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Förord 

Breddat engagemang är Ungdomsstyrelsens fjärde rapport om verksamhet med 
engagemangsguider som metod för att hitta länkar mellan organisationer och personer 
som inte själva söker sig till föreningslivet. De tidigare rapporterna heter Så mycket 
bättre, Vägar till engagemang och Engagemang som gör skillnad. 

I årets rapport redovisar vi på samma sätt som i de tidigare rapporterna vilka 
organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp samt några resultat och slutsatser 
som kan dras av bidragsgivningen 2013.  
 Rapporten ger även en bild av hur satsningen och projekten har utvecklats under de fyra 
år som den har pågått totalt. En mer utförlig utvärdering av hela satsningen kommer att 
presenteras i en regeringsrapport hösten 2014. 

Barbro Kristiansson på Ungdomsstyrelsen har varit projektledare för arbetet med den 
här rapporten. Den är främst baserad på organisationernas projektredovisningar. 

Vår förhoppning är att den tillsammans med de tidigare rapporterna ska förmedla 
erfarenheter från genomförda projekt med engagemangsguider till aktörer som vill 
utveckla det lokala arbetet för att öka engagemanget i föreningslivet för ungdomar och 
kvinnor. 

 
 

Alice Bah Kuhnke 
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 
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Sammanfattning 

Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag att fortsätta fördela bidrag enligt tidigare principer för 
fördelning av bidrag till verksamhet med engagemangsguider eller liknande metoder av 
uppsökande karaktär under 2013. Uppdraget genomförde myndigheten genom att utlysa 
möjligheten att söka bidrag för verksamheter med engagemangsguider två gånger under 
året och att bjuda in de föreningar som beviljades bidrag till nätverksträffar för 
fortbildning och erfarenhetsutbyte. 

År 2013 hade Ungdomsstyrelsen totalt 9 000 000 kronor att fördela. Bidrag fördelades 
till 13 organisationer av de 37 som sökte bidrag. Av de 13 organisationer som beviljades 
bidrag var det 6 som aldrig tidigare hade fått bidrag för verksamheter med 
engagemansguider eller liknande metoder. Totalt 7 organisationer ansökte om att fortsätta 
sina projekt och av dem beviljades alla bidrag. Riksteatern i Stockholms län beviljades 
medel för att sprida och ta vara på de erfarenheter som gjorts i satsningen på 
engagemangsguider under 2013. Det har administrerat en gemensam webbsida för 
satsningen och haft lokala möten med engagemangsguider, organisationerna som drivit 
projekten samt de samverkande föreningarna. De har också haft enskilda kontakter i syfte 
att stödja projekten och dela erfarenheter genom telefon och mailväxling. 

Av delrapporterna från de pågående projekten framgår att det uppsökande arbetet sker 
såväl av projektledare som av engagemangsguider. Kontakter har etablerats med olika 
delar inom kommunal förvaltning. Samverkande föreningar har till exempel tagit emot 
personer från den aktuella målgruppen, suttit med i projektets styrgrupp eller hjälpt till 
med utbildningsverksamhet.  

Totalt är det 6 organisationer som har avslutat sina projekt efter sammanlagt tre år. I 
sina slutredovisningar har de bland annat redogjort för vilka effekter de anser att projektet 
haft för målgruppen eller samhället. Personer som deltagit i projekten anser sig ha hittat 
en meningsfull verksamhet tack vare matchningen som engagemangsguiderna gjort 
mellan deras intressen och föreningslivet. En annan slags effekt är att det lokala 
föreningslivet har fått upp ögonen för att det är betydelsefullt att utveckla metoder för att 
öka engagemanget hos kvinnor och unga tjejer.  

Under de år som satsningen med engagemangsguider har pågått har många olika typer 
av organisationer med skilda verksamheter bedrivit projekt. Projekten har också nått 
målgrupper som vuxna kvinnor, nyanlända eller ensamkommande ungdomar. 

Det har visat sig att engagemanget som sker i organiserad form många gånger har större 
betydelse än medlemskapet i föreningslivet i sig. Vi kan se att satsningen på 
engagemangsguider har inneburit att flera intressanta modeller eller metoder har 
utvecklats. Samtidigt kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket kvar att göra för 
att föreningar ska sänka sina trösklar och erbjuda nya målgrupper plats i sin verksamhet. 
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Inledning 

Bakgrund 
I Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2010 (regeringsbeslut 2009) fick myndigheten i 
uppgift att fördela bidrag till verksamhet med engagemangsguider eller liknande metoder 
i enlighet med propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55). I uppdraget 
ingick också att återrapportera till Regeringskansliet om satsningen. Det gjorde 
myndigheten i rapporten Så mycket bättre (Ungdomsstyrelsen 2011). Ungdomsstyrelsen 
fick också i uppdrag att fördela bidrag till projekt med engagemangsguider eller liknande 
metoder av uppsökande karaktär för åren 2011 och 2012. Också bidragsgivningen under 
de åren skulle återrapporteras. Det har vi gjort i rapporterna Vägar till engagemang 
(Ungdomsstyrelsen 2012) och Engagemang som gör skillnad (Ungdomsstyrelsen 2013). 

Av regleringsbrevet för budgetåret 2013 (regeringsbeslut 2012) framgick det att 
Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att fortsätta fördela bidrag enligt tidigare principer. 
Myndigheten skulle också redovisa till Regeringskansliet vilka som fått bidrag under 
2013 och med vilka belopp senast den 2 april 2014. Nytt i uppdraget var också att 
Ungdomsstyrelsen ska göra en uppföljning och utvärdering av resultaten från de fyra år 
som satsningen på engagemangsguider har pågått samt lämna ett förslag på hur arbetet 
kan fortsätta inom ordinarie strukturer och befintliga ramar. Den utvärderingen ska 
lämnas till Regeringskansliet senast 2 september 2014. 

Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen genomfört uppdraget med 
satsningen på engagemangsguider 2013. Därefter följer en beskrivning av hur bidragen 
har fördelats under året. Vi redovisar några resultat från årets bidragsgivning och gör 
några jämförelser med tidigare års bidragsgivning.  I den avslutande diskussionen belyser 
vi bland annat den bredd av aktörer och verksamhet som ingått i satsningen på 
engagemangsguider under de år som satsningen pågått. Vi för också en diskussion om 
olika former av engagemang och medlemskapets betydelse. Mer långtgående slutsatser 
och analys av vad fyra års bidragsgivning lett till redovisas närmare i en rapport som 
Ungdomsstyrelsen lämnar till regeringen den 2 september 2014. 

