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ENGAGEMANGSGUIDER 2011 
Nätverksträff 1 

En sammanfattning 
_____________________________________________________________ 

 
Den första nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 9-10 juni på Södra Teatern i Stockholm. Ett 

önskemål bland de Engagemangsguider som arbetat under 2010 var att få fler konkreta verktyg och metoder att arbeta med. 
Så under denna nätverksträff inleddes en utbildning i inflytande och processledning, under namnet 

”inflytandeambassadörsutbildningen”. 24 personer var med på nätverksträffen och de representerade 14 olika organisationer 

(inklusive Riksteatern och Ungdomsstyrelsen). Mer info om projektet finns på http://engagemangsguider.riksteatern.se. 

Nätverksträffen började med ett välkomstpass där Charly Wassberg Borbos från Riksteatern samt Barbro Kristiansson och 

Fredrik Wikström från Ungdomsstyrelsen informerade om organisationernas olika roller och projektets historia och framtid. Vi 
fortsatte med ett presentationsmingel där vi fick chansen att lära känna varandra lite bättre och sedan åt vi lunch i ”Kristallen” 

på Södra Teatern. Efter lunchen fortsatte vi med ett informationspass där vi fick besök av Isak Benyamine som berättade om 

Riksteaterns kommande värdegrundskonferens i Luleå i december. Under informationspasset gavs också information om 

Frivilligårets utställning i Stockholm i augusti samt information om de lokala samverkansträffarna som varje organisation ska 

hålla under projektåret. Maja Frankel informerade också om den följande dagens uppstart av 

inflytandeambassadörsutbildningen. Med anledning av projektets förstärkta fokus på jämställdhet så lyftes några viktiga frågor 

på just det temat också under eftermiddagen. Dag ett avslutades med ett kort pass om de utmaningar vi står inför i projektet 

och vilka utmaningar vi vill ge varandra för att projektet ska bli så bra som möjligt. Den andra dagen bestod av 

inflytandeambassadörsutbildningen. Det började med en inventering av förväntningar och sedan en kort föreläsning om reellt 

inflytande. Efter det fortsatte vi med föreläsning, diskussion och workshop kring processledning och processledarrollen. Efter 

lunch avslutade vi med en workshop i en av utbildningens metoder och sedan gjordes en skriftlig utvärdering av hela 
nätverksträffen.  

 

Välkomst- och informationspass 

Charly från Riksteatern och Barbro från Ungdomsstyrelsen informerade om deras respektive roller. Riksteatern är den 

samordnande organisationen som bland annat stöttar engagemangsguiderna i sina projekt och håller i trådarna för 
nätverkträffarna och informationsspridning. Ungdomsstyrelsen är myndigheten som fördelat projektbidragen och som kan 

svara på alla frågor kring rapporter och beslut. Charly berättade om Riksteaterns vision och att Riksteatern genom sin 

verksamhet vill bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Barbro gick igenom 
projektets ettåriga historia och vad som lett fram till de projekt som drivs idag. 

 

Presentationsmingel 

Efter att vi blivit välkomnade och fått den första informationen fick vi möjlighet att lära känna varandra bättre genom en 
mingelmetod. Alla fick ett plastkort med en varsin fråga (eller om man ville komma på en egen fråga) som man började med att 

ställa till den första personen man mötte. När båda svarat på respektive fråga så bytte man fråga och fick med sig den nya 

frågan att ställa till nästa person man mötte. Frågorna handlade om allt från hur man arbetade i projektet, till mer personliga 

frågor om vilket drömresemål man har eller vad man längtar efter en torsdag kl. 18.  
 

Infopass om de obligatoriska ”lokala samverkansträffarna” och annat som är på gång 

Charly och Barbro berättade kort om olika datum att lägga på minnet. Det var Frivilligårets mässa på Europahuset i Stockholm 

10-12 augusti, Inspirationskonferens med Sveriges föreningar i Uppsala den 17 oktober och i Linköping 10 november och så 
självklart de kommande nätverksträffarna den 8-9 september och 12-13 december. Barbro berättade också om projektet ”Unga 
som varken studerar eller arbetar” som kan vara värt att kika på för att se om det kan knyta ann till våra olika projekt och om 
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det är något våra olika organisationer skulle kunna söka bidrag för. Vi satte också upp ett stort papper i lokalen där alla hade 

möjlighet att skriva upp viktiga lokala händelser. Där kunde vi bland läsa att det kommer att vara Tjejmässa i Rosengård den 2 

november och att det skulle vara Somalisk fest på Malmö Folkets Hus den 1-2 juli. 

