
Nätverksträff 3 för engagemangsguider - i korthet 

Den tredje nätverksträffen för engagemangsguider pågick mellan den 16-17 december på Riksteatern 

i Hallunda, Stockholm. Nätverksträffen genomfördes med ledorden samtal, vision och framtid. Efter 

den andra nätverksträffen utrycktes en önskan om att man framförallt ville ha tid för samtal och 

erfarenhetsutbyte samt möjlighet att ”utvärdera” Engagemangsguiderna 2010. 23 personer var med 

på träffen och de representerade 17 olika organisationer (inklusive Riksteatern). Den första dagen 

fick vi också besök av Kulturutskottets vice ordförande Christer Nylander (Fp). Mer info om projektet 

finns på http://engagemangsguider.riksteatern.se. 

Träffen började med ett välkomstpass där läget inför Engagemangsguiderna 2011 presenterades. Vi 

fick då också ett kort besök av Riksteaterns uppdragsledare för barn och unga, Petra Weckström som 

informerade om projektet Länk 2012 som var särskilt intressant för de som möter teaterintresserade 

ungdomar i föreningar eller skola. Vi fortsatte med ett diskussionspass i mindre grupper och sedan åt 

vi julbord i Riksteaterns restaurang. Efter lunch fortsatte vi med ett processpass där vi inventerade 

våra metoder och efter det så fortsatte vi med ett samtalspass i storgrupp. Den andra dagen började 

vi med en sammanfattning av gårdagen samt gick igenom de önskemål som fanns kring 

diskussionspunkter för eftermiddagen. Efter det fick vi besök av Matilda Asp från Riksteaterns 

pressavdelning som höll en workshop i pressarbete. Dagen avslutades med ett diskussionspass kring 

framtiden och sedan en skriftlig utvärdering av träffen.  

Info om läget 2011 

Som startskott för nästverksträffen i Hallunda fick deltagarna veta att riksdagen dagen innan beslutat 

i enlighet med budgetpropositionen för utgiftsområde 17. Det betyder alltså att projektet 

Engagemangsguiderna kommer att fortsätta även under 2011. Mycket glädjande! Riksteatern 

uppskattar att nästa års ansökningar bör finnas på Ungdomsstyrelsens hemsida i januari, att 

ansökningstiden pågår till februari och att beskeden kommer i början på mars. Det återstår att se om 

uppskattningen stämmer. För de flesta så innebär detta ett ”glapp” på cirka 2-3 månader.  

Diskussions- och samtalspass 

Utifrån de erfarenheter som gjorts under projektets gång samtalade och diskuterade vi kring både 

det som gjorts och projektets framtid. Med bakgrund av 2010 års erfarenheter var några av de tankar 

som dök upp följande: 

- Det är viktigt att bygga på befintliga relationer och nyttja dem systematiskt, bjud in 
potentiella ledare/förebilder i området som kan nå målgruppen och ge projektet 
trovärdighet och tyngd. 

- Att stötta föreningar i att samordna gemensamma aktiviteter för barn och föräldrar skapar 
ett förtroende hos föräldrar som annars kan vara svårt att få.  

- En god kontakt med politiker, förvaltning och tjänstemän är viktigt för projektets förankring 
och fortlevande efter projekttiden.  

- För att på bästa sätt använda metoden Engagemangsguider behövs många olika 
kommunikationsvägar. Personliga möten face 2 face måste kompletteras med, mail, 
facebook, sms, telefon, foldrar, events, besök på offentliga platser mm. Olika målgrupper nås 
genom olika kommunikationsvägar. Några erfar att föräldrar nås enklast med information i 
foldrar medan det kan vara enklast kommunicera med sms med en del ungdomar. 

- Föreningar som anordnar aktiviteter på temat demokrati och makt är populära bland unga i 
verksamhetsområdena och således uppskattat att bli guidad till. 



- För att undvika en negativ konkurenskänsla mellan de ideella verksamheterna i kommunen 
kan föreningsluncher vara en bra idé. Där kan man visa på det samhällsengagemang som alla 
har gemensamt. Prata om konkurenskänslan öppet! 

- Det är alltid bra att börja med att kartlägga den befintliga ideella verksamheten i kommunen 
inkl. kostnader. Detta för att veta vilken befintlig verksamhet man kan guida till. 

- Förutom att vara en föreningssluss kan man också som Engagengsguide stötta unga 
människor i kortsiktiga insatser. Såsom insamlingar, producera trycksaker mm. 

- Det kan vara opeppande svårt att få tillstånd att komma in i skolorna. Tänk på att 
framförhållning krävs och förklara för skolorna hur de också kan nyttja eguiderna. Besök 
kanske först arbetslagen med erbjudanden om vad man som Engagemangsguide kan stå till 
tjänst med. 

- Nyckelpersoner behövs för att knäcka sociala och kulturella koder. Men bygg inte projektet 
kring en person som kan försvinna. 

- Kom ihåg att hänvisa till informationen som finns om projektet Engagemangsguider 
nationellt samtidigt som ni informerar om det lokala projektet. Det kan ge välbehövd skjuts 
och att ha det nationella i ryggen skapar en trygghet. 

- Det är viktight att vara uppdaterad på de stöd, fonder och stiftelser som finns att söka både 
för individer och grupper. Alla har inte råd att engagera sig ideellt. 

