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ENGAGEMANGSGUIDER 2011 
Nätverksträff 3 

En sammanfattning 
_____________________________________________________________ 

 
Den tredje nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 12-13 december på Södra Teatern i 

Stockholm. 24 personer var med på nätverksträffen och de representerade 16 olika organisationer (inklusive Riksteatern och 
Ungdomsstyrelsen). Mer info om projektet finns på http://engagemangsguider.riksteatern.se.  

 

Nätverksträffen började med häng med gott fika från Södra Teatern.  Vi drog sedan igång med ett kort välkomstpass där Charly 
Wassberg Borbos från Riksteatern hälsade välkommen och genomförde en kort presentationsövning för all deltagare. Efter det 

delade vi in oss i smågrupper för att berätta för varandra om våra relationer och erfarenheter av samarbeten med respektive 
kommuner. Diskussionen pågick i 45 minuter och därefter återsamlades vi för att dela och sammanfatta våra erfarenheter. 

Sen var det dags för lunch och efter det hade vi lite kort kreativt spånande kring namnet på Ungdomsstyrelsens 

regeringsrapport. Det förslag som tillslut valdes blev ”Vägar till engagemang”. Då lunchkomat lagt sig något berättade Barbro 

Kristiansson från Ungdomsstyrelsen om vad som händer i projektet efter årsskiftet och den närmaste tiden och deltagarna fick 

möjlighet att ställa alla möjliga frågor. Den naturliga fortsättingen efter den informationen var naturligtvis att prata om vilka 

önskemål engagemangsguiderna har för framtiden. Många exempel på vad som varit bra och vad som kan bli bättre kom upp. 

Därefter var det dags för fika och slutligen ett diskussionspass där deltagarna kunde styra diskussionsämnena efter vad som 

kändes mest relevant i stunden och sen avslutades dag 1. Nätverksträffens andra dag bestod av 

inflytandeambassadörsutbildningens sista dag. Det började med incheckning och kort intro från Maja Frankel från Frankel & 

Friends och därefter gicks hemuppgiften igenom i smågrupper. Efter lite förmiddagsfika var det dags för workshop i 

inflytandemetoderna och efter en god lunch föreläste Maja om inflytanderesan och alla deltagare fick också möjlighet att testa 

metoden ”ring kundtjänst” med Maja. Sista punkten på programmet var en kort genomgång av exempel på hur man kan 

utvärdera processer och slutligen var det dags för diplomutdelning. Alla som deltagit i inflytandeambassadörsutbildningen fick 

diplom och de som inte var närvarande sista dagen fick sina hemskickade till sig. Stämningen var på topp och 

engagagemangsguiderna kunde härmed även titulera sig inflytandeambassadörer. 

 

Vad bidrar kommunerna med? 

Då det var dags att diskutera kommunernas roll i engagemangsguidesprojektet så delade vi in oss i grupper om 4-5 personer 

och diskuterade våra olika projekt. Utgångspunkten var vad engagemangsguiderna/organisationerna kände att kommunen 
bidrog med och det som främst diskuterades var då tjänstepersoner/politiker, samarbeten, intresse och samtal. Efter att vi 

diskuterat i 45 minuter återsamlades vi och presenterade våra tankar och diskussioner. 

 

Under rubriken ”Bra” lyftes bland annat följande: 
Initiativet från kommunen 

Kostnadsfria lokaler 

Sektorsövergripande finansiering 

Kommunen har anställt unga 

Skolans öppenhet och samarbete 

Delfinansiering av anställda 

Samfinansiering av fotbollsplan tillsammans med näringslivet 

”Peng direkt/Snabba cash/fritidsexpressen” 

 

Under rubriken ”Svårt” lyftes bland annat följande: 
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Hantera ignorering från kommunen 

Få aktivt samarbete/deltagande 
Ta ansvaret som kommunen skulle ha 

”Ramar” som inte tillåter så mycket föreningskontakt för tjänstepersoner 
Helheten – Många kontaktytor 

 
Under rubriken ”Förbättringsområden” lyftes bland annat följande: 
Sektorsövergripande finansiering istället för huggsexa om olika förvaltningars pengar 