 
Barbro informerade också om att det var hög tid att börja planera för de lokala samverkansträffarna efter sommaren. De 

lokala samverkansträffarna är en träff där alla föreningar, skolor och stadsdelar som man samarbetar med lokalt träffas. 
Ungdomsstyrelsen och Riksteatern ska också medverka. Tanken med de lokala samverkansträffarna är att det ska vara ett 
forum för alla samarbetspartners att diskutera hur samarbetet fungerar (eller inte fungerar) i projektet. Riksteatern kan 

hjälpa till med upplägg och utformning av inbjudan eller liknande. Det är upp till varje organisation om man vill ha en hel eller en 
halv dag, beroende på vad som kan passa bäst. 

 
Vi fick också besök av Isak Benyamine från Riksteatern som berättade om projektet ”Värdegrundsdialog i samverkan – VIS”. 

Projektet utforskar vilka möjligheter och hinder som finns för värdegrundsarbete i samarbete mellan skola och idébaserade 

organisationer. Riksteatern kommer tillsammans med Luleå Tekniska Universitet hålla en konferens på temat i Luleå den 9-10 

december. Det finns möjlighet att delta på konferensen både som deltagare och som seminariehållare. Mer information finns på 

http://skolscenen.riksteatern.se/vis.  
 

Diskussionspass om jämställdhet 

En stor del av pengarna som fördelas till Engagemangsguidesprojektet av Ungdomsstyrelsen kommer numera från 

”jämställdhetspotten” på Utbildningsdepartementet. Vi diskuterade en kort stund hur detta påverkar projektet och dryftade 
frågorna: 

- Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Är 

det ett bra mål? 

- Hur kan man arbeta jämställt i projektet? Vilka utmaningar står vi inför?  

Tiden sprang iväg och utvärderingarna efteråt talade sitt tydliga språk. Deltagarna ville absolut ha mer tid att diskutera 

jämställdhet på kommande nätverksträffar. 

Utmaningar 

Den sista halvtimman under dag ett formulerade vi tillsammans några utmaningar.  

Charly gav engagemangsguiderna följande utmaningar: 

Svara på mail 

Maila pressklipp och annan info till Charly så lägger hon ut på hemsidan 

Börja planera de lokala samverkansträffarna 

Håll i gång Facebook-gruppen 

 
Engagemangsguiderna gav Charly följande utmaningar: 

Maila information om intressanta konferenser och liknande och påminn med jämna mellanrum om pressklipp och liknande 
Hjälp till att påverka lokala möjliggörare/beslutsfattare 

Gör en tydlig presentation av utbildningspaketet till nästa nätverksträff (vad ingår/ingår inte) 

Försök hitta en form för att bjuda in lokala politiker eller tjänstemän till någon nätverksträff 

 

Inflytandeambassadörsutbildningen 

 
Introduktion 
Vi fick till att börja med bakgrunden till inflytandeambassadörsutbildningen. Under förra hösten så uttryckte nämligen 

engagemangsguiderna en vilja om att få fler konkreta verktyg och metoder att kunna använda sig av i projektet. Strax därefter 
genomförde Riksteatern Inflytandeprojektet som bland annat syftade till att ta fram metoder för inflytande och påverkan. Det 

är dessa metoder, tillsammans med en grundläggande orientering kring inflytandeprocesser som kommer att ligga till grund 

för inflytandeambassadörsutbildningen.   
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Reellt inflytande 

Vi hade sedan en föreläsning med Maja Frankel om Barnkonventionen och inflytande med titeln ”vilja väl – eller göra rätt: om 

reellt inflytande i praktiken”. Maja berättade att ungas rättigheter är en del av folkrätten och att Barnkonventionen kom till för 
att de mänskliga rättigheterna inte alltid täcker barn och ungas särskilda behov. Barnkonventionen genomsyras av ett 

resursperspektiv där barn och unga själva identifieras som viktiga förändringsagenter som vi behöver lyssna på för att kunna 
ta bra och hållbara beslut.  

 
Under föreläsningen fokuserade vi på förståelsen av artikel 12 i FN:s Barnkonvention som handlar just om ungas rätt till 
inflytande i alla frågor som berör dem. Vi pratade om vad inflytande betyder, vilka hinder det finns och om varför inflytande är 

viktigt. Såväl artikel 12 i Barnkonventionen som de nationella målen för ungdomspolitiken innehåller tydliga formuleringar om 
vikten av ungas inflytande och kan vara en metod eller ett medel för oss i våra projekt för att nå våra mål och få ett bättre 

resultat i våra projekt. 
 

Att leda inflytandeprocesser 
Under denna föreläsning och workshop diskuterade vi vad en process egentligen betyder och vikten av att det finns en 

processledare som har planerat och leder en inflytandeprocess. Vi pratade om hur man väljer metod efter syfte och vad 

innebär det att ha processledarrollen. Vi gick även igenom viktiga principer för en processledare och fick guiden med de 6 
metoderna för inflytande utdelad. 

 

En metod: Vad främjar och vad hämmar inflytande?  

