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Introduktion
Vi tror att du håller i detta häfte för att du vill arrangera något, få fler att 
upptäcka fantastiska saker som händer eller skapa ett större engagemang 
där du bor! I detta häfte kommer du nämligen kunna läsa om hur du gör för 
att gå från idé till verklighet. 

Genom att vara med och göra ett 
projekt kommer du att få testa  
praktiskt hur du leder ett projekt och 
hur du är som ledare i en grupp. Det 
är en praktisk kunskap som du kan 
ha med i ett CV när du söker jobb till 
exempel! 

Dessutom är det hur roligt som 
helst! 

Projektet Designa din framtid har 
tagit fram sina bästa tips och delar 
med sig av sina erfarenheter för att 
du ska lyckas med dina idéer.

Designa din framtid handlar om att 
peppa och engagera unga att ta 
plats för att förverkliga sig själva här 
och nu! Genom projektet vill 

Föreningen Nordens Ungdoms-för-
bund vara en motor som lockar fram 
glöd och engagemang bland unga 
och det lokala föreningslivet. Vi vill 
genom Designa din framtid driva på 
och bygga upp ett engagemang, där 
det är du och din förening som är 
ratten som styr vilka frågor som ska 
upp på agendan och hur engage-
manget ska förvaltas.  Tillsammans 
med det lokala föreningslivet vill vi 
skapa ett spännande och attraktivt 
föreningsliv som bidrar till en mer le-
vande och attraktiv kommun. Detta 
leder i längden till en mer positiv 
framtidstro och en mer meningsfull 
fritid för unga.

Läs mer om bakgrunden till projektet 
på sista sidan!
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Vill du designa framtiden?
Framtiden ligger i dina händer. Du som är ung kan forma, styra och välja 
hur du vill att den ska se ut. Nu vill vi utmana dig att designa framtiden 
precis så som du vill! Det kan handla om att påverka lokalsamhället, att 
genomföra egna idéer för att förverkliga dig själv, eller att skapa förutsätt-
ningar för att få ditt drömjobb. 

Med hjälp av projektet Designa din 
framtid vill vi ge dig tips på hur du 
kan förändra världen genom att 
engagera fler i föreningslivet. Vi tror 
nämligen att du kan forma din och 
andras framtid genom engagemang 
i föreningslivet. Desto fler som 
engagerar sig i föreningslivet, desto 
större förändring.

I en organisation kan du få utrymme 
för påverkan, självförverkligande 
och få lära dig färdigheter som kan 
vara det som gör att du får det där 
jobbet. Ansvar för stort eller smått, 
anpassat efter vad du själv vill och 
vågar. 

Att bli medlem och engagera sig i en 
organisation kan vara två olika saker. 
Att bli medlem kan betyda att du 
håller med om att organisationens 
verksamhet är viktig, vill få informa-
tion om vad de gör och att du vill ge 
ditt stöd till organisationen genom 
en medlemsavgift eller genom att 
organisationen får större genomslag 
för att den har många medlemmar. 

När du väl blivit medlem, är nästa 
steg att bli engagerd. Det kan ofta 
vara lite otydligt att veta hur det går 
till att bli engagerad. Vem ska du 
fråga, vad finns det att göra, tänk 
om du får för svåra uppgifter? Den 
person som du först träffar från en 
organisation är kanske jätteengage-
rad och lägger ALL sin tid på orga-
nisationen. Betyder det att du också 
måste lägga lika mycket tid om du 
engagerar dig?

Vägen in i engagemanget ser olika 
ut. Det handlar ofta om en enkel 
fråga: vill du vara med? Att göra 
en aktivitet behöver alltså inte vara 
mycket svårare än att skapa tillfällen 
där fler personer får just den frågan: 
vill du vara med? 

Så nu är frågan: vill du vara med? 
Självklart vill du det! Läs vidare i den 
här handboken, hoppa fram och 
tillbaka som du vill, anteckna och 
kladda där du får tankar och idéer, 
och ta fram den om du fastnar längs 
vägen. 
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Vad kan du göra? 
Du kan också vara med, och göra nästan precis vad du vill! Vi tror att 
det är lättare (och roligare) att göra aktiviteter i grupp. Därför är det här 
pepp-paketet byggt för att du tillsammans med några andra ska vara en 
projektgrupp. Det är såklart inget måste, och beskrivningarna här kan ses 
som förslag och tips på hur du kan göra. Allt som behövs att du vill göra en 
aktivitet som leder till att unga hittar sätt att bli medlemmar och engage-
rade i en organisation. 

Aktiviteter för att få fler unga att hitta 
vägen in i ett engagemang kan se 
olika ut. Det är upp till varje projekt-
grupp att komma på sina egna  
aktiviteter. Att få vara med från idé 
till lyckad aktivitet som firas med 
tårta kan boosta vem som helst!  

Vilken typ av aktivite-
ter kan vi göra?

För att aktiviteten ska locka nya  
personer till att engagera sig behö-
ver ni utgå ifrån målgruppens idéer 
och engagemang – det är nyckeln 
till att nå hela vägen fram. Om ni 
redan är engagerade i en organisa-
tion kanske ni inte vet hur ni kan nå 
personer som är långt från fören-

ingslivet. Genom att samarbeta med 
andra organisationer och att koppla 
personer till ert nätverk kan ni få 
hjälp med idéer och tips. 