Underlag för rapporten 
Rapporten är baserad på underlag från ansökningar samt dokumentation från 
redovisningar av projekt 2013, dokumentation från nätverksträffar 2013 och en 
gemensam webbsida för satsningen. Delar av det jämförande materialet har hämtats från 
de tre tidigare rapporterna Så mycket bättre (Ungdomsstyrelsen 2011), Vägar till 
engagemang (Ungdomsstyrelsen 2012) och Engagemang som gör skillnad 
(Ungdomsstyrelsen 2013). 
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Hur vi genomfört uppdraget 2013 

Strategier 
Ideella organisationer hade möjlighet att söka bidrag för verksamheter med 
engagemangsguider vid två tillfällen under 2013. Det första var under våren och det andra 
på hösten. Liksom föregående år var tanken för 2013-års bidragsgivning att fördela 
merparten av anslaget under våren till de föreningar som önskade att fortsätta sina projekt 
ytterligare ett år. Tanken var också att fördela en mindre summa till föreningar som inte 
tidigare beviljats bidraget under hösten.  

Aktiviteter 
Under året genomfördes två nätverksträffar för de organisationer som beviljats bidrag. 
Projektledare och engagemansguider för de olika projekten bjöds in till träffen. Den första 
nätverksträffen hölls den 7–8 mars. Riksteatern arrangerade träffen. Organisationen 
beviljades medel för det under år 2012. Nätverksträffen innehöll bland annat olika 
workshops kring utvärdering av pågående projekt, åtgärdsplaner för hållbarare projekt 
och diskussioner om framgångsfaktorer. På nätverksträffen deltog 26 personer från 18 
olika organisationer.  

Den andra nätverksträffen genomfördes av Ungdomsstyrelsen i oktober 2013. På 
nätverksträffen, där 27 personer deltog, närvarade även samverkansparter till de 
projektägande organisationerna samt föreningar som tidigare drivit projekt inom 
satsningen. Syftet med nätverksträffen var att föreningarna skulle få möjlighet att utbyta 
erfarenheter och att de skulle få ta del av information från Ungdomsstyrelsen. Under 
träffen presenterade KFUM metodboken #ungagemang. En metodbok om arbetet med 
engagemangsguider - för ungas delaktighet och inflytande som tagits fram med stöd av 
Ungdomsstyrelsen. Riksteatern i Stockholms län informerade om slutrapportering av 
projekt och andra sätt att redovisa ett projekt på som till exempel socialt bokslut. 
Riksteatern Stockholms län har fortsatt att dokumentera satsningen på webbsidan 
http://engagemangsguider.riksteatern.se. På webbsidan finns bland annat information om 
projekt, aktuella händelser och artiklar. 

Utöver de gemensamma nätverksträffarna har Ungdomsstyrelsen även besökt några 
föreningar som beviljats medel för första gången för att arbeta med engagemangsguider 
under året. Syftet med besöken har varit att följa upp projekten och föra en dialog om den 
fortsatta verksamheten med respektive förening och i förekommande fall med 
samarbetsparter inom projektet. De organisationer som Ungdomsstyrelsen besökte under 
2013 var Byrån mot diskriminering i Östergötland, Fanzingo, Rädda Barnen och 
Somalilands Förening. Under våren 2014 besökte myndigheten Individuell 
Människohjälp i Stockholm, Boo Folkets Hus och föreningen ProQvi. 
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Bidragsfördelning 2013 

Bedömningsgrunder 
Under 2013 fick Ungdomsstyrelsen totalt 37 ansökningar om bidrag till verksamhet med 
engagemangsguider eller liknande metoder. I bedömningen av ansökningar tog 
Ungdomsstyrelsen hänsyn till föreningarnas kapacitet att driva projekt, huruvida föreningarna 
skulle samarbeta med andra aktörer och i vilken utsträckning behov fanns av projektet. För de 
föreningar som sökte stöd för att fortsätta sina projekt tog vi även hänsyn till redovisningar 
från 2012-års projekt med engagemangsguider.  

I bidragsgivningen prioriterade Ungdomsstyrelsen projekt som arbetar med 
engagemansguider i bostadsområden där inte många är med i föreningar och projekt där 
organisationer samverkade lokalt med andra föreningar och med kommunala förvaltningar. 
När det gäller de ansökningar som myndigheten fick under hösten prioriterade 
Ungdomsstyrelsen även fortsättningsprojekt. Ungdomsstyrelsen beviljar generellt sett inte 
bidrag till projekt mer än tre år sammanlagt. De föreningar som har haft verksamhet i tre år har 
varit medvetna om det och därför inte ansökt om medel för ytterligare ett år. 

Beviljade bidrag 
År 2013 hade Ungdomsstyrelsen totalt 9 000 000 kronor att fördela till verksamhet med 
engagemangsguider eller liknande metoder. Totalt fördelades 8 564 700 kronor. Flera av de 
ansökningar som kom in 2013 avvisades eller avslogs på grund av att projektens syften inte 
låg inom ramen för bidragets syfte eller att projektansökningarna inte höll tillräckligt god 
kvalitet. Det innebar att Ungdomsstyrelsen inte kunde fördela hela beloppet som fanns att 
fördela inom anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder.  
Summorna som delades ut till föreningarna var mellan 131 000 och 1 152 500 kronor.  

Under året kom det totalt 37 ansökningar från 34 organisationer. Av de 37 ansökningarna 
beviljades 13 bidrag. Av de 13 organisationer som beviljades bidrag var det 6 av dem som 
aldrig tidigare fått bidrag för verksamheter med engagemansguider eller liknande metoder. 
Totalt 7 organisationer ansökte om att fortsätta sina projekt och alla beviljades bidrag.   

Bland de sökande organisationerna fanns 2 kvinnoorganisationer. En av dem beviljades 
bidrag. Totalt 4 ungdomsorganisationer ansökte om medel och av dem beviljades 2 bidrag. 

Riksteatern i Stockholms län beviljades medel för att sprida och ta vara på erfarenheterna 
som gjorts i satsningen på engagemangsguider under de år som satsningen pågått. Det har 
skett genom en gemensam webbsida för satsningen, intervjuer, erfarenhetsutbyte via mail och 
telefonsamtal. De har också haft möten lokalt med engagemangsguider ihop med, 
projektorganisationer och samverkande föreningar.  

I Bilaga 1 finns en kort beskrivning av alla beviljade projekt år 2013.  
 
Av tabell 1 och 2 framgår vilka organisationer som beviljats bidrag och med vilka belopp. 
Eftersom de beviljade projekten fått pengar från två olika anslagsposter presenteras en tabell 
för varje anslagspost. Av tabellerna framgår även på vilka orter respektive projekt varit 
verksamt. 
 
 



11 (34) 

Tabell 1. Stöd till engagemangsguider från anslagsposten Statligt stöd till 
organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå 2013. Kronor 
Organisation (ort) Bidragsbelopp i kronor 

Fanzingo* (Botkyrka) 583 500 

Föreningen Nordens Ungdomsförbund (Västerås och Gävle) 564 000 
KFUK - KFUM Sverige (Skellefteå, Bredäng i Stockholm och 
Biskopsgården i Göteborg) 1 152 500 

Rädda Barnen (Holma och Kroksbäck i Malmö) 700 000 

Summa 3 000 000 

* Samma projekt har fått bidrag från två anslagsposter. 