Kunskap/Uppdatering kring föreningsaktiviteter 
Sitta tillsammans 

Uppdatera kommunal hemsida kring föreningsaktivitet 
Modernisera föreningsstödet 

Kommunikationskanalerna 

Kommunal samordnare med ansvar för föreningar 
 

Under rubriken ”Varför/Varför inte samarbeta med kommunen” lyftes bland annat följande: 
Samarbetet mellan föreningarna ”räcker” 

Det är ett måste för ev framtida finansiering 

Det är en förutsättning för tillträde till skolan och fritidsgårdar 

Kommunen kan hjälpa till som kontaktförmedling 

Kommun kan vilja kontrollera för mycket 

Fördomar om den kommunala verksamheten kan begränsa 

Projektet kan bli ett alibi och det kan göra det kortsiktigt 

Det kan uppstå förvirring mellan vad som är kommunen och vad som är föreningslivet. 

 

Under rubriken ”Intresse/Attityd” lyftes bland annat följande: 

Olika beroende på kontakt 

Rädsla från tjänstepersoner att ”lyfta” EN förening 

Förminskning av ”yngre” röster tyder på oförståelse 

Då möjlighet till möten på olika arenor skapas blir det mer jämlikhet 

Bra och snabb respons visar tydligt intresse 

Anmälningar i sista stund visar på tydligt ointresse 

Våga vara jobbig (kräv intresse) 
 

Diskussionspass om vad som händer efter årsskifet 

Under diskussionspasset om framtiden berättade Barbro om praktikaliteterna för 2012. Återigen är det 9,3 miljoner som 

Ungdomsstyrelsen har att fördela. Hur många organisationer som kommer att få bidrag beror på ansökningsunderlaget. Under 
2012 kommer det att vara två stycken ansökningsdatum att ”välja” mellan. Senast den 27 mars ska man ansöka om man vill ha 

besked den 28 maj och senast den 26 september för att få besked den 26 november. Man kan skicka in sin ansökan från och 

med den 16 januari 2012. Barbro meddelade också att bidrag för engagemangsguider kan ges under maximalt 3 år. Det som 
Barbro meddelade att Ungdomsstyrelsen kommer att titta prioritera under 2012 är bland annat nya geografiska områden, 

jämställdhetsfokus och för de som redan haft bidrag, att de skickat in sin rapport. Nytt för i år är också att en avsiktsförklaring 

med den aktuella kommunen också kommer att behövas. Avsiktsförklaringen behöver inte innefatta någon ekonomi men kan 
göra det. Det viktigaste är att det klart och tydligt framgår att kommunen har för avsikt att engagera sig i projektet.  

 
Angående rapporteringen av projektet så meddelade Barbro att det är viktigt att både delrapport och slutrapport inkommer i 

tid. Delrapporten skall vara inne senast den 20 februari och slutrapporten senast 2 månader efter projektslut. Det är fler 

frågor i delrapporten eftersom det är den som Barbro kommer att ha som underlag för sin rapport till 
Utbildningsdepartementet. Om något projekt fått pengar över skall dessa betalas tillbaka innan nya bidrag kan ges. Men det är 
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också möjligt att få förlängning med max 3 månader inom den angivna budgeten. Eventuella omfördelning av bidraget inom 

projektet måste meddelas och godkännas av Ungdomsstyrelsen.  
 

Önskemål för framtiden 
Då vi gemensamt diskuterade vad vi har för önskemål för framtiden på projektet nämndes bland annat följande: 

 
Fortsätt med de lokala samverkansträffarna 

Det vore bra med så konkreta avsiktsförklaringar som möjligt med kommunen (men också med andra) 
Nätverksträffarna är ovärderliga vad det gäller erfarenhetsutbyte 
Tydliggör på nätverksträffarna vilka som är inne på sitt första, andra respektive tredje projektår 

Möjliggör förmedling av kontaktuppgifter till lokala föreningar (och engagemangsguider) 
Ställ krav på att få en referensgrupp lokalt i projektet 

Regionala samordnare av de som gör sitt andra/tredje år 

Ny/Fortsatt inflytandeambassadörsutbildning 

Villkoren i beslutsbreven underlättar arbetet 

Närvaro av Ungdomsstyrelsen på nätverksträffarna är mycket värdefullt 
Det kunde finnas möjlighet för intresseuppdelning på nätverksträffarna (olika år/olika fokus) 