Även om det kan vara spännande att 
få komma på och genomföra helt 
nya idéer så går det också hur bra 
som helst att använda former och 
aktiviteter som redan är gjorda och 
som funkat bra på andra ställen –  
eller i just er stad! Att använda 
platser och arrangemang som är 
välkända hos målgruppen gör att ni 
enkelt kan nå ut till målgruppen och 
engagera dem i en miljö där de re-
dan känner sig trygga och bekväma.

Här kommer några metoder som 
Designa din framtid har testat: 
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Mini-mässa
En mini-mässa är ett tillfälle där ni 
bjuder in några olika föreningar som 
får visa på vad de erbjuder, vilka 
möjligheter som finns hos dem, 
ledaruppdrag samt hur man kan 
engagera sig. De kan arrangeras på 
olika ställen: centralt i en galleria för 
att nå nya personer eller i en lokal 
samlingsplats för bl.a. organisatio-
ner, bio, teater eller studieförbund. 
Om målgruppen är lite äldre kan 
mässor arrangeras på en högskola 
för att nå ut till potentiella ledare. 

Några plus med minimässa:

 » Att flera olika typer av organisationer 
är med kan locka personer och  
besökare som är intresserade av olika 
saker och får då en bred grupp delta-
gare

 » Istället för att berätta om  
organisationen kan de visa vad de gör 
(exempel: det är coolare att se någon 
göra parkour eller improvisationsteater 
än att någon berättar om det)

 » De som medverkar får tips och idéer 
på hur de kan marknadsföra sig själva 
för att få nya medlemmar.

6 saker att tänka extra på om ni vill 
göra en minimässa:

 » Att bjuda in organisationer som är 
olika varandra, och bjud in dem i tid så 
att de kan vara med!

 » Vara tydlig med vad föreningarna ska 
förbereda sig på. De behöver ha med 
flyers, intresselappar som deltagarna 
kan skriva upp sig på, arrangera en täv-
ling och/eller vara öppna för frågor och 
nya personer.

 » Gör en massa reklam! Gärna tillsam-
mans med organisationerna. Gör den 
i god tid! Och gärna olika reklam, på 
olika platser, för att locka olika typer av 
personer.

 » Tänk på att vara på en plats där ni syns 
och där ni har utrymme för förening-
arna att visa upp sig på.

 » Var så positiv som möjligt och försök 
prata med så många besökare som 
möjligt. Tänk ut bra sätt att prata med 
personer – genom att fråga vad de är 
intresserade av, vad de gör annars, om 
de har några fritidsintressen… 

 » Besökare gillar att få prova på saker.
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Informationsbord på stan
I samband med att det händer saker 
på stan – marknad, festival eller  
andra arrangemang kan det vara en 
bra idé att ha ett informationsbord 
eller ett litet festivaltält. Där kan ni 
informera om medlemskap och hur 
det går till att engagera sig. Eller så 
kan ni göra det som ett startskott 
på ett projekt eller arrangemang. 
Samtidigt kan ni göra en undersök-
ning av vad unga vill se för typ av 
arrangemang i stan. Då kan ni få 
mer kunskap och input om de lokala 
ungdomarnas tankar om utbud och 
om medlemskap i föreningar. 

5 plus med informationsbord på 
stan:

 » Ni får direkt kontakt och feedback på 
det ni säger (till skillnad från folks reak-
tion på en flyer). 

 » Det är en massa folk som är ute och 
rör sig på stan, som kanske inte bara de 
som vanligtvis kommer på  
organisationsevent. Plus att det är flera 
ute än om ni gör ett eget event. 

 » Även om folk väljer att inte bi med-
lemmar har ni varit ute och synts, så 
nästa gång de hör om er eller ser er 
logga kommer de redan ha en idé om 
er.

 » Om ni är medlemmar i en förening 
eller lokalavdelning kan det vara ett sätt 
att engagera flera av era medlemmar, 
eller lära upp nya i hur ni pratar om er 
organisation.

 » En perfekt plats för att bjuda på något 
och göra folk glada – därmed skapa en 
positiv bild av ert projekt/förening.

4 saker att tänka extra på om ni vill 
ha ett informationsbord på stan:

 » Att ta fram en ”hiss pitch” – gärna 
samma eller liknande om ni hör till 
samma organisation – som snabbt och 
tydligt berättar varför en person skulle 
vara intresserad (se inforutan!). Träna på 
varandra innan!

 » Om ni har tröjor med loggor på, eller 
snyggt informationsmaterial är det ett 
bra sätt att få folk att uppmärksamma er

 » Tänk på att inte stå bakom ett bord 
och småprata med varandra, eller verka 
för interna. Då kommer ingen våga 
komma fram till er. Var så inbjudande 
ni kan! 

 » Om det är dåligt väder så kan det 
komma lite folk. Det är ju svårt att göra 
något åt, men bra att komma ihåg att 
det kan påverka hur det känns att fak-
tiskt att stå där om det inte är så många 
som rör sig på stan.
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Haka på andras event
Istället för att planera ett helt eget 
event kan det vara tidseffektivt och 
lärande att vara med på något som 
redan planerats av någon annan. 
Nästa gång kanske ni kan göra något 
ihop? 

5 plus med att haka på andras event

 » Om ni vill göra nåt men inte vet vad 
eller hur kan ni få en massa idéer!

 » Andra kan nå ut till en annan mål-
grupp än er organisation. 