 
 
Tabell 2. Stöd till Engagemangsguider från anslagsposten Särskilda 
jämställdhetsåtgärder 2013. Kronor 
Organisation Bidragsbelopp i kronor 

Boo Folkets Hus (Orminge och Fisksätra i Nacka) 600 000 

Byrån mot Diskriminering i Östergötland (Norrköping) 915 000 

Fanzingo* (Botkyrka) 410 700 

FC Linköping United (Skäggetorp i Linköping) 565 000 

Friluftsfrämjandet (Öxnehaga i Jönköping) 515 000 

IM Landskrona (Landskrona) 550 000 

IM Stockholm (Stockholm) 576 000 

ProQvi (Bjuv) 131 000 

Riksteatern Stockholms län (Nationellt) 717 000 

Somalilands Förening (Fosie och Oxie i Malmö) 585 000 

Summa 5 564 700 

* Samma projekt har fått bidrag från två anslagsposter. 
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Resultat av bidragsgivningen 

I samband med de nätverksträffar som vi hade under året lyftes olika framgångsfaktorer  
fram av de deltagande föreningarna. Några av de väsentligaste framgångsfaktorerna har 
varit att: 

 
• utgå från etablerade mötesplatser och samarbetspartners 
• ha engagemangsguider med olika sorters kompetens 
• arbeta med förebilder 
• bygga upp relationer med målgruppen för att skapa ett förtroende. Det kan även 

handla om att få en relation till en sekundär målgrupp som till exempel föräldrar.  
• skapa intresse och förankra projektet i det lokala föreningslivet 
• skapa metoder som lever vidare i den egna organisationen 
• följa upp gruppvisa prova på aktiviteter med individuell handledning 
• skapa goda relationer med nyckelpersoner i kommunen. 
 
Ett resultat av bidragsgivningen är metodbeskrivningar av olika verksamheter som har 
spridits vidare i och utanför organisationer. En av dem är KFUM:s metodbok 
#ungagemang. En metodbok om arbetet med Engagemangsguider - för ungas delaktighet 
och inflytande som tagits fram med stöd av Ungdomsstyrelsen (KFUM Sverige 2013). 
 
Nedan redovisas några resultat från projekt som har avslutats och där slutrapporter har 
lämnats in. Vi tar också upp resultat från pågående projekt som är baserade på 
organisationernas delrapporter till Ungdomsstyrelsen. 

Redovisade projekt 
Under året har sex föreningar avslutat sina projekt efter sammanlagt tre års verksamhet 
och lämnat in och fått sina slutredovisningar godkända för det senaste projektåret. Det är: 
 
• MIP - Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation  
• Hallunda - Norsborgs Föreningsråd  
• Hidde Iyo Dhaqan  
• ABF Malmö  
• Fisksätra Folkets Hus  
• Riksteatern.  
 
Fyra föreningar har också fått sina slutrapporter godkända efter sitt första eller andra 
projektår. Det är: 
 
• IFK Öxnehaga 
• KFUM Sverige  
• Föreningen Nordens Ungdom  
• Individuell Människohjälp i Stockholm.  
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IFK Öxnehaga avslutade sitt projekt i stadsdelen Öxnehaga i Jönköping, men projektet 
lever vidare i stadsdelen genom Friluftsfrämjandet som beviljades medel under 2013 för 
att driva verksamheten vidare ytterligare ett år.  
 
De övriga föreningarna som hittills slutredovisat har beviljats medel för ytterligare ett 
projektår. Det är: 
 
• FC Linköping United 
• IM - Individuell Människohjälp Landskrona. 
 
Föreningar som har pågående projekt under 2013 uppmanades att senast den 1 februari 
2014 lämna en delrapport som skulle ligga till grund för denna rapport. Blanketten för 
frågorna i delrapporten finns i Bilaga 2. 

Sammanställning av resultat 
De sex organisationerna som avslutat sina projekt efter sammanlagt tre år har i sina 
slutredovisningar bland annat redogjort för vilka effekter de anser att projektet haft för 
målgruppen eller samhället. De har också redogjort för hur verksamheten ska fortsätta 
efter projekttidens slut. 

En viktig effekt som projekten rapporterar är att flera enskilda personer i satsningarnas 
målgrupp har vittnat om att de har hittat en meningsfull och engagerande verksamhet tack 
vare matchningen som engagemangsguiderna gjort mellan deras intressen och 
föreningslivet.  

Dialogen och kommunikationen med de ungas föräldrar har förstärkts så att 
föreningens, ungdomsledarnas och samarbetsparternas förtroendekapital ökar. En annan 
effekt är att det lokala föreningslivet har fått upp ögonen för att en ökad andel kvinnor 
och unga tjejer kan vara eftersträvansvärd i deras föreningar. Projektet har väckt tankar 
om olika metoder och tillvägagångssätt för att uppnå det. Föreningar har också anpassat 
sin verksamhet efter målgruppens önskemål, vilket gett ett ökat deltagande. Ytterligare ett 
par effekter som nämns i slutredovisningarna är att det bildats nya organisationer som 
ungdomar själva driver och tar ansvar för och att utbudet av aktiviteter för målgruppen 
har ökat i bostadsområdet. 

Nedan återges några utdrag som handlar om hur projekten har tänkt att verksamheten 
ska fortsätta efter projekttidens slut. 

Fisksätra Folkets Hus har haft ett nära samarbete med Boo Folkets Hus i sitt projekt, 
som nu fortsätter att driva projektet vidare i Nacka kommun i samverkan med det nätverk 
av föreningar, som bildats under projektets gång. ABF Malmö kommer att fortsätta driva 
sitt projekt delvis med hjälp av bidrag från Malmö stads fritidsförvaltning. De håller 
också på att göra en typ av social redovisning som ska arbetas in i en metodhandbok som 
beräknas vara klar sommaren 2014. Hidde Iyo Dhaqan kommer att arbeta vidare med 
verksamheten inom sin ordinarie verksamhet. Hallunda - Norsborgs Föreningsråd jobbar 
aktivt vidare för att Bocenter, en samlingslokal för föreningar, ska användas av det lokala 
föreningslivet och därmed hållas öppet i så stor utsträckning som möjligt. Aktiviteter 
kommer därför att fortsätta hållas av föreningarna i Bocenter, om än i mindre skala. MIP - 
Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation har varit huvudman för 
engagemangsguidesprojektet i Malmö. De har också organisatoriskt varit en del av 
Frivilligcentra Malmö. Frivilligcentra kommer att fortsätta med delar av verksamheten 
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den närmaste tiden, men med en breddad målgrupp. Projektet uppger att de har möjlighet 
att få vidare finansiering från Region Skåne och Malmö stad för att testa modellen Skapa, 
stärka och uppmärksamma. Idén är att den kan bli en verktygslåda för ideellt 
engagemang. De har också tagit fram ett inspirationsmaterial som kan laddas ned från 
Frivilligcentra och MIP:s webbsidor. Inspirationsmaterialet heter Att guida till 
engagemang. 