Engagemangsguiderna kunde mötas på Ungdomsstyrelsens rikskonferens 
Mer information från Ungdomsstyrelsen om hur man kan förkovra sig inom området, genom just Ungdomsstyrelsen vore bra 

Regionala träffar KAN bli för mycket men det KAN också vara ett plus. Utan krav kanske det inte blir av. 
Fritidsförvaltningar (och liknande) behöver kontinuerligt kontrollera föreningarnas öppenhet (efterlevd demokratiparagraf) 

 

Öppet diskussionspass 

Under diskussionspasset fick alla möjlighet att välja en eller flera frågor som engagerade för stunden. Där stannade man så 

länge man ville och diskuterade med de andra runt bordet. 4 frågor diskuterades. Nedan är en sammanfattning av vad som 

lyftes kring varje fråga. 

 

Föräldrarsamverkan 

- En del barn och unga vill inte möta föräldrar på fritiden 

- Föräldrar har ofta en okunskap om verksamheten 

- Bjud in föräldrar på studiebesök 

- Prova att ställa ett ”krav” på ett 5minuterssamtal mellan föräldrar och personal där även kontaktuppgifter byts 

- Bjud in föräldrar och barn tillsammans och gör en gemensam aktivitet 

- Samtala med föräldrarna utan barn under särskilda träffar/möten 

- Fråga föräldrarna vad de vill/behöver för att känna sig trygga 

Lokal samverkansträff 

- Målgruppen bör representeras på träffen 

- Tidpunkten är mycket viktig att överväga (dag/kväll) 

- En extern mötesledare/moderator är värdefullt och gör att organisationen kan delta i diskussioner på ett annat sätt 

- Låt det vara frivilligt för deltagarna om de vill vara med på vissa delar eller hela dagen 

- Testa att visa deltagarna med rollspel hur organisationen arbetar 

Jämställdhet 
- Använd ett normkritiskt förhållningssätt i samverkan med andra för att skapa inkludering på bästa sätt 

- Nolltollerans mot nedsättande ord och jargonger är ett måste. Finns nolltolleransregeln är den lättare att följa, även 

för ledare 
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- Stärk alla ungdomar genom att jobba med aktiva roller där de själv får beskriva för sig själv och varandra ”Jag/Du 

är…” 

- Diskutera tjej- och killaktiviteter med dem det berör. Allt för att ta så bra beslut som möjligt kring verksamheten. Det 

finns inga universallösningar 

- Inkludera tjejer utan att exkludera killar 

- Våga prata med målgruppen om jämställdhet och 

Samordnare i framtiden 

- Fortsätt med 3 stycken 2dagarsträffar om året 

- Det vore konstigt om en ny organisation kom in och hade både ett lokalt projekt och en samordnande roll 

- Det känns tryggt att ha Riksteatern kvar 

- Om budgeten för samordning blir mindre bör man i första hand dra ner på omkostnader (lokaler, mat mm) som 

uppkommer genom nätverksträffarna och inte reducera tiden 

- Om man skulle ha regionala samordnare också så skulle 2 träffar om året vara lagom 

- Om avstånden är för stora för att regionala konferenser ska kännas meningsfulla så kan man använda skype eller 

videokonferenser 

- De som får regionala samordningsuppdrag måste få lite mer budget. Ska den då tas från den nationella 

samordningsbudgeten? 

- Om man inte har relevanta regionala utbyten så kanske dessa möten faller. Kan det då istället vara baserat på 

fokusområde/målgrupp? 

- De äldre projekten kan ta en mentorsroll som komplement till den nationella samordnaren 

- En samordnare måste ha varit med i engagemangsguidesprojektet minst ett år för att det ska vara trovärdigt 

gentemot de andra projekten 

- Den som samordnar, regional eller nationellt måste ha ett krav på sig (från Ungdomsstyrelsen?) att kunna 

processleda 

 

Inflytandeambassadörsutbildningen 

 
Check in och intro 

Dag 2 började med att alla fick checka in med att säga en höjdpunkt den senaste månaden och något de såg fram emot under 
dagen. Flera härliga anekdoter delades innan Maja gick vidare med att göra en snabb tillbakablick till checklistan SMAR(R)T. 