 » Ni syns på ett event och kan lära er av 
vad de har gjort eller kunde göra bättre 
eller annorlunda

 » Ni får se vad andra gör där ni bor, 
kanske har ni samma intresse och kan 
hjälpa varandra!

 » Ni sparar tid på marknadsföring

3 saker att tänka extra på med att 
haka på andras event

 » Se till att det är ett event som är rätt 
för er att synas på. Om det är en  
pensionärsträff så är det kanske jät-
tetrevligt och gott fika och sådär, men 
om ni vill värva medlemmar till en 
ungdomsorganisation kanske det inte är 
helt rätt.

 » Hisspitchen och marknadsföringen 
kommer in här – om ni inte berättar 
vilka just ni är och vad ni gör kanske folk 
tror att ni hör till de andra. 

 » Har ni inga profiltröjor kan ni alla an-
vända samma färg på tröjan eller jackan.

Informationskampanj på stan
Ett sätt att informera om projektet 
och era aktiviteter är att ta kontakt 
med ungdomar på stan, sätta upp 
posters och sprida flyers med posi-
tiva fördelar med föreningslivet och 
att vara engagerad. Tänk också på 
att synas på fritidsgårdar, musikhus, 
turistbyråer, skolor och bibliotek. 

4 plus med informationskampanj på 
stan:

 » Här kan ni nå ut på flera olika  
ställen, istället för att vara på bara ett 
ställe. Det är bra för att kunna nå ut till 
nya målgrupper

 » Ett bra material sprider sig självt. Gör 
gärna en kampanj som uppmuntrar 
mottagaren att sprida budskapet vidare.

 » Genom att använda flera olika  
kommunikationskanaler som att prata 
med personer på stan, sätta upp 
affischer och att dela ut flyers når ni en 
bred grupp människor.

 » Med en informationskampanj kan ni 
samtidigt berätta om framtida aktivite-
ter, om öppet hus hos er förening, om 
nästa möte som ni ska ha eller projekt 
som ni vill genomföra.

3 saker att tänka extra på om ni vill 
ha en informationskampanj på stan:

 » Se till att marknadsföringen (flyers, 
posters) är lockande (men också tydlig 
och beskrivande). 

 » Fundera på var målgruppen är, och 
var ni därför ska finnas. 

 » Att anpassa materialet efter väder.
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Finns det någon aktivitet som är 
dålig?
Nej i stort inte. De flesta aktiviteter 
som innebär att du har tillfälle att 
prata med unga personer är rätt! Så 
länge du gör något du vill testa och 
tycker är roligt, och som i slutändan 
kan få fler att få uppleva hur det är att 
vara engagerad. 

Allt från idéerna ovan till tävlingar, 
frågesporter och skådespel.

Vad är en hisspitch?
Bakgrunden till uttrycket hisstal, 
eller elevator pitch kommer från 
en situation där du träffar någon 
i en hiss som du vill ha kontakt 
med efter hissturen och  
behöver ett snabbt och effektivt 
sätt att presentera dig. Föreställ 
dig att du kliver in i en hiss och 
att du endast har den tid det tar 
att åka mellan ett par våningsplan 
att både presentera dig själv och 
etablera en kontakt att bygga 
vidare på.

En hisspitch måste ha: 
En hook; en liten kort början som 
fångar ett intresse, en fråga eller 
ett påstående.

Vara kort, helst inte över en mi-
nut lång (150-225 ord).

Passion. Du måste visa upp att du 
kan vara den drivande faktorn i ett 
samarbete.

En fråga. En hisspitch måste sluta 
med en fråga; om det nu är “Är du 
intresserad av att engagera dig?“ 
eller “Kan jag kontakta dig igen 
och berätta mer?”.
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Kommunikation!
När ni arrangerar en mässa, står och informerar på stan eller skolan och 
pratar med någon som visar intresse är det superviktigt att ni tänkt igenom 
hur ni pratar om vad det betyder att bli medlem och/eller att engagera sig. 
Kom ihåg att det kan vara hur läskigt som helst att engagera sig! 

Ni kan brainstorma fram en lista på 
sätt att engagera sig som passar för 
ert projekt eller orgnisation. Såhär 
kommunicerar FNUF om hur du 
som medlem kan engagera dig i just 
FNUF.

Kul att du är nyfiken på FNUF. Att 
engagera sig är det bästa vi vet och 
vi hoppas också att du ska få upp-
täcka det. 

I FNUF finns det många sätt att en-
gagera sig. Har du egna idéer på ar-
rangemang, resor, studiebesök eller 
politik som du vill driva inom FNUF 
så är de självklart välkomna. 

Du kan kontakta din lokalavdelning, 
förbundsstyrelsen eller kansliet om 
du vill ha hjälp med din idé.

Vi vill också göra det enkelt att en-
gagera sig i FNUF. Det här är några 
exempel på vad du kan göra i FNUF:

 » Du kan delta på våra återkommande 
event som Café Norden, SaunaExpres-
sen, FNUF:s årsmöte eller Globsol.

 » Du kan vara med som reseledare för 
våra olika arrangemang. Som resele-
dare betalar du ingen deltagaravgift, 
istället får du ett ansvar för gruppen. 
Ansvarsuppgifterna varierar beroende 
på arrangemang.

 » Du kan vara projektledare för något av 
FNUF:s olika projekt, som t.ex. årsmöte, 
bokmässa, medlemskampanj, politisk 
kampanj osv.