Utifrån svaren i 12 inlämnade delrapporter från föreningarna redovisar vi några av 
projektens resultat. KFUM Sverige redovisade verksamhet i tre olika städer i sin 
delrapport. Det var Skellefteå, Göteborg och Bredäng i Stockholm. Föreningen Nordens 
Ungdom har endast redovisat verksamhet från projektet i Västerås. Deras verksamhet i 
Gävle har inte kommit igång som planerat och har därför utelämnats i delrapporteringen. 

Nedan presenteras en tabell över vilka målgrupper som projekten nått och som har 
deltagit i projektens aktiviteter, fördelat på ålder och kön. 
 
 
Tabell 3. Målgrupper som nåtts fördelat på ålder och kön i 12 projekt 
som lämnat redovisning  

Nått antal 

Flickor 
0–13 år 

Pojkar 
0–13 år 

Flickor 
13–25 år 

Pojkar 
13–25 år 

Kvinnor 
25+ år 

Män 
25+ år 

2 697 2 649 6 871 7 027 3 587 3 275 

 
 
Föreningarna har i sina redovisningar angett olika metoder för på vilket sätt de har nått 
målgruppen. Flera projekt använder sig av olika metoder för att nå sina målgrupper, men 
det finns en variation i valen av huvudsakligt tillvägagångssätt vilket återspeglas i 
projektens inlämnade delrapporter. Projekt som i huvudsak har använt sig av till exempel 
sociala medier och webbplatser för information kan redovisa att de nått ett stort antal 
personer. Projekt som använt sig av andra metoder som besök på skolor och mötesplatser 
angav att de nådde färre personer i sin målgrupp. Valen av metod kan kopplas till vilken 
slags målgrupp som projekten vill nå, om det var en mer specifik målgrupp eller en 
bredare målgrupp.  

 
 

Tabell 4. Deltagare i aktiviteter fördelat på ålder och kön i 12 projekt 
som lämnat redovisning  

Deltagit i aktiviteter 

Flickor 
0–13 år 

Pojkar 
0–13 år 

Flickor 
13–25 år 

Pojkar 
13–25 år 

Kvinnor 
25+ år 

Män 
25+ år 

195 177 514 491 184 80 
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Sammanlagt deltog 893 flickor eller kvinnor och 748 pojkar eller män i aktiviteterna. 
Byrån mot Diskriminering i Östergötland med verksamhet i Norrköping och föreningen 
ProQvi som har sin verksamhet i Bjuvs kommun är de enda två föreningarna som har sin 
verksamhet helt inriktad på vuxna kvinnor. Ytterligare fyra föreningar har verksamheten i 
huvudsak inriktad på tjejer eller kvinnor i projektet. De övriga är inriktade på 
ungdomsverksamhet i allmänhet. 

Av delrapporterna framgår att de flesta av projektledarna är anställda på hel- eller deltid 
medan engagemangsguiderna verkar ideellt och/eller är arvoderade i samband med 
speciella arrangemang. I något fall var projektledare och engagemangsguide en och 
samma person. 

Det uppsökande arbetet sker såväl av projektledare som av engagemangsguider. I de 
fall där engagemangsguiderna verkar ideellt har dessa inte haft möjlighet att uppsöka 
skolor under dagtid. Då har projektledaren utfört det uppsökande arbetet i stället. Det är 
vanligt att det uppsökande arbetet sker på skolor, men även på andra mötesplatser där 
målgruppen samlas. I vissa fall sker också det uppsökande arbetet i samverkan med 
kommunens fältverksamhet. 

Kontakter har etablerats med olika delar inom kommunal förvaltning. Vanligast är 
kultur- och fritidsförvaltningar, socialförvaltning och skolkontor. Ibland har det också 
varit avdelning för integration och arbete, stadsdelsförvaltning, områdesgrupper och 
fältenhet. 

Antalet samverkande föreningar som har medverkat till att ta emot den aktuella 
målgruppen har varierat mellan 2 och 19 stycken per projekt. Samverkande föreningar 
kan också ha en annan roll i projektet som till exempel att sitta med i styrgrupp och hjälpa 
till med utbildningsverksamhet. På frågan om det finns några romska organisationer i 
området där organisationen bedriver projektet har fyra svarat att det inte finns någon 
romsk organisation där de arbetar. Tre känner inte till om det finns någon sådan och fem 
organisationer känner till att det finns en sådan organisation, men har inte haft någon 
kontakt med den. I ett par fall finns det planer på att ta kontakt med romska 
organisationerna. 

I likhet med de uppgifter om medlemskap i föreningslivet som framgår av rapporterna 
Vägar till engagemang och Engagemang som gör skillnad har föreningarna svårt att 
redovisa hur många som är medlemmar i föreningar före respektive efter projektet.   
Endast ett projekt utgick från en kommungemensam undersökning om 
föreningstillhörighet före projektstarten (Ungdomsstyrelsens Lupp-enkät).1 

Några har gjort en mindre enkätundersökning till den begränsade målgruppen före och 
efter de insatser som skett lokalt. De samverkande föreningarna har också tillfrågats om 
de fått några nya medlemmar efter de aktiviteter som genomförts. På frågan om hur 
många i målgruppen som uppskattningsvis har engagerat sig på ett organiserat sätt lokalt 
utan att bli medlemmar så varierar det från ort till ort, men uppskattas totalt uppgå till 
1 700 individer. De har engagerat sig tack vare engagemangsguidesprojekten. 
 

                                                      
1 Lupp som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät som kommuner, stadsdelar 
eller regioner kan använda för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och 
synpunkter. 
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Jämförande resultat  
I det här avsnittet presenteras jämförande statistik över vilka föreningar som beviljats 
bidrag och med vilka belopp under hela perioden för satsningen. Det framgår också hur 
många som har ansökt om bidrag och hur många av dem som beviljats bidrag samt hur 
bidragen fördelar sig på de två anslagsposterna som finansierar satsningen med 
engagemangsguider. 
 
Tabell 5. illustrerar vilka organisationer som beviljades medel för ett respektive två och 
tre år. Av den framgår att det är tio projekt som har pågått i tre år, tio projekt har pågått i 
två år och 15 projekt som pågått i ett år. 

