadörsutbildningens första dag men inte denna hade fått i uppgift att dela med 

sig av sina erfarenheter av att göra hemuppgiften till de ”nya” som var på utbildningsdag två. Allt för alla skulle känna sig så 
uppdaterade som möjligt. Dock var det knappt hälften som hade hunnit med att göra hemuppgiften så diskussionerna handlade 

mest om tips på hur och i vilket sammanhang som olika metoder kan genomföras. Maja Frankel gjorde överenskommelsen med 
gruppen om att verkligen försöka hinna och ta sig tid för hemuppgiften inför nästa utbildningsdag. Allt för att genomgången ska 

bli så meningsfull som möjligt för så många som möjligt.  

 

Workshop: Kulturcafé 

Innan lunchen dag två så gick vi igenom metoden Kulturcafé. Vi fick också praktisera den själva genom att formulera några 

frågor som vi ville ha svar på med utgångspunkt i våra projekt. Det blev bra diskussioner under kulturkafét och utifrån varje 

diskussionspunkt presenterades några bra tips som ett svar på den ställda frågan. Nedan finns både frågeställningar och tips 
som diskuterades fram under Kulturkaféet. 

 

Hur gör jag när vision och utförande går isär? 

- Prioritera dokumentation (Den ska vara tydlig och följas upp. Det är ett stöd att kunna gå tillbaka och se vad som 

gäller) 

- Tydliga roller och förväntningar (Arbetsbeskrivningar kan hjälpa. Inventera också vem som har ansvar för 

interkommunikationen) 

 

Hur får vi media att bli intresserade (av mer än en sak/en person i projektet)? 

- Satsa på mediaträning (Strategier för hur man hanterar media kan man arrangera kurser i, glöm inte att ge 

deltagarna intyg) 

- Satsa på områdesmedia (De har ofta mer kunskap och intresse för området. Glöm inte att områdesmedia också kan 

vara sociala medier och radio/TV) 

- Communityteater/Forumteater (Genom ett kulturellt event där de brinnande frågorna lyfts kan man skapa ett större 

intresse. Se till att ha politiker eller andra ”viktiga” människor i publiken) 

 

Hur skapar vi rätt förutsättningar för att trygga framtiden? 

- Jobba på att lobba och fixa finansiering (Det är inte bara kommunen som har pengar. Glöm inte näringslivet och 

föreningslivet i lobbyarbetet) 

- Generera egna pengar (Viss verksamhet kan ge egna inkomster. Konkurera med näringslivet genom att erbjuda 
attraktiva tjänster/produkter) 

- Satsa på inkludering och långsiktighet (Genom att bygga upp förtroendet bland unga, skapa bra samarbeten så och 

utnyttja varandras kontakter så finns det bättre möjligheter för att det ”rullar på” av sig självt) 

 

Hur motiverar vi målgruppen och samarbetspartners? 
- Använd inflytande som metod (Blir målgruppen tagen på allvar så kommer de också bli mer motiverade) 

- Tydliggör och skapa förståelse för syftet (Tro inte att alla vet varför just vårt projekt är viktigt bara för att vi vet det) 

- Fördela ansvar till målgruppen (Att ha en tydlig roll i en verksamhet kan göra att man känner sig utvald och mer 

motiverad) 

 

Hur skapar vi en miljö som är välkomnande för tjejer? 

- Tänk på hur vi använder bilder och namn (Allt från namnet på fritisgården till hur man kommunicerar sin verksamhet 
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inåt och utåt) 

- Teambuilding i små grupper (Stärk tjejerna och låt dem själva utforska vad ”en välkomnande miljö för tjejer” är) 

- Ledare som arbetar normkritiskt (Att ledare för olika verksamheter har kunskap och kompetens är en förutsättning 

för att alla ska känna sig välkomnande, det gäller inte bara tjejer utan också funktionshindrade, homosexuella m.fl.) 
 

Inflytande som resurs i våra projekt 

Under det sista passet dag 2 så diskuterade vi hur inflytande som metod går att använda rent praktiskt i våra projekt.  
Med utgångspunkt i Majas lathund för inflytandeprocesser gick vi igenom några olika mål och diskuterade syftet med 

inflytandeprocesser utifrån dem. Ett exempel var målet ”50 tjejer i åldern 13-15 ska bli engagerade i det lokala föreningslivet”. 

Inflytande blir då en resurs i projektet genom en att engagemangsguiden träffar målgruppen och ställer frågor (genom valfri 

lämplig metod) kring exempelvis hur de vill engagera sig, hur deras drömförening ser ut och om vilka tips de vill ge 

föreningsföreträdarna i kommunen så har en inflytandeprocess påbörjats. Eftersom målgruppen är experter på att vara just 

sig själva så blir svaren de ger värdefulla i engagemangsguidens arbete att uppnå målet. För att fullfölja inflytandeprocessen 
på bästa sätt gäller det också att målgruppen görs delaktiga i engagemangsguidens användande av svaren/tipsen och att 

uppföljning/återkoppling inte glöms bort då arbetet fortgår. 

 

Några andra kommentarer kring hur inflytande kan vara en resurs i våra projekt var: 

- Det gör att man hittar nya vägar 

- Det involverar fler 

- Det minskar pressen på dig som projektledare 

- Det ger tid att formulera sig och reflektera i grupp inför andra 

- Om man utgår från målgruppen får man också med målgruppen 

 

Innan avslutningen på den andra dagen så fick vi en hemuppgift att göra till nästa gång. Det var att använda kulturkafét (eller 
annan passande metod) så att målgruppen blir en resurs för hur vi uppfyller projektmålen. 