 » Du kan bidra med dina skillz, gillar du 
film, foto eller att arbeta grafiskt, då kan 
du vara med och ta fram material till 
FNUF.

 » Vill du bli publicerad finns möjlighet 
att skriva artiklar till Nordens Tidning, 
eller blogga på FNUF-bloggen.

 » Du kan vara informatör när FNUF 
besöker skolor, festivaler och andra  
arrangemang

 » Du kan vara volontär vid FNUF-
arrangemang och fixa med fika, mat, 
papper, ta emot registreringar m.m.

 » Du kan vara kursledare för delar eller 
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hela utbildningskvällar och helger

 » Du kan bli medlemsvärvare och värva 
medlemmar till FNUF

 » Du kan be kansliet skicka info till dig 
som du kan sätta upp på din skola, bib-
liotek, universitet, eller fritidsgård.

 » Du kan arrangera aktiviteter genom 
din lokalavdelning

 » Du kan arrangera resor till destinatio-
ner i Norden

 » Du bestämmer vad ditt engagemang 
ska vara och hur mycket tid det får ta. 
Vi hoppas att du ser spännande och 
utmanande möjligheter till engagemang 
i FNUF. Kontakta info@fnuf.se om du vill 
kickstarta ditt engagemang i FNUF.

Läs mer på fnuf.se för att se mer om 
hur du blir medlem och vad du kan 
göra i FNUF

Att nå ut

Det finns många sätt att nå ut med 
vad ni gör. Ibland kan det vara lätt att 
använda de sätt ni själva kan bäst – 
men fundera en extra sväng på om 
det verkligen är på samma sätt ni 
bäst når ut till unga som inte är vana 
vid att engagera sig.  Genom att 
använda många kommunikations-
sätt kan ni få större spridning om ert 
event och nå så många som möjligt 
av målgruppen. 

Här en lista med några förslag, det är 
bara för er att fylla på! Och sno idéer 
från listan såklart. 

 » Mail

 » Telefon

 » Nyhetsbrev

 » Aktiviteter

 » Face2face

 » Facebook 

 » Hemsida

 » Flyers, affischer 

 » Infokampanj på stan

 » Skolkampanj

 » Tävling

 » Media (tidning och radio)

 »

 »
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Inte nog med att ni behöver synas 
lite överallt, och verkligen tänka  
igenom var ni syns. Det är också 
viktigt att tänka på hur ni kommu-
nicerar er själva. Att ha tydlig infor-
mation är såklart viktigt. Ett tips är 
att be någon som inte känner till er 
organisation eller ert projekt att läsa 
igenom er text för att se så att den 
är tydlig. 

Det är också bra om er kommu-
nikation är spännande och lockar 
er målgrupp. Testa materialet på 
målgruppen och se vad de tänker på 
när de ser det.

Varför det är vik-
tigt att hålla peppen 
uppe!

Ibland kan det vara lätt att lägga 
mycket tid på att planera, genom-
föra och utvärdera ett projekt eller 
en aktivitet. Något som är minst lika 
viktigt är att fira sina framgångar! 
Visst blir det roligare att lägga tid på 
att planera en aktivitet eller fixa med 
praktiskt rodd om du också vet att 
det ska firas med en stor picknick 
när allt är klart, eller att ni i projekt-
gruppen ska gå på bio ihop för att 
hitta på något som också bara är 
roligt. 

Det kan hända att ni tappar peppen 
lite längs vägen. Små snabba  
succéer är något ni kan använda 
genom hela projektet. För att boosta 
och peppa igång ett engagemang, 
ge positiv feedback från steg 1. 
Feedbacken ska inte komma bara 
när en aktivitet är klar. Feedbacken 
ska komma på idéstadiet och följa 
med hela vägen. Om ni uppmuntrar 
och lyfter fram varandra i grup-
pen kan det boosta den personliga 
utvecklingen och det bygger enga-
gemang och tillit i gruppen. 

Att ge personer som varit med i 
projektet ett diplom eller en guld-
chokladmedalj, eller ett kort där ni 
fått skriva ner saker som ni uppskat-
tar hos varandra kan vara värdefullt 
för orken!

Maral Der Megerdichian
Projektgruppdeltagare

Vad har varit din roll?
- Idésprutare och genomförare. Vart 
och hur vi ville genomföra våra sats-
ningar.

Vad har projektet betytt för 
dig?
- Jag har utvecklats i mina entre- 
prenörstankar. Och fått gå in i en 
ledarroll, ta ansvar och jobba i en 
grupp.

Har projektet gett dig ökad 
framtidstro?
- Ja, jag ser nya möjligheter och 
alternativ. Jag kanske vill starta en 
förening men det hade jag inte tänkt 
på innan.
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Såhär gör du!

Projektgrupp

Om du vill göra ett projekt kanske du vet några andra personer som är 
engagerade i din lokalavdelning som skulle vilja göra det tillsammans med 
dig? Eller så har du och dina kompisar redan pratat om att göra något ihop 
och börjat snacka om vad det skulle kunna vara? 

För att genomföra ett projekt för att 
öka ungas deltagande och  
medlemskap blir det lättare om ni är 
en projektgrupp. Projektgruppen är 
de som har ansvar för att det som 
ni har bestämt ska göras faktiskt blir 
gjort och att det något så när följer 
den plan ni gör. 