 
 
Tabell 5. Fördelade bidrag 2010–2013. Kronor 
Organisation Beviljat 2010 Beviljat 2011 Beviljat 2012 Beviljat 2013 

ABF i Malmö 639 000 930 000 800 000 0 

Boo Folkets Hus 0 0 0 600 000 

Borås Allmänna Idrottsklubb 600 000 0 0 0 

Byrån mot Diskriminering i 
Östergötland 0 0 0 915 000 

Fanzingo 0 0 819 910 994 200 

FC Linköping United 0 500 000 500 000 565 000 

Fisksätra Folkets Hus 300 000 361 000 642 000 0 

Friluftsfrämjandet 0 0 0 515 000 

Föreningen Nordens Ungdomsförbund 0 0 475 000 564 000 

Gottsunda Teaters Ideella Förening 400 000 776 000 0 0 

Göteborgs Räddningsmission 660 000 510 000 0 0 

Hallunda - Norsborgs föreningsråd 500 000 600 000 495 000 0 

Hidde Iyo Dhaqan 885 000 590 000 400 000 0 

IFK Öxnehaga 0 380 000 240 000 0 

IKF Trollhättan 876 000 0 0 0 

Individuell Människohjälp, Göteborg 200 000 0 0 0 

Individuell Människohjälp, Landskrona 0 600 000 585 000 550 000 

Individuell Människohjälp, Stockholm 0 0 400 000 576 000 

Intresseföreningen Tallgården 800 000 0 0 0 

Jönköpings Internationella Röda Kors-
krets 300 000 0 0 0 

KFUK - KFUM Sverige 0 614 000 964 000 1 152 500 

Landskronas Idrottsförenings 
samorganisation 453 000 0 0 0 

MIP 470 000 500 000 450 000 0 

ProQvi 0 0 0 131 000 

Näsby IF 335 000 0 0 0 
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Riksteatern *395 000 960 000 949 000 0 

Riksteatern Stockholms län 0 0 0 717 000 

Rinkeby Folkets Husförening 1 200 000 850 000 0 0 

Rädda Barnen 0 0 930 000 700 000 

Somalilands Förening 0 0 0 585 000 

Studiefrämjandet i Gävle 300 000 450 000 0 0 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 700 000 600 000 0 0 

Unga Örnar Luleåkretsen 400 000 450 000 640 000 0 

Uppsala föreningsråd 800 000 0 0 0 

Västerbottens Idrottsförbund 382 000 0 0 0 

Summa 11 595 000 **9 671 000 9 289 910 8564700 
 
*Riksteatern beviljades dessutom 405 000 kronor från stödformen Ungas fritid och organisering för samordnande verksamhet 
kopplat till satsningen på engagemangsguider. 
** I summan ingår 371 000 kronor återbetalade medel. 

 
Under hela perioden har sammanlagt fyra traditionella ungdomsorganisationer haft 
projekt inom satsningen med engagemangsguider. Det är Föreningen Nordens 
Ungdomsförbund, KFUK - KFUM Sverige, Svenska Celiakiungdomsförbundet och Unga 
Örnar Luleåkretsen. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har haft sina projekt förlagda 
till Västerås och Gävle. KFUK - KFUM Sverige förlade 
engagemangsguidesverksamheten i Norrköping, Göteborg (Biskopsgården), Umeå 
(Ersboda) och Skellefteå under det första projektåret, men valde att endast fortsätta med 
Skellefteå och Göteborg, det andra projektåret. Då tillkom även Skärholmen/Bredäng i 
Stockholm i projektet. Det tredje projektåret fortsatte de med samma geografiska 
områden som föregående år. 

Svenska Celiakiungdomsförbundets verksamhet var förlagd till stadsdelen Hagalund i 
Solna och Unga Örnar Luleåkretsens verksamhet var förlagd till Hertsön i Luleå. Till 
skillnad från de övriga ungdomsorganisationerna där projektägarna var 
riksorganisationer, drevs engagemangsguidesprojektet i Luleå av en lokal 
ungdomsorganisation till Unga Örnar. 

Flera av de organisationer som beviljades bidrag under perioden 2010–2013 har haft 
båda könen som målgrupp men prioriterat flickor. De organisationer som enbart har vänt 
sig till flickor eller kvinnor är ABF i Malmö, Fisksätra Folkets Hus, Boo Folkets Hus, 
Gottsunda Teater, Byrån mot Diskriminering i Östergötland, IFK Öxnehaga, 
Friluftsfrämjandet, Hallunda Norsborgs Föreningsråd och ProQvi. Av dem är det några 
som vänt sig direkt till vuxna kvinnor vissa projektår. Dessa är Byrån mot Diskriminering 
i Östergötland, Friluftsfrämjandet, ProQvi, Hallunda - Norsborg och IFK Öxnehaga. 

Riksteatern har under perioden 2010–2012 bland annat haft en samordnande roll för 
nationella nätverksträffar och för en gemensam webbsida för 
engagemangsguidessatsningen samt gjort besök och haft dialog med de projekt som 
pågått inom satsningen. Under 2013 övergick projektägarskapet till Riksteatern 
Stockholms län, men med samma projektledare som tidigare. Inriktningen på det projekt 
som Riksteatern Stockholms län genomförde var också något annorlunda än tidigare. Den 
gemensamma webbsidan kvarstod, men den samordnande rollen för nätverksträffar 
upphörde och ersattes i stället av en verksamhet som gick ut på att sprida och ta vara på 
de erfarenheter som gjorts och görs i satsningen på engagemangsguider och i andra 
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satsningar med liknande inriktning. Det skedde genom intervjuer, erfarenhetsutbyte via 
mail, telefonsamtal och vid lokala möten. Projektledaren för Riksteatern i Stockholms 
län, Charly Wassberg Borbos har inspirerat engagemangsguidesprojekten att arbeta med 
sociala redovisningar, vilket bland annat lett till att några föreningar har påbörjat ett 
sådant arbete. Hon har också genom besök och kontakter gett stöd till pågående projekt 
som vill arbeta fram modeller för att projekten ska bli hållbara även efter projektperioden. 
 
 
 I tabell 6. finns en sammanställning av antal ansökningar och beviljade bidrag under de 
fyra år som satsningen pågått. 
 
 

Tabell 6. Jämförbar resultatinformation för 2010–2013. Kronor 

 
Engagemangs- 
guider 

2013 2012 2011 2010 

  Antal 
Beviljat 
bidrag 

(kronor) 

Antal 
Beviljat 
bidrag 

(kronor) 

Antal 
Beviljat 
bidrag 

(kronor) 

Antal 
Beviljat 
bidrag 

(kronor)   Sökt Beviljat Avslag Sökt Beviljat Avslag Sökt Beviljat Avslag Sökt Beviljat Avslag 

Anslagsposten 
Ungdomsverk- 
samhet på 
lokal nivå 

* 4**** * 3 000 000 * 4 * 3 000 000 * 5 * 3 264 900 * 11 * 7 995 000 

Anslagsposten 
Särskilda 
jämställd- 
hetsåtgärder 

* 10*** * 5 564 700 * 11*** * 6 289 910 * 11 * 6 406 100 * 10 * 3 600 000 

Summa 37 13 24 8 564 700 35 15 20 9 289 910 37 16** 21 9 671 000 91 21 70 11 595 
000 

 
* Vid ansökningstillfället angav inte föreningarna från vilken anslagspost som bidraget söktes. Därför kan det inte preciseras i tabellen. 
 