Maja påminde om att det alltid är bra att ha en struktur för sin process och där kan SMAR(R)T underlätta. Dagens SMAR(R)T 

var: 
S Syfte Fördjupa och knyta ihop Inflytandeambassadörsutbildningen 

M Mål Koll på metodhäftet 
Summera och utvärdera 

A Agenda 9.00-9.30 Introduktion och check in 
9.30 -10:30 Hemuppgift och ”Ring kundtjänst” 
10:30-11:00 Paus 

11:00-12:00– Genomgång material, Inflytanderesan utifrån projektmål och summering 

13:00 -14:30 Historymap 

14:30-14:45 Diplomutdelning och utvärdering 

R Rekommen- Vi är här för att lära och inte prestera 

dationer Ge och ta fokus 

Fråga! 
(R) Roller 1 processledare, aktiva deltagare 
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T Tid 6 timmar inklusive lunch och pauser 

 

Hemuppgiften och processledarens roll 

Uppgiften tills idag var att använda kulturkafé eller annan passande metod gentemot målgruppen för att målgruppen ska vara 
en resurs för hur vi uppfyller projektmålen. Vi satte oss i mindre grupper och diskuterade hur det hade gått och varför det gått 

som det gått. Vi fick också i uppgift att ta fram 3 frågor om metoderna, inflytande eller processledning. Dessa fick vi sedan 
ställa till Maja då hon gick in rollen som ”Kundtjänst” och besvarade alla frågor utifrån sina erfarenheter. 

 
Några av frågorna som kom upp var: 

- Hur håller vi kunskaperna vi fått från utbildningen vid liv? 

- Hur kan man kontextanpassa metoder? 

- Hur får vi med andra som inte gått inflytandeambassadörsutbildningen att testa metoderna? 

- Hur kan man använda inflytande för att aktivera ungdomarna? 

- Vilka är nackdelarna/fördelarna med legobudgetmetoden? 

- Hur kan man som processledare lära sig att inte lägga sig i? 

- När är det OK att avbryta, och hur gör jag då? 

- Vilken inflytandemetod ska man använda för att uppnå positivt flow? 

- Vad ska jag göra om jag känner att processen inte leder mot målet? 

- Hur säkerställer vi uppföljningen? 

Inflytandemetoder och inflytanderesan genom projektmålen 

Efter fikat och innan lunch gick Maja igenom hur inflytande kan vara en resurs i de olika projekten. Dels gick hon igenom ett 

projektår och de tillfällen där man med fördel kan stanna upp och fråga sig ”Vad vill vi uppnå?” och ”Hur kan inflytande vara till 

hjälp för att nå dit?” Maja menade att inflytande kan vara en metod för att öka delaktigheten i projektets alla faser, från 
uppstart till utvärdering. Det viktiga är att projektledaren vet varför inflytande kan vara en resurs för projektet så att 

inflytande inte blir ett mål utan en metod. Maja gick också igenom ett konkret projektmål för att visa på hur inflytande kan vara 
en resurs för ännu bättre måluppfyllelse. Det fick vi tillsammans diskutera för att formulera hur inflytande skulle kunna vara en 

resurs. 

 

Förening A vill skapa förutsättningar för att ungdomar på högstadiet besöks av, eller får besöka föreningar i 
kommunen/stadsdelen. Allt för att ungdomarna ska få en ökad kännedom om föreningslivet men också för att lära känna sin 
kommun bättre. Ungdomarna får delta i prova-på-aktviteter med/hos föreningarna för att på så sätt kunna skapa sig en bild av 
utbudet som finns och ges möjlighet till ett varaktigt engagemang. Målet är att deltagarna ska uppnå en ökad kännedom om 
föreningslivet. Förening A vill nå totalt 200 och av dem vill de 50 av dem ska fortsätta att engagera sig i någon ideell 
verksamhet efter skolan. 
 
Några kommentarer var: 

- Träffa högstadieeleverna och låt de påverka hur mötet med föreningarna ska gå till 

- Låt redan aktiva ungdomar få berätta varför de är det 

- Gör hämmor och främmor med högstadieeleverna på frågan ”vad hämmar/främmar ditt föreningsengagemang?” 