En lagom projektgrupp består av 
cirka 4-6 unga personer. Det är 
ni i projektgruppen som ser till att 
aktiviteten går från idé till verklig-
het! Ni kommer att vara involverade 
i utformningen av de olika aktiviteter 

ni bestämmer att ni vill göra. Det 
inkluderar allt från att bestämma vad 
aktiviteten ska vara, till att utforma 
marknadsföringsmaterial och själva 
rekrytera deltagare till aktiviteterna i 
ditt eget nätverk.

Det finns såklart många sätt att 
jobba i en projektgrupp och ni får 
själva besluta om hur ni vill göra. Ett 
sätt att tänka på projekt i 3 eller 4 
stadier: 

Planering – Genomförande –  
Utvärdering – (Justering). 

Vad får du ut av att vara med i en projektgrupp?
Genom att vara med i projektgruppen kommer du att få testa praktiskt hur du 
leder ett projekt och hur du är som ledare i en grupp när du är med och planerar 
och genomför aktiviteter. Det är en praktisk kunskap som du kan ha med i ett CV 
när du söker jobb till exempel! 

Om du är medlem i FNUF kan du också få möjlighet att vara med på nationella 
utbildningar, som kan hjälpa dig att genomföra projektet. Om 
du inte är medlem i FNUF men vill 
vara med på utbildningar – 
bli medlem! 

Dessutom är det 
roligt! 
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Planering
I planeringsstadiet ska ni – planera! Det är här ni funderar på vad det är ni 
vill göra och identifierar de steg ni behöver ta för att det ska gå att genom-
föra. Ert första steg är att bestämma vad för slags aktivitet ni vill göra. Börja 
med att tänka på vad det är ni vill få ut av aktiviteten. Om det handlar om 
att få fler medlemmar till er organisation kanske ni ska göra en annan sak 
än om ni vill öppna upp folks ögon för att det finns jättemånga olika orga-
nisationer i er stad. Hur gör er aktivitet att ni får ut det ni vill? 

När det gäller den praktiska plane-
ring så är det lättast att försöka kom-
ma på ALLA saker som ska fixas, och 
bestämma vem som gör vad. För att 
göra beskrivningen lite lättare an-
vänder vi exemplet med mini-mässa:

 » Börja med att komma på förslag på 
när mässan ska vara. Var ska den vara? 
Vem bokar lokalen? Kostar den något?

 » Vilka organisationer ska bjudas in? 
Hur gör vi det? Vem i gruppen skickar 
inbjudan? 

 » När ska inbjudan skickas för att vara 
säkra på att folk inte redan bokat upp 
sig? 

 » Hönan eller ägget: det kan vara 
bra att ha en lokal klar för att kunna 
bestämma datum och bjuda in andra 
organisationer, men det kan också vara 
så att ni behöver bestämma lokal utifrån 
hur många organisationer som kan vara 
med. 

 » Hur får vi unga personer att komma 
till mässan? Känner vi personer eller 
organisationer som når ut till unga som 
inte är medlemmar i organisationer? (se 
stycket om nätverket!

 » Ska det bjudas på fika? Vem fixar det? 
Vilka andra praktiska saker ska fixas?

 » En sak som är lätt att glömma och 
tänka att det händer sen, är utvärdering-
en. Det är viktigt att göra utvärderingar 
längs hela vägen för att kunna förbättra 
saker. Men också att bestämma när en 
avslutande utvärdering ska vara, vem 
som ska hålla i den och bestämma 
datum. Annars glömmer ni lätt bort det 
när ni väl är klara. 

Det kan också vara bra att göra en 
utvärdering innan ni börjar genom-
föra ert projekt. Det blir som en 
utvärdering av er planering som kan 
hjälpa er att hitta möjliga förbätt-
ringspunkter inom projektet som 
behöver planeras om eller upp-
märksammas extra under genom-
förandet. Det blir också ett sätt att 
garantera att projektet blir lyckat. 
Inför-utvärderingen kan ni lätt göra 
genom att sätta upp en checklista 
med frågor som behöver vara upp-
fyllda.
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Tips från några som varit med i 
Designa din framtid och genomfört 
aktiviteter: 

 » Saker som man bör tänka på innan en 
aktivitet är kanske framförallt att man är 
ute i god tid med marknadsföringen, så 
att så många som möjligt vet om att det 
kommer hända någonting! De kan ju då 
i sin tur sprida information vidare. 

 » Se även till att ha aktiviteten på en så 
central plats som möjligt, ju fler män-
niskor som rör sig kring den desto 
bättre.

 » Lägg mycket fokus på starten av pro-
jektet. Om starten är bra, så blir resten 
bra!

 » Var tydliga med vad ni behöver av 
olika människor. Om ni är ute i god tid 
så blir det lättare att välja rätt personer 
att ta med och inte behöva ta första 
bästa person som dyker upp.

Genomförande

Oavsett hur välplanerade ni är finns det alltid en möjlighet att det inte går 
exakt som ni tänkt er. Ni kanske har svårt att hitta andra organisationer, att 
nå ut till målgruppen eller hitta en fräsch lokal för rätt datum. 

Tänk såhär: det viktiga är inte att 
allt går felfritt, utan att ni kan lösa 
de problem som dyker upp. För 
att kunna lösa problemen kan det 
vara bra att göra en riskanalys inför. 
Det är lite överkurs, men går lätt att 
googla olika sätt att göra en risk-
analys. 