** Två föreningar har beviljats bidrag från båda anslagsposterna 
 
*** Ett av projekten har även finansierats från anslagsposten Ungdomsverksamhet på lokal nivå 
 
 
 

Av tabell 4.2 framgår det bland annat hur många ansökningar som kommit in till 
myndigheten och hur många av dem som har beviljats bidrag. Andelen beviljade bidrag 
har ändrats över åren från 23 procent första året då satsningen var helt ny till 43 procent 
2011 och 2012 och ned till 35 procent 2013. Under 2011 och 2012 var det 12 respektive 
11 föreningar som beviljades medel för sitt andra eller tredje projektår. Det var endast 
fyra nya projekt som startades varje år, medan det 2013 endast var sju föreningar som 
beviljades medel för sitt andra eller tredje projektår och det var sex nya föreningar som 
beviljades bidrag. Det framgår av tabell 4.1. Eftersom Ungdomsstyrelsen inte beviljar 
bidrag till samma projektägare längre än tre år, så har konsekvensen blivit att 2012 och 
2013 varit utfasningsår för de projekt som startade 2010 och 2011. Det kan vara en 
förklaring till att andelen beviljade projekt minskade 2013. Flera av de ansökningar som 
inkom 2013 avvisades eller avslogs på grund av att projektens syften inte låg inom ramen 
för bidragets syfte eller att projektansökningarna inte höll tillräckligt god kvalitet. Det 
innebar att Ungdomsstyrelsen inte kunde fördela hela beloppet som fanns att fördela inom 
anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder.  
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Avslutande diskussion 

Under de år som satsningen med engagemangsguider har pågått har många olika 
organisationer med skilda verksamheter deltagit. Det har varit allt från lokala intresse- 
och idrottsföreningar till föreningars samorganisationer och stora riksorganisationer. 
Idrottsorganisationer var vanligare som projektägare de första åren jämfört med idag. 
Idrottsverksamhet är dock fortfarande ett av de teman som är populärast att ägna sig åt 
inom projekten även om de inte drivs av idrottsföreningar. Det framgår av de delrapporter 
som föreningarna lämnat in. Vi har också fått en del nya slags föreningar som intresserat 
sig och kunnat få möjlighet att driva verksamhet med engagemangsguider som metod. 
Det har inneburit att nya målgrupper har kunnat nås. Byrån mot diskriminering i 
Östergötland och föreningen ProQvi som fick bidrag 2013 arbetar specifikt med vuxna 
kvinnor som målgrupp och behöver därför använda sig av lite annorlunda metoder i det 
uppsökande arbete och valet av samarbetspartners skiljer sig väsentligt från de projekt 
som arbetar med ungdomar som målgrupp.  

Ett intressant men inte helt oväntat resultat är att fler projekt mer och mer har fokuserat 
sig på nyanlända och ensamkommande ungdomar som målgrupp eller en del av 
målgruppen. Arbetet gentemot målgrupperna har bland annat lett till ett utökat samarbete 
mellan olika engagemangsguidesprojekt och ett nätverk har bildats mellan aktörer som på 
olika sätt vill underlätta för de målgrupperna att etablera sig i det svenska samhället. De 
särskilda metoderna och arbetssätten för att nå målgrupperna är ett relativt outforskat 
område som är värt att belysas mer. 

Delrapporterna som lämnats in visar att det organiserade medlemskapet i etablerad 
föreningsverksamhet inte alltid är den primära målsättningen i projekten. Det är också 
mycket få som kan påvisa uppmätta resultat med ett utökat antal medlemmar i de 
föreningar som medverkat i projekten. Däremot visar resultaten ett utökat engagemang 
lokalt på ett organiserat sätt.  

Själva medlemskapet behöver inte betyda att man känner sig engagerad i föreningslivet. 
Många i målgruppen och bland engagemangsguiderna anser att det viktigaste är att 
engagemanget kommer först och därefter kan det eventuellt leda till medlemskap. Flera 
börjar engagera sig som engagemangsguide, volontär eller mentor på ideell basis för att 
därefter ta steget till att bli medlemmar. Som medlem kan personen i målgruppen sedan 
vara aktiv på olika nivåer. En del deltar på aktiviteter som föreningen ordnar, andra tar 
ansvar för en speciell aktivitet eller är med i föreningens styrelse. 

Om vi ser oss om i backspegeln kan vi se att det hänt en hel del under de fyra åren som 
satsningen har pågått. De organisationer som har haft möjlighet att ha projekt pågående i 
tre år visar att det går att få fortsatt finansiering av kommunen eller att verksamheten 
implementeras i ordinarie verksamhet. Flera avslutade projekt visar också att satsningen 
har gjort avtryck på olika sätt i de kommuner eller stadsdelar där de verkat. En process 
har satts igång och flera organisationer har börjat tänka i nya banor när det gäller hur man 
kan öka engagemanget i ett bostadsområde. Det har också lett till en del konkreta resultat 
i form av informationsmaterial, metodböcker och inspirationsmaterial som kan spridas 
vidare efter projekttidens slut. 

Det hela började med en satsning som var tänkt att pågå endast ett år, men som nu har 
fått pågå i fyra år, vilket har varit en stor fördel utifrån ambitionen att få till stånd en 
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långsiktighet i förändringsarbetet för att öka engagemanget. Långsiktigheten i de områden 
som har stått i fokus för engagemangsguidessatsningen har varit en framgångsfaktor. Det 
beror på att det kan finnas en projekttrötthet i områdena som satsningen riktar sig till. Det 
har gett förutsättningar för att stärka föreningslivets och offentliga aktörers förtroenden 
att arbeta med utveckling av engagemang och delaktighet i lokalsamhället som kan ge 
hållbara effekter även efter en projekttids slut. Det kan till exempel handla om 
attitydförändringar, att kommunen går in och finansierar verksamheten eller att den 
implementeras i föreningars ordinarie verksamhet. 

På flera plan har det kunnat påvisas att målgrupper har engagerat sig i högre grad och 
att flera föreningar har börjat tänka i nya banor för att erbjuda plats för nya målgrupper. 
Det finns dock mycket kvar att göra såväl nationellt som regionalt och lokalt när det 
gäller föreningars praktiska möjligheter och attityder till att förändra sitt arbetssätt för att 
sänka trösklarna för nya målgrupper så att de kan ta del av det mångfacetterade 
föreningsliv som finns. 

Den här rapporten innehåller främst uppgifter som är relaterade till de projekt som 
beviljades bidrag 2013. Den innehåller också vissa uppgifter från tidigare rapporter om 
verksamhet med engagemangsguider. Vi gör ingen djupare analys av den fyraåriga 
satsningen. En sådan kommer däremot att presenteras i den uppföljning och utvärdering 
av resultaten som en extern utvärderare har gjort. Den ingår i en rapport som 
Ungdomsstyrelsen ska lämna till Regeringskansliet den 2 september 2014. 
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Bilaga 1 

Sammanställning av beviljade projekt 2013. 
 