- Utvärdera kontinuerligt och fråga vad som kan bli bättre 

- Låt ungdomarna vara ”projektledare för en dag” och ta vara på deras tankar och idéer från det 

- Våga göra fel och låt ungdomarna ”rätta” dig 

Utvärdering av processer: Historymap 

Det sista passet för dagen var vikt åt utvärderingar och vikten av dessa. Det kan vara kul att utvärdera menade Maja och 

påpekade att man kan utvärdera både projekt, team och individuella insatser. Och olika metoder lämpar sig i olika situationer. 

Maja gick igenom utvärderingsmetoder som bland annat ”implementeringscirkeln”, där man specificerar vad man ska göra 
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imorgon, om en månad och om ett år. Maja påtalade också vikten av att ”pappersutvärderingar” skall innehålla frågor som är 

relevanta och som du använda dig av för förbättringar. Att skriva vykort till sig själv på temat, ”vad har jag lärt mig idag och 
hur har jag använt mina kunskaper om en månad?” är ett annat bra sätt. Se då till att någon kan skicka vykorten på det 

bestämda datumet (1-6 månader).  
 

För att få erfarenhet av att göra lite av varje fick vi då prova på att dels skriva ett vykort till oss själva, dels göra en 
pappersutvärdering och dels göra en sk. Historiekarta. Charly kommer att skicka ut vykorten till alla engagemangsguider så att 
de har dem den 1 mars.  

 
Rubrikerna för Historiekartan var höjdpunkter, bottennapp, lärdomar, milstolpar och mål. Den här utvärderingsmetoden 

innefattade hela projektåret och inte bara det som genomförts på nätverksträffarna. Några kommentarer från 
Historiekartorna var: 

 

Höjdpunkter 
- Där vi i projektet nått ut till ungdomarna på olika sätt 

- Att vi fick två målburar till vår fotbollsplan och att vi lyckades locka politikerna till vår fotbollsplan och spela 

fotbollsmatch med dem. 

- Erfarenhetsutbytena, lösningsglasögonen och övningar med olika metoder 

- Första gången jag blev bekant med projektet. 

- Engagerade ungdomar som skapat aktiviteter för andra. 

- Alla verktyg från nätverksträffarna. 

- Positiv feedback från politiker och kommun. 

- Att få sammanhang med liknande projekt 

- Min anställning 

- Möten med samarbetspartners 

- AHA-upplevelsen när inflytandeprocessen blev tydlig 

- Tjejerna i projektet 

- Inflytande som ett verktyg för att nå målet 

- Alla kreativa möten 

- Att inse och våga jobba utanför min comfortzone 

- Kundtjänst (fördjupande förklaringar) 

- Alla aktiviteter vi engagemangsguider fått göra tillsammans 

Bottennapp 

- Motsättningar i den egna organisationen. 

- Att vi inte vann serien. 

- Att det är svårt att nå 20-30 åringar. 

- Att jag missade första nätverksträffen. 

- Att bara jag kunde gå. Jag hade velat att alla 10 engagemangsguider också hade fått chansen. 

- För lite tid (till allt) 

- Det vore intressant att ha rollspelsövningar som processledare 

- Strul med artister som medförde merkostnader 

- Samarbeten med opålitliga och oprofessionella personer 

- Ibland har det varit lite för mycket att göra och det kan resultera i att många blir på dåligt humör 

Lärdomar 
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- Att inte fastna i problem som dyker upp utan släppa och gå vidare och finna nya vägar. 

- Att jag lärde mig att inte ge upp och att det finns så många grejor att lära sig, tex att leda en grupp eller vara med i 

nån grupp. 

- Metoderna, olika övningar, projektets utveckling 

- Att ett möte inte måste ske i en lokal. 

- Låt vissa saker ta sin tid, det mesta löser sig med tålamod och kommunikation 

- Att aldrig glömma fokus på inflytande och demokrati. 

- Att använda målgruppen som en resurs är en förutsättning för ett lyckat projekt. 

- Hur inflytande kan användas i praktiken 

- Man är med för att lära inte för att prestera 

- Våga tro att allt är möjligt och lösa de problem som uppstår 

- Ta tag i problem på en gång och skjut det inte på framtiden 

- Som engagemangsguide har jag blivit bättre på att ta ansvar och leda en grupp. 