Istället har vi två uppmaningar: var 
flexibla och försök att inte stressa. 
Ju lugnare ni är när saker inte riktigt 
går som de ska desto bättre kommer 
era lösningar vara. Och med stor 
sannolikhet kommer ert lugn också 
att göra att ni vågar vara flexibla och 
tänka på flera sätt att göra det ni 
tänkt er fast på ett lite annat sätt. 



16

Utvärdering

När ni har genomfört er aktivitet eller ert projekt är det viktigt att göra 
utvärderingar. De kan se olika ut för olika målgrupper. De kan också variera 
i storlek/omfång beroende på vem som ska utvärdera. 

Det är viktigt att göra utvärderingar 
av flera anledningar. En av de vikti-
gaste är att det är ett bra sätt att få 
veta från målgruppen/deltagarna 
vad de tyckt om eventet. Eftersom 
de är experter på vad som lockar 
dem eller hur ni kan få dem att 
engagera sig finns det ingen bättre 
att fråga! En annan viktig anledning 
är att om ni vill göra fler aktiviteter 
kan det vara bra att veta vad som 
funkat bra och mindre bra. För att 
hela tiden förbättra sin aktivitet är 

det bra att veta vad flera olika grup-
per tycker – utvärdera med både 
målgrupp, projektgrupp och nätverk 
till exempel. 

Två metoder man kan använda är 
Handen och Plus-Minus-Intressant/
Lärdomar se nedan.

Om ni ska utvärdera ett möte el-
ler event kan ni t.ex använda er av 
metoden ”Handen”. Varje finger på 
handen får då en speciell betydelse. 

Handen
Tummen: som en tumme upp – vad har någon annan gjort riktigt bra?

Pekfingret: pekar ut något som hänt som ni 
bör tänka på speciellt eller komma ihåg. 
Konstruktiv kritik. 

Mittenfingret: vad har varit sämst?

Ringfingret: vad har varit bäst/en 
guldklimp?

Lillfingret: valfri reflektion

Ni kan såklart i er grupp bestäm-
ma andra värden på fingrarna, om 
det är andra saker ni vill veta!
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Om ni ska utvärdera ert arbete, med 
planering och genomförande av en 
aktivitet så kan det vara bättre att 
göra en Plus-Minus-Intressant/Lär-
domar. Det är ungefär lika avancerat 
som det låter: 

Alla som varit med i t.ex projekt-
gruppen får 5-30 minuter på sig 
att fundera på vad som varit bra/
plus, vad som varit mindre bra eller 
kan förbättras/minus, och antingen 
reflektioner kring vad som varit in-
tressant (kan vara personliga tankar 
eller saker som projektet bör komma 
ihåg) eller lärdomar (kan också vara 
på personlig eller gruppnivå). När ni 
är klara skriver ni upp allas plus först, 
sedan minus, och sedan intressant/
lärdomar. Det kan ni göra på en 
whiteboard eller stort papper, så att 
alla ser vad som kommit upp. Det 
kan vara intressant att ha en öppen 
diskussion efteråt för att gemensamt 

reflektera kring vad som tagits upp i 
utvärderingen. 

Om ni ska forstätta arbeta är det 
viktigt att någon antecknar er utvär-
dering så att ni kan titta på den igen 
senare.

Det finns självklart fler sätt att  
utvärdera. Om ni vill veta vad  
personer som kommit till er mini-
mässa har tyckt om den kan de få 
fylla i en enkät på plats. Vill ni veta 
vad nätverket eller någon annan 
tycker kanske de får fylla i en  
anonym enkät, antingen i pappers-
form eller online. Det finns flera olika 
onlineverktyg för att göra utvärde-
ringar. Exempelvis har Google en lätt 
funktion för att göra enkäter.

Kom ihåg att vara kreativa när ni 
utvärderar. Fundera ut roliga och 
givande metoder att använda er av.

Tänk på!
Det är viktigt att alla får tycka vad de vill i en utvärdering. Om någon kritiserar 
en sak som du tycker är bra, är det bra att fundera en gång till innan du 
kanske går i svarsmål eller inte håller med. 

Personen har ju uppfattat det som mindre bra, och det har 
den såklart rätt att göra. Det kan vara en viktig reflektion 
att ha med till nästa aktivitet och om personen 
inte får tycka vad den vill kanske den inte 
vågar eller känner sig bekväm med 
att säga fler saker som är viktiga 
för att förbättra eventet! 
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Justering

Justeringsfasen gäller bara för er 
som tänker att ni vill göra samma 
sak igen, eller något liknande. Den 
handlar om att se till att det ni lärt er 
under projektets gång, och vad som 
kommit fram i utvärderingar, finns 
med i planeringen inför nästa gång. 

Om ni haft ett informationsbord på 
stan under stadsfestivalen en sen 
eftermiddag, kanske utvärderingen 
visar att det mest är vuxna som är 
ute den tiden och att de inte är så 
intresserade av det ni vill prata om. 
Justeringen då kan vara att tänka 
nytt kring vilken tid, plats, eller dag, 
på festivalen ni vill vara med nästa år.

Vem betalar för kala-
set?

Det är såklart inte alltid det går att 
genomföra ett projekt helt utan 
pengar. Det kan kosta att hyra lokal 
eller bord på stadsfestivalen, flyers 
ska tryckas och muffins ska bjudas 
på. Det finns några olika möjligheter 
att söka pengar så att ni inte behöver 
stå för ert projekt själva. Här  
kommer några förslag, men leta runt 
på internet eller hos er kommun för 
att hitta flera!