Boo Folkets Hus 
Beviljat belopp: 600 000 kronor. 
Projektnamn: TjejFokus - Orminge & Fisksätra. 
Projektår: 1. 
Geografiskt område: Orminge och Fisksätra, Nacka. 
Målgrupp: Unga kvinnor i åldrarna 12–25 år i Orminge och Fisksätra. 
Några samverkande föreningar: Föreningen Dansstudion, Boo FF, Fisksätra scoutkår, 
Kvinno- och tjejföreningen Rosen och Fisksätra IF. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att i samarbete med föreningar jobba tillsammans för ett ökat 
deltagande och medlemskap bland tjejer. Det sker genom lokala forum, samarbete med 
olika förebilder, kompetensutveckling och samarbete med och mellan föreningar i 
Orminge och Fisksätra.  
 
Några konkreta mål: 
Satsningen ska leda till lokala plattformar där tjejer känner sig inbjudna och är självklara 
aktörer. Målet är att nå cirka 200 ungdomar under projektet genom uppsökande arbete 
och att nå cirka 100 ungdomar som aktivt deltar i tjejsatsningen. 
 
Byrån mot Diskriminering i Östergötland 
Beviljat belopp: 915 000 kronor. 
Projektnamn: Vi avgör framtiden! 
Projektår: 1. 
Geografiskt område: Norrköping. 
Målgrupp: Kvinnor från18 år med utländsk bakgrund i förorter och bostadsområden i 
Norrköping. 
Några samverkande föreningar: Interfem och Tjejjouren i Norrköping. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att utlandsfödda kvinnor eller kvinnor med utlandsfödda föräldrar 
ska ha makt och inflytande i föreningslivet. En grupp kvinnor följer engagemangsguider 
som har förtroendeuppdrag i en förening under ett år och förvärvar därigenom kunskaper 
om hur en styrelse fungerar och arbetar. En inspirationshandbok för kvinnor med 
utländsk bakgrund ska tas fram med fokus på engagemang i föreningar mot 
diskriminering och för mänskliga rättigheter.  
 
Några konkreta mål: 
• 20 kvinnor med utländsk bakgrund utan tidigare föreningsengagemang i Sverige ska 

ha fått följa en engagemangsguide som har förtroendeuppdrag i en förening under ett 
år och därigenom förvärvat kunskaper om hur en styrelse fungerar och arbetar.  

• Minst 10 av de 20 deltagarna i projektet ska nominera sig till styrelseledamot, 
suppleant, valberedning, kassör eller revisor i en förening innan projektets slut. 

• Minst 5 av 20 ska känna sig manade att själva ställa upp som engagemangsguide 
efterföljande år eller fortsätta som volontärer på Byrån eller en annan förening.  
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Fanzingo 
Beviljat belopp: 994 200 kronor. 
Projektnamn: Engagera Alby. 
Projektår: 2. 
Geografiskt område: Alby i Botkyrka. 
Målgrupp: Ungdomar som bor i Botkyrka. 
Några samverkande föreningar: ABF Botkyrka, Megafonen norra Botkyrka, Botkyrka 
Konya Kultur- och ungdomsförening och Subtopia. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att det ska vara en brygga mellan unga och kvinnor i Norra 
Botkyrka, det lokala föreningslivet samt politiker eller tjänstemän. Det sker genom större 
möten som workshops eller konferenser. På mötena står samverkan mellan aktörer i 
civilsamhället i Alby och ett nätverk för tjejer i fokus. 
 
Några konkreta mål: 
• Antalet som är med på en aktivitet inom projektets Engagera Albys ramar ska vara 

250 personer varav minst 40 procent unga tjejer. 
• Antalet unga och kvinnor som blir medlemmar hos någon aktör eller samverkanspart 

ska vara 75 personer varav minst 40 procent unga tjejer. 

 
FC Linköping United 
Beviljat belopp: 565 000 kronor. 
Projektnamn: Aktiva Skäggetorp - en engagerande idé. 
Projektår: 3. 
Geografiskt område: Skäggetorp, Linköping. 
Målgrupp: Flickor och unga kvinnor som inte deltar i föreningslivet. 
Några samverkande föreningar: Aktiv Ungdom, Allaktivitetshuset i Skäggetorp, 
Skäggetorp sportcenter och Linköpings internationella kulturcentrum. 
 
Projektbeskrivning:  
Målsättningen för projektet är att få flickor och kvinnor som bor i Skäggetorp som är 
underrepresenterade i aktiviteter utanför det egna hemmet att bli mer aktiva i 
föreningslivet och samhällslivet i stort. Verksamheten är inriktad mot estetisk verksamhet 
och idrott. Syftet med projektet är också att fördjupa dialogen med politiker och 
tjänstemän i kommunen för att de ska engagera sig för de grupper som är 
underrepresenterade i föreningslivet idag. 
 
Några konkreta mål: 
Målet för projektet under år 3 är att nå cirka 250–300 flickor och unga kvinnor som bor i 
Skäggetorp med information om vilka möjligheter som finns i stadsdelen och i övriga 
Linköping att engagera sig i föreningslivet. 
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Friluftsfrämjandet 
Beviljat belopp: 515 000 kronor. 
Projektnamn: Projekt Handlingskraft. 
Projektår: 1. 
Geografiskt område: Öxnehaga, Jönköping. 
Målgrupp: Kvinnor i Öxnehaga. 
Några samverkande föreningar: Hyresgästföreningen i Öxnehaga, IFK Öxnehaga, 
Somaliska föreningen, Kungsporten, IOGT-NTO och Rädda Barnen. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att öka föreningsdeltagandet bland kvinnor i Öxnehaga. Det sker 
genom inspirationsträffar för kvinnor där de kan diskutera angelägna frågor och ett 
nätverk med de föreningar som är involverade i projektet. Det sker också genom en 
föreningsmässa och andra områdesaktiviteter. 
 
Några konkreta mål: 
Målet är att minst 50 kvinnor har engagerat sig i någon av de verksamma föreningarna i 
området. 
 
Föreningen Nordens Ungdomsförbund 
Beviljat belopp: 564 000 kronor. 
Projektnamn: Designa din framtid. 
Projektår: 2. 
Geografiskt område: Västerås och Gävle. 
Målgrupp: Den primära målgruppen är unga i åldern 16–20 år på orterna, och den 
sekundära målgruppen är unga i åldern 21–25 år gamla på orterna. 
Några samverkande föreningar: Volontärbyrån i Västerås, Västmanlands idrottsförbund, 
Malmabergs IK, Vi Unga i Västerås, Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle och 
studentkåren i Gävle högskola. 
 