- Skriv konsekvent pressmeddelanden och bjud in media till att vara med när något händer. 
- Skapa ett dokument som visar på hur en kommun/stadsdel inte har råd att låta bli att göra 

Engagemangsguider till en fast verksamhet. Detta som ett svar på den återkommande 
repliken ”Vi har inte råd”. 

- För att föregående tips ska kunna genomföras på bästa sätt behövs forskning på vad civila 
samhällets engagemang betyder, i siffror. 

- Det är viktigt att komma ihåg att Engagemangsguiden i huvudsak inte ska ”göra” några 
aktiviteter utan slussa in i befintlig verksamhet.  
 

Vi pratade också om Riksteaterns uppgift och några önskemål som nämndes var: 

- Istället för att invänta nyheter digitalt från Engagemangsguiderna, ta kontakt via telefon och 
sammanfatta sedan ett kort nyhetsbrev som går ut till alla varje/varannan månad.  

- Titta på alternativa orter för nätverksträffar. 
- Annordna en infoträff för de nya Engagemangsguiderna 2011 och ha sedan en gemensam 

nätverksträff för alla. 
- Blanda mest diskussioner/samtal och workshops på nätverksträffarna. Inte så mycket 

seminarium. Gärna workshops på lite olika nivåer. 
- Inte så långa luncher/pauser (om det inte krävs pga förflyttning eller liknande). 

 
Om nätverksträffarnas betydelse sades bland annat följande: 

- Mycket inspirerande! 
- Inblicken i hur andra arbetat i sina projekt har gett många idéer kring hur vi kan arbeta 

vidare. 
- Nätversträffar ger framtidsidéer. 
- Man får en go känsla att ta med sig hem. 
- Man påminns om att hålla kontakten och våga be om hjälp. 
- Bra diskussioner! 
- Tänkvärda metoder! 
- Alla fantastiska presentationer är inspirerande och glädjande. 
- Förståelse för vikten av att Engagemangsguider bör bli fast verksamhet. 



- Vad mycket vi kan göra tillsammans! Genom samarbete kan vi ta del av varandras kunskap 
och erfarenheter. 
 

Processpass – Metodinventering 

Under processpasset pratades det mycket om hur man arbetat i de olika projekten. Metoden 

Engagemangsguider är just en uppsökande metod men inom den metoden finns det utrymme att 

göra på lite olika sätt. Några av de metoder som nämndes på nätverksträff 3 var: 

- Elektronisk info via hemsidor, facebook och liknande. 
- Skolbesök, både på lektioner och i rasthallar. 
- Enkätundersökning kring ungdomars fritid och engagemang. 
- Tryckt info via tidning, flygblad och liknande. 
- Besök på fritidsgårdar, festivaler och liknande som samlar många unga. 
- Förenings- och kommunträffar för ökat samarbete mellan de som alla vill nå unga. 
- Arrangera förenings- och/eller utbudsmässa. 
- Nischade temakvällar för olika intressegrupper. 
- Informationskvällar för föräldrar. 
- Infobord på fasta tider på bibliotek, kulturhus och liknande. 
- ”Ambassadörskap” för de som redan är engagerade. 
- Prova-på aktiviteter på olika teman. 
- Ledarstöd för ungdomarna de första gångerna man provar på en aktivitet eller besöker 

förening. 
 

Utvärdering 

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

Bra eller Mycket bra”. Tyvärr fick vi bara in 75% av utvärderingarna på nätverksträff 3 p.g.a. av tidiga 

avresor. Några av de kommentarer som gavs från deltagarna finner du nedan: 

Alla deltagarna tyckte att lokalerna hos Riksteatern var bra eller mycket bra. Men det var lite dålig 

luft ibland. 

 Ca 86% av deltagarna tyckte att fikat på Riksteatern var bra eller mycket bra. Det var gott men lite 

trista mackor dag två. 

Ca 50% av deltagarna tyckte att jullunchen på Riksteatern var bra eller mycket bra. Någon tyckte inte 

om att det var kall mat. 

Ca 69% av deltagarna tyckte att middagen på O’learys var OK eller mindre bra. Maten och servicen 

var inte så bra men sällskapet trevligt och det var kul att bara sitta och snacka. 

Ca 57% av deltagarna tyckte att lunchen på Riksteatern var bra eller mycket bra. Det var dock lite 

skolmatskänsla. 

Alla deltagarna tyckte att boendet på Quality Prince Philip var bra eller mycket bra. Läget var dock 

lite off. 

Alla deltagarna tyckte att diskussionspassen var bra eller mycket bra.  

Ca 79% av deltagarna tyckte metodinventeringspasset var bra eller mycket bra. Det var intressant 

men kanske lite långdraget ibland. 



Ca 79% av deltagarna tyckte att de workshopen med Matilda Asp i pressarbete var bra eller mycket 

bra. Det var lite långdraget ibland och någon hade önskat några mer konkreta tips. 

 Alla deltagarna tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra. Någon hade gärna 

fått schemat lite tidigare. 

Ca 93% av deltagarna tyckte att schemaupplägget för träffen var bra eller mycket bra.  

Alla deltagarna tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 3 var bra eller mycket bra. Det var kul och 

givande att träffas och jättebra med mycket diskussioner. 