Under denna avslutande workshop gick vi igenom metoden ”hämmor och främmor”. Detta är en metod som kan användas för 

att inventera och/eller för att öka förståelsen för inflytande i en specifik fråga, en organisation, en verksamhet eller samhället 

som stort, genom att titta på vad som främjar och hämmar inflytande i en förening, kommun eller region.  

 

Utvärdering 

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

 

- Ca 83% av deltagarna tyckte att lokalerna hos Södra Teatern var bra eller mycket bra. Det var fin utsikt men lite 
trångt. 

- Ca 78% av deltagarna tyckte att fikat på Södra Teatern var bra eller mycket bra. Det var ganska mycket sött. 
- Ca 72% av deltagarna tyckte att lunchen på Södra Teatern var bra eller mycket bra. Någon tyckte att det var synd att 

det inte fanns innehållsförteckning och någon tipsade om att märka vegomaten så att den inte tar slut.  
- Ca 55% av deltagarna tyckte att middagen på Mosebacke Etablisemang var bra eller mycket bra. Maten var OK men 

det tog lång tid innan vi blev serverade. 
- Ca 60% av deltagarna tyckte att boendet på Scandic Malmen/Best Western Terminus var bra eller mycket bra. Det 

var synd att inte alla kunde bo på samma hotell. 
- Ca 78% av deltagarna tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra. Det var detaljerad info som var 

tydlig och kom tidigt. 
- Ca 83% av deltagarna tyckte att schemaupplägget för träffen var bra eller mycket bra. Någon tyckte att första dagen 

var tråkig med för mycket information och det var ganska långdraget för de som varit igång tidigare. 
- Höjdpunkter som nämndes i utvärderingarna från dag ett var: 

Diskussionerna 
Att få lära känna andra organisationer och deras verksamhet. 
Att prata med andra engagemangsguider. 
Att träffa nya människor. 
Träffen gjorde mig motiverad till att jobba vidare med projektet. Allt tydliggjordes! 
Informationen kring Riksteatern och Ungdomsstyrelsen 
Fick idéer och tips från andra i gruppen 
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Diskussionen i grupp om jämställdhet 
Mingelövningen med frågelappar 
Presentationsövningen och att träffa alla. 
Isaks info om VIS 

- Bottennappen som nämndes i utvärderingarna från dag ett var: 

Matkoma efter lunch 
Svårt att hitta parkering 
Inget konkret kopplat till projekten 
Informationen vid tavlan 
För lite info om respektive projekt 
Lite segt med mycket information från Riksteatern och Ungdomsstyrelsen 
Lite för lång förklaring över vad vi skulle göra dag 2 
Diskussionen kring kursupplägget 
För kort jämställdhetsdiskussion 
Svårt att hålla energin igång 

- Ca 75% av deltagarna tyckte att informationen från Riksteatern och Ungdomsstyrelsen var relevant eller mycket 

relevant. Det var bra med tydliga riktlinjer och inspirerande och lärorikt, men kanske inte högsta prio. 

- Ca 89% av deltagarna tyckte att föredraget om inflytande var relevant eller mycket relevant. Det var kul men lite 

krångligt. Någon tyckte att det ej var kopplat till projektet. 

- Kommentarerna kring hur deltagarna upplevde workshops och övningar som ingick i 

inflytandeambassadörsutbildningen var: 

Kul och nyttiggörande 
Intressant, men mycket på en gång 
Mycket bra och intressant, kanske lite överkurs bara 
Mycket bra, ser fram emot detta på kommande träffar 
Nytt och inspirerande 
Det var kul, intressant och givande 
Mycket intressant 
Nya tips och verktyg som kan användas på hemmaplan 
Inget revolutionerande 
Inte särskilt relevant för vårt projekt att engagera ungdomar som inte är med i föreningslivet 
Höjdpunkten! Mycket bra! 
Bra, men för lite tid för diskussion 
Mycket relevant 
Ibland kändes övningarna lite komplicerade och riktade att det hämmade kreativiteten 
Bra grund men ovan med alla nya ord 
Bra övningar 
Fick ny kunskap som jag kan ta med mig i min arbetssituation. 

- I den fortsatta inflytandeambassadörsutbildningen vill deltagarna ha mer av: 

Hur man på bästa sätt går till väga med konkreta förslag 
Metoder 
Projektledarna berättar om sitt arbete 
Konkreta exempel på hur metoderna kan användas i verksamheten 
Allt 
Liknande övningar 
Nya metoder 
Koppla mer till reell problematik i samband med engagemangsguider 
Workshops 
Diskussion kopplat till våra projekt 
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Exempel 
Höra andras erfarenheter 

- I den fortsatta inflytandeambassadörsutbildningen vill deltagarna ha mindre av: 

Diskussioner om inflytande på politikernivå 
Teori 
Prat och svåra ord 

- Ca 78% av deltagarna tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 1 var bra eller mycket bra. Det var intressant med 
inflytandeprocesser och kul att träffa alla men mer diskussion och fokus på projekten önskas. 

 
 

 