Snabba Slanten är ett stipendium 
och en finansieringsmöjlighet som 
finns i vissa kommuner. Där kan du 
söka pengar om du vill genomföra 
ett projekt eller evenemang för unga 
i din kommun. Hur stor summa och 
åldersgräns för stipendiet varierar 

mellan olika kommuner men brukar 
ligga runt 5.000-10.000 för unga 
runt 20år.

Local Hero hjälper och stöttar 
ungdomar att själva planera och 
genomföra aktiviteter där de bor. 
Det man kan få när man ansöker är 
en arbetsbok och profilmaterial och 
två workshops där ni får hjälp med 
idéskapande, planering, genom- 
förande och tips och råd. Man kan 
söka upp till 5.000 kr och ska vara 
13-19 år och arrangera en drogfri 
aktivitet. 

FNUFs projektpool är en pott med 
pengar hos FNUFs paraply- 
organisation. Här kan man söka 
pengar för att arrangera en aktivitet 
för att unga i hela Norden ska kunna 
träffas. Oavsett vad man väljer att 
arrangera, hur stort eller litet så vill 
FNUF underlätta och skapa goda 
förutsättningar för att genomföra ett 
arrangemang. 

Ungdomsstyrelsen är en myndighet 
och har en bidragsform som heter 
ungdomsinitiativ. Det är pengar man 
kan söka för att göra egna  
projekt om allt ifrån konst och kultur, 
ungdomsarbetslöshet till främlings-
fientlighet. För att söka behöver man 
vara 15-30 år och genomföra ett 
projekt mellan 3-18 månader.
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Nätverk 

Ni kan också välja att lägga tid på att 
skaffa er ett nätverk. Nätverket kan 
bestå av personer som jobbar nära 
unga, t.ex på skolor, andra organi-
sationer, kommunen eller arbetsför-
medlingen. Deras uppgift är att vara 
ett stöd för er i projektgruppen. Om 
ni i er aktivitet vill rikta er specifikt till 
unga som inte är engagerade i en 
organisation kanske det finns andra 
som vet hur ni når ut till dem. 

Var hittar vi personer till vårt 
nätverk? 
Personerna i ert nätverk kan till ex-
empel finnas här:

 » Kommunerna, (kultur- och fritidsför-
valtningen, utbildningsförvaltningen och 
enheter som har beröringspunkter med 
projektet)

 » Gymnasieskolorna

 » Ungdomsorganisationer som finns i 
staden

 » Föreningen Norden 

 » Ungdomsrådet i er stad

 » Fritidsgårdarna

 » Studieförbunden

 » Arbetsförmedlingen

Hur gör vi då?
Det finns säkert många som kan 
tänka sig att vara med. De kommer 
dock vilja veta vad det är de ger sig 
in på. Redan när ni kontaktar någon, 
var tydliga med ungefär hur mycket 
tid det kommer att kräva från per-
sonen. Funkar det att vara med även 
om en inte kan vara med varje gång? 
Skriv då det! 

 » Vad kommer deras roll vara i projek-
tet? Ska de vara med och genomföra 
aktiviteter eller är deras roll att vara en 
länk till unga som är långt från att enga-
gera sig? Berätta det redan från början. 

 » Tänk på att de, precis som de flesta 
andra, har flera saker för sig. Planera 
möten i god tid för att vara säkra på att 
så många som möjligt kan vara med! 

 » Berätta vad de kan få ut av att vara 
med i nätverket. 

Johnny Karlsson
Arbetsförmedlingen

Vad är ditt bästa minne från 
projektet?
- Insikten om vidden och bredden 
av aktiviteter som finns. Det är också 
viktigt för mitt jobb att kunna erbjuda 
detta till unga långt ifrån engage-
mang.

Har projektet gett dig ökad 
framtidstro?
- Ja, det bidrar till en förhöjd känsla 
av att det finns en hel del goda krafter.
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Målgrupp

Målgruppen för Designa din framtid 
är unga som inte redan är  
engagerade. Tanken är att de ska 
hitta vägar in i föreningar och där få 
tillgång till alla de positiva effekterna 
av att vara engagerad. Att vara med-
lem och engagerad i en förening 
kan ge ökat självförtroende genom 
att du får möjlighet att vara med 
och påverka beslut, att få ta ansvar 
och hitta ett sammanhang. Det kan 
också ge praktiska färdigheter och 
förståelse för hur arbete i projekt-
form fungerar. Det kan också rätt 
och slätt vara jättekul! Tänk att hitta 
en plats där det samlas en hel massa 
personer som alla tycker om att göra 
samma sak! 

En möjlig utmaning för dig som vill 
inspireras av Designa din framtid kan 
vara att välja rätt plats för aktiviteten. 
Kom på ställen där det är många 
unga i rörelse (festivaler, fritids- 
gårdar, skolor), där det kan tänkas 
vara lätt att komma igång och prata 
med folk! 
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Andra organisationer

För vissa aktiviteter kan det vara så 
att ni vill ha med andra organisa-
tioner för att visa upp att det finns 
många olika sorters organisationer 
att engagera sig i. FNUF kanske 
inte lockar den som mest av allt vill 
dansa, spela innebandy eller disku-
tera alkoholfrågor. Ta en titt på vilka 
andra organisationer som finns i er 
stad och bjud in dem! De kanske 
också skulle kunna vara med i ert 
nätverk för att de har kunskap om 
vad som lockar personer som brukar 
intressera sig för just deras  
organisation. 