 

Utvärdering 

Efter nätverksträffen gjordes en skriftlig utvärdering. Några av de kommentarer som lämnades av deltagarna finner du nedan: 
 

- Ca 68% av deltagarna tyckte att lokalerna på Tvålpalatset var bra eller mycket bra. 

- Ca 80% av deltagarna tyckte att fikat (från ”Kalaset”) på Tvålpalatset var bra eller mycket bra. 

- Ca 72% av deltagarna tyckte att lunchen (från ”Kalaset”) på Tvålpalatset var bra eller mycket bra. 

- Ca 82% av deltagarna tyckte att middagen på Il Tempo var bra eller mycket bra. 

- Ca 93% av deltagarna tyckte att boendet på Scandic Malmen var bra eller mycket bra. 

- Ca 92% av deltagarna tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra. 

- Ca 80% av deltagarna tyckte at 

- Ca 96% av deltagarna tyckte att schemaupplägget för träffen var bra eller mycket bra. 
- Några av höjdpunkterna från dag 1 som nämndes var: 

Kul med perspektivglasögon från jämställdhetspasset 
Bra processledning av samtalet om utmaningar och framgångsfaktorer 
Kulturcafét 
Jämställdhetspasset 
Presentationer av projekt 
Bingomingel. 
Bra med diskussion om gemensamma utmaningar/lösningar 
Fruktpinnarna 
Ljust och bra rum 
Diskussion kring samverkansträffen 
Att få träffa alla och höra om de olika projekten 
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- Bottennappen från dag 1 som nämndes var: 

Tråkig mat 
Ena toan som inte gick att låsa 
För lite tid för vissa diskussioner 
För lite tid för jämställdhetspasset 
I diskussionspasset om jämställdhet så landade mycket i problematiseringen av mannen och inte i det positiva från både 
kvinnor och män. 
Hetsigt med fika och utvärdering samtidigt 

- Ca 90% av deltagarna tyckte att det var relevant eller mycket relevant att få höra om de andra organisationernas 
projekt. 

- Ca 72% av deltagarna tyckte att det kändes relevant eller mycket relevant att diskutera de lokala 
samverkansträffarna i smågrupper? 

- Från passet om jämställdhet så tog deltagarna bl.a. med sig: 

Hållpunkter för fokus vad gäller jämställdhet 
Checklistan 
Perspektivglasögonen 
Frågorna från gruppen 
E-postadressen till Louise Frisk 
Ser framemot papperen som lämnades kvar 
Jättemånga bra tankar och tips om hur man kan arbeta med jämställdhet 
Jag tar med mig medvetenheten 
Fick ny kunskap som jag kan ta med mig i min arbetssituation 
Att tjejkvällar kanske inte är så bra 
Inspiration och argument att jobba vidare med frågan 
Tänket om att det inte bara är tjej/kille det handlar om, utan andra skillnader är också viktiga att jobba med. 

- Från passet om jämställdhet saknade deltagarna bl.a.: 

Mer tid!! (detta skrev många) 

Saknade ett annat perspektiv på jämställdhet. När mannen framställs som ett "bad guy" upplever jag det förtryckande och 
negativistiskt. Föredrar positivistiskt förhållningssätt och i det sammanhanget har jag tagit del av betydligt mer intressanta 
sätt att beskriva situationen i samhället (där kvinnor inte enbart framställs som offer).  
Olika infallsvinklar/kunskapsnivå. 
Mer praktiska tips! Fritidsgården var bra exempel, men hur gör vi för att det ska funka? 

- Ca 43% av deltagarna tyckte att genomgången av hemuppgiften var relevant. 
- Några kommentarer kring hur deltagarna upplevde workshops och övningar som ingick i 

inflytandeambassadörsutbildningen var: 

Bra med open space eftersom det dels var en metod och dessutom gav oss tillfälle att prata om våra projekt 
Intressant, tankeväckande, nyttigt, användbarhet i resten av vårt projekt/andra projekt 
Skulle kunna vara kortare så man hann gå igenom fler 
Gav en bra idéer, fick en att aktivera sig och se nytt med hjälp av andras synsätt 
Jätteroliga och lärorika 
Bra med häftet vi fick 
Väldigt relevant, inspirerande, roliga och nyttiga för mitt kommande arbete. 
Alla var underbart bra! Maja är så inspirerande och kunnig = otroligt givande pass! 
En del bra, andra mindre användbara. Ett stort plus att Maja själv är så kompetent att man lär sig mycket av att se henne jobba.  
Inte för långa pass, effektivt och givande 

- I den fortsatta inflytandeambassadörsutbildningen vill deltagarna ha mer av: 

Kvalitetsövningar. Tips på hur man kan motivera, skapa engagemang hos ungdomarna 
Direkta tips, anpassade till de specifika projekten 
Prova på fler olika metoder på plats på nätverksträffen. 
Mer tid! 
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Roliga/gemensamma gruppövningar 
Diskussion kring erfarenhet som hur man har anpassat metoderna till konkreta grupper och situation 
Mer tips på kreativitetsövningar 
Mer tips, ex: litteratur på ämnet, internetresurser, kända tänkare inom området. Evnetuella fallgropar 

- I den fortsatta inflytandeambassadörsutbildningen vill deltagarna ha mindre av: 

Utbyten mellan projekt som inte har något gemensamt 
Grupparbeten tillsammans med sina kollegor (noggrannare uppdelning i smågruppsarbeten) 

- Ca 96% av deltagarna tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 2 var bra eller mycket bra. 