- På nätverksträffen har jag lärt mig otroligt mycket om inflytandeprocesser och metoder 

Milstolpar 

- Respekt, Sammanhållning, Lösningsfokus 

- Inflytande som metod för projektmålen, ring kundtjänst, negativ brainstorming, SMARRT och buffébord av tips 

- Många små projekt i projektet som leds och tas om hand av ungdomar 

- Provande av metoder 

- När vi aktivt började använda inflytande som en metod 

- Inflytande som något som pågår och hjälper definiera projektets utveckling 

- Att ha jobbart med tjejer som referensgrupp inför våra aktiviteter 

- Att ha rott i land ett stort och lyckat evenemang som Experince day 

- Att man får det inpräntat i huvudet hur viktigt det är att alltid ha med målgruppen i diskussioner kring hur/vad man 

ska göra framöver (även om man egentligen vet det sedan innan) 

- Vi gör gott för ungdomar, alla ungdomar i vår målgrupp uppskattar det vi gör. 

- 50 stycken fler engagerade i föreningslivet är ett tecken på att vi gör ett bra jobb 

Mål 

- Engagerade ungdomar som, vill vara med och påverka för ett bättre samhälle 

- Att vi kommer att få helt ny konstgräsplan i Andersberg och det kommer att vara en riktig höjdare för hela 

stadsdelen. 

- Har fått många nya tankar med mig hem och inspiration till mycket annat 

- Att ha lärdomarna ständigt närvarande och bygga in liknande inflytandestruktur i andra projekt. 

- Att i nuvarande och kommande projekt använda min nyvunna kunskap 

- Hålla kontakt med andra engagemangsguider 

- Att nå projektmålen 

- Våga prova mer som jag inte gör i vanliga fall 

- Använda av mig av både det jag lärt mig på kursen och av det jag lärt mig av att jobba som team i projekt. 

- Att ta med de tips jag fått i samband med nätverksträffarna i vårt eget arbete. 

- Att öka vår målgrupps föreningsdeltagande, alla ska få chansen. 

- Att utvecklas som person. 

- Jag önskar att alla skulle få göra samma saker som jag fått möjlighet att göra som engagemangsguide. 
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Diplomutdelning och avslutning 

Innan det var dags för diplomutdelning och avslutning gick Maja igenom vad vi lärt oss på de olika träffarna i 
Inflytandeambassadörsutbildningen och sedan gav hon oss några kloka ord på vägen.  

 
Vad är ett projekt? 
”A project is something where you don’t know exactly either the final goal, or the method and process of coming from A to B. In 
other words, if you know everything about what you are going to do and what comes out of it – you won’t make a project, you 
just start a production! So projects are tasks where you in one way or another investigate, experiment and learn during the 
process.”  
 
Kom därför ihåg: 
The evaluation of the project results will be based on other knowledge and premises than which planned it.  
 

Sedan var det dags för diplomutdelning och alla engagemangsguider fick komma fram och hämta ett diplom och en Frankel & 
Friends-påse innehållandes lite skoja processledarverktyg såsom partyhatt och visselpipa men också ett kompendium fullmatat 

med tips om processledning och inflytande. Efter det var det dags att säga ajö och avsluta den sista nätverksträffen för året 
2011. 

 

Utvärdering 

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

- 100% av deltagarna tyckte att lokalerna på Södra Teatern var bra eller mycket bra. 

- 100% av deltagarna tyckte att fikat på Södra Teatern var bra eller mycket bra. 

- Ca 88% av deltagarna tyckte att lunchen på Södra Teatern var bra eller mycket bra. 

- Ca 82% av deltagarna tyckte att middagen på La Cucaracha var bra eller mycket bra. 

- Ca 92% av deltagarna tyckte att boendet på Scandic Malmen var bra eller mycket bra. 

- 100% av deltagarna tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra. 
- Ca 88% av deltagarna tyckte att schemaupplägget för träffen var bra eller mycket bra. 