Precis som med de andra grupperna 
beskrivna här är det viktigt att ni 
funderat på varför just den här orga-
nisationen skulle vilja vara med. Tänk 
både på vad ni får ut av att de är 
med, vad de får ut av att vara med! 

Det kan också vara bra att tänka på 
vad för aktivitet det är ni bjuder in 
till. Är det större chans att många 

organisationer vill vara med på ett 
större arrangemang, eller på många 
små arrangemang? Vilket innebär att 
organisationerna både kan och vill 
lägga tid på att vara med? Många av 
föreningarna styrs och administre-
ras av ideellt engagerade och ofta 
utöver det går i skolan eller har ett 
heltidsjobb. Det kan göra att det blir 
svårt att närvara på vissa av aktivite-
terna eller vara med varje gång om 
det är återkommande events. 

 
Att tänka på med grupper
Lägg tid på att riktigt tänka igenom 
vilka som ingår i den, eller skulle 
kunna ingå i den.

Tänk på att hitta olika sätt att kommu-
nicera till olika typer av målgrupper.

Tänk ut minst fem anledningar till 
varför just den här målgruppen eller 
personen borde vara med – vad de 
kan bidra med.

Tänk ut vad den här målgruppen eller 
personen får ut av att vara med.

Var ute i god tid med att spika datum. 
Det är inte bara personer i andra or-
ganisationer som har mycket att göra! 
Du själv, andra i projektgruppen och  
nätverket har också annat att göra.

Maria Andersson
CISV Västerås

Vad fick er organisation ut av 
att vara med?
Jag tror att vi som organisation tjänar 
på att samarbeta med andra och 
kommunen och försöka synas på 
platser där vi kan prata om CISV. Vår 
organisation är speciell så det är svårt 
att nå ut om vi inte får förklara vad det 
hela går ut på. 
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Om Designa din framtid
Designa din framtid handlar om att peppa och engagera unga att ta plats för 
att förverkliga sig själva här och nu! 

I DN den 24 februari 2013 presenterades hur ungdomsarbetslösheten ser 
ut i Sveriges kommuner. I 24 kommuner ligger ungdomsarbetslösheten på 
över 30 % och i 151 kommuner ligger ungdomsarbetslösheten på över  
19,9 %. Det finns ett behov bland Sveriges kommuner och bland unga själva 
att hitta lösningar på ungdomsarbetslösheten. Designa din framtid vill skapa 
en positiv framtidstro bland unga. Vägen till jobb och bort från utanförskap 
är inte enkelriktad – det finns flera mellanrum och den ideella sektorn är 
en del som fyller mellanrummet. FNUF tror att det är många unga på dessa 
orter som är nära att hamna i utanförskap och det vill vi vara med och ändra 
på med Designa din framtid.

För att skapa glöd och engagemang har projektet fokuserat på vad mål-
gruppen är intresserad av. Utifrån intressen, lust och engagemang har 
projektet skapat ingångar till föreningslivet. Ingången i projektet är arbets-
marknad. Ett stort samhällsproblem idag är ungdomsarbetslösheten. Det är 
ett problem som bygger utanförskap. Här har vi en kärna som riskerar att 
tappa sin glöd hos unga, men som vi hoppas att vi kan utveckla och förvalta 
tillsammans med unga i frivilligsverige. Genom Designa din framtid vill FNUF 
vända på problemet och skapa lösningar. Genom det ideella engagemanget 
kan unga få redskap och verktyg i form av erfarenheter som stärker deras 
position på arbetsmarknaden, därutöver erbjuder det ideella engagemanget 
plattformar för påverkansarbete. 

Designa din framtid handlar om att unga ska få möjligheten att se hur ett 
intresse kan utvecklas till ett ideellt engagemang och hur engagemanget 
kan hjälpa individen att forma sin framtid. 

Designa din framtid kan också vara ett sätt för 
kommuner att prioritera och vara delaktiga.  
Projektet visar hur föreningslivet kan vara en port 
för kommuner med samhällsutmaningar.  
Tillsammans kan vi ta fram och utveckla metoder 
som kommunerna kan använda för att skapa en 
levande och lustfylld kommun för unga.



Om FNUF
FNUF är Föreningen Nordens ungdomsförbund. FNUF är en  
partipolitiskt obunden och ideell förening som arbetar för ett ökat 
nordiskt samarbete inom bland annat näringsliv, utbildning, kultur, 
media och miljövård. FNUF vänder sig till personer mellan 16-35 år. 
I enlighet med våra stadgar arbetar FNUF för att:

•	 Sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ung-
domars deltagande i nordiska och internationella utbyten och 
samarbetsprojekt.

•	 Stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk 
grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

•	 Främja ungdomens nordiska intresse, stärka 
och utveckla förståelsen och samarbetet.

•	 Skapa debatt i nordiska frågor mellan de 
nordiska länderna och folken.

Läs mer på fnuf.se 

Föreningen Nordens Ungdomsförbund | Hantverkargatan 29 | 104 22 Stockholm | 070-489 06 60

FÖRENINGEN NORDENS
UNGDOMSFÖRBUND