- Om nätverksträffarna fortsätter under 2012 vill deltagarna ha mer av: 

Open space, diskussioner och workshops i grupper. 
Deltagare från målgruppen. 
Möjlighet till intresseuppdelning efter specifika behov. 
Energizers 
Erfarenhetsutbyte kring specifika frågor. 
Jämställdhet 
Kanske dela upp i grupper anpassade efter olika roller eller förkunskaper. 
Kanske kan vi själva leda olika pass (processledarträning) om tid och energi finns. Mentorskap? 
Annordna en avslutningskonferens på temat "hur fortsätter vi…" där engagemangsguider, ungdomar och kommuntjänstemän 
bjuds in. 
Regionala träffar innan nationella vore bra. 
Ståbord kanske kunde vara något? 

- Om nätverksträffarna fortsätter under 2012 vill deltagarna ha mindre av: 
Sitta ner långa stunder. 
Om det blir mindre pengar för samordning nästa omgång så dra ner på kostnader för lokal, fika och boende och satsa på 
innehållet. 

- 100% av deltagarna tyckte att det var relevant eller mycket relevant att få höra om de andra organisationernas 

erfarenheter av samarbete med respektive kommuner. 



 
http://engagemangsguider.riksteatern.se 

 

- 100% av deltagarna tyckte att det kändes relevant eller mycket relevant att diskutera projektets framtid och vad som 

händer efter årsskiftet. 
- Från det avslutande diskussionspasset så tog deltagarna bl.a. med sig: 

Bra med tips på föräldrarsamverkan. 
Bra att lyssna och ta del av andras erfarenheter. 
Att man kan exprimentera. 
Olika verktyg att jobba med. 
Många bra tips! 
Att våga lita på processen. 
Väldigt mycket tips på det fortsatta arbetet med projektet och framtiden. 
Annorlunda lösningar om tänk. 
Bra att det kom upp saker jag ej kunnat sätta ord på tidigare. 
Tar med mig övningar, idéer och tankesätt. 
Allt jag lärt mig som är applicerbart på min verksamhet tar jag med mig. 

- Från det avslutande diskussionspasset saknade deltagarna bl.a.: 

Saknade lite om vad man har för samarbete med andra föreningar och inte bara kommunen. 
Hade velat bli uppstyrd att gå till minst två ämnen. Jag fastnade vid det första. 

- 100% av deltagarna tyckte att föreläsning om inflytanderesan genom projektmålen var relevant eller mycket relevant. 

- Ca 63% av deltagarna tyckte att genomgången av hemuppgiften var relevant eller mycket relevant. 

- Några kommentarer kring hur deltagarna upplevde workshopen om inflytandemetoderna var: 

Bra men lätt att gruppen svävade iväg och pratade om annat. 
Bra att diskutera. 
Ganska givande. 
Jättebra! 
Bra. Mer av detta! 
Bra samtal och vi fick verkligen se hur applicerbara dessa var med/i våra projekt. 
Lärde mig massor eftersom jag inte kunde nått innan. Jag kunde lära mig fast jag var ett steg efter. 
Vi hade svårt att hitta gemensamma nämnare. Vi fastnade i att uppdatera varandra eftersom vi varit med olika många ggr. 
Kul och inspirerande. Alltid nyttigt att bli påmind. 
Jättebra att gå igenom burning points. 
Hade räckt med 2 frågor/grupp. 
Bra att få diskutera med andra hur de gör och hittar nya sätt bland dem som kan funka för oss. 

- Några av höjdpunkterna från dag 1 som nämndes var: 
Inflytande och metoderna 
Mycket bra att få material på papper. 
Påminnelsen om lösningsglasögonen. 
Burning points. 
Kundtjänst var en positiv överraskning mot vad kundtjänst annars är. 
Diskussionerna i grupp. 
Alla praktiska tips när man jobbar med grupper. 
Hemuppgiftsgenomgången och processledarens roll. 
Workshopen om inflytande och om metoder. 
Konkreta metoder ex historiekartan 
Utvärderingsmetoderna 
Allmän inspiration till vad jag ska göra när jag kommer hem. 
Övergripande diskussioner som knöt ihop påsen. 
Klarare bild av processledning. 

- Bottennappen från dag 1 som nämndes var: 
Kundtjänst kändes lite långt.  
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Sittandet 
Svårt att hänga med i början då jag inte varit med tidigare. 
Utmaningen att inkludera de som är med för första gången. 
Lite kallt i lokalerna. 

- 100% av deltagarna tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 3 var bra eller mycket bra. 