Projektbeskrivning:  
Föreningen Nordens Ungdomsförbund har beviljats bidrag för att öka 
föreningsdeltagandet för målgruppen. Det sker genom att ordna mötesplatser, 
föreningsmässor och prova på verksamhet. 
 
Några konkreta mål: 
• Att nå minst 1000 unga i åldrarna 16–25 år på de två orterna. 
• Att minst 250 personer på platserna ska ha deltagit fysiskt i projektets aktiviteter. 
• Att projektet arrangerar två ungdomskonferenser på temat föreningsliv och 

civilsamhället. 
• Att projektet arrangerar minst fem aktiviteter utöver ungdomskonferenserna. 
• Att minst 15 organisationer på de två orterna involveras i en temadag. 
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IM - Individuell Människohjälp Landskrona 
Beviljat belopp: 550 000 kronor. 
Projektnamn: Connecting LA. 
Projektår: 3. 
Geografiskt område: Landskrona. 
Målgrupp: nyanlända flickor och kvinnor. 
Några samverkande föreningar: Landskronas idrottsföreningars samorganisation och 
Landskrona Taekwondo Akademi. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att fånga upp tjejer och kvinnor som inte nås av föreningslivet. 
Det sker genom aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det kan handla om att 
deltagarna är med på mässor eller nätverksmöten. Det kan också handla om att hitta sätt 
för föreningar att arbeta med deltagare som inte kan läsa, skriva eller har ekonomiska 
förutsättningar för att betala medlemsavgifter.  
 
Några konkreta mål: 
• 30 deltagare ska bli medlemmar eller ledare i föreningar. 
• Ökad kännedom om föreningslivet bland målgruppen. 
• En social redovisning tas fram bland både föreningar och deltagare. 

 
IM Stockholm - Individuell Människohjälp Stockholm 
Beviljat belopp: 576 000 kronor. 
Projektnamn: Move It - föreningsintroduktion och mötesplats i Stockholm. 
Projektår: 2. 
Geografiskt område: Stockholm. 
Målgrupp: Studerande vid Sprintgymnasiet i Liljeholmen och de boende på Lignagatan 
samt Palatset på Södermalm, båda ungdomsboenden för ensamkommande. 
Några samverkande föreningar: IF Brommapojkarna och Enskede Scoutkår. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att introducera och guida nyanlända ungdomar i gymnasieåldern 
till föreningslivet i Stockholm. Det sker genom föreningsbesök och aktiviteter som syftar 
till att skapa kunskap, sprida metoder och skapa samverkan mellan olika aktörer.  
 
Några konkreta mål: 
• Att 100 ungdomar ska ha fått möjlighet att besöka olika föreningar i Stockholms län. 
• Att 60 procent av de ungdomarna upplever att verksamheten varit positiv för deras 

fritid och att de har fått ökad kännedom om föreningar i sin stad eller närmiljö och 
om vad man kan göra på fritiden. 

• Att totalt 50 föreningsbesök och aktiviteter genomförts under verksamhetsåret. 
• Att 20 föreningar anser sig villiga att på ett mer aktivt sätt marknadsföra sig till den 

här målgruppen.  
• Att IM Stockholm har ett långsiktigt samarbete med 10 föreningar som tar emot 

ungdomar från Move It. 
• Att 25 procent av ungdomarna som deltagit i Move It fortsatt engagerar sig i 

föreningar eller anser sig ha hittat en aktivitet eller förening de vill fortsätta med eller 
komma tillbaka till. 
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KFUK - KFUM Sverige 
Beviljat belopp: 1 152 500 kronor. 
Projektnamn: Engagemangsguider i 3 orter & möjliggöra för möjliggörare. 
Projektår: 3. 
Geografiskt område: Skellefteå, Skärholmen/Bredäng i Stockholm samt Biskopsgården i 
Göteborg. 
Målgrupp: Ungdomar som står utanför föreningslivet. 
Några samverkande föreningar: Skellefteå Brukshundsklubb, Byske Hockey, Skellefteå 
Berättarförening, JKS Bredäng och Skärholmen, Cultura Brasileira Stockholm och 
Gustav Vasas Scouter. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är ökat deltagande hos målgruppen och ett ökat utbud av 
verksamheter och aktiviteter inom föreningslivet och det civila samhället.  Det sker 
genom utbildning av engagemangsguider och genom att kartlägga målgruppens intressen. 
Det görs också genom uppsökande verksamhet samt olika typer av prova på- och 
introduktionsaktiviteter i samverkan med andra organisationer.  
 
Några konkreta mål: 
• Nå 1 000 unga personer som idag inte är med i någon förening.  
• Genom en föreningsdag eller föreningsmässa som är riktad till målgruppen på varje 

ort eller i varje område ska målgruppen ha kommit i kontakt med projektet. 
• Genom att ordna minst 5 prova på aktiviteter på varje ort tillsammans med en 

samarbetspart ska målgruppen ha blivit inspirerad att delta i föreningslivet. 
• Minst 5 organisationer på varje ort ska vara med i samarbetet kring 

engagemangsguider. 
• Genom metodboken som tagits fram ska erfarenheterna från de första två åren få en 

spridningseffekt. 

 
ProQvi 
Beviljat belopp: 131 000 kronor. 
Projektnamn: Tusenmila tjejklubben. 
Projektår: 1. 
Geografiskt område: Bjuvs kommun. 
Målgrupp: Kvinnor i åldern 16–46 år som inte är föreningsaktiva. 
Några samverkande föreningar: Scoutkåren Vikingen, Jiu Jitsu klubben, Arbetslösas 
förening, Tian Dao kampsportförening och Friluftsfrämjandet. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att skapa en gemensam plattform för föreningar att främja 
kvinnors engagemang i föreningslivet samt verka som en sluss och matcha kvinnors 
intressen och förutsättningar mot föreningsutbudet. Det sker genom kartläggning av 
tillgång till aktiviteter, specifika interna aktiviteter, externa arrangemang med andra 
föreningar, personlig coachning och grupparbete. 
 
Några konkreta mål: 
Huvudmålet är att skapa en hållbar modell som olika föreningar där de kan samarbeta 
kring när det gäller att engagera kvinnor och involvera dem i föreningsaktiviteter. Ett 
delmål är att ta fram en beskrivning av och analys av specifika förutsättningar för kvinnor 
i Bjuvs kommun och i andra närliggande kommuner att delta i föreningsaktiviteter. Det är 
också att kartlägga olika föreningars möjligheter till arbete med kvinnor som en 
prioriterad grupp. 



28 (34) 

 
Riksteatern Stockholms län 
Beviljat belopp: 717 000 kronor. 
Projektnamn: Engagemangsguider - Erfarenhetsspridning, hållbarhet och 
dialogperspektiv. 
Projektår: 1. 
Geografiskt område: Nationellt. De geografiska områden som 
engagemangsguidessatsningen omfattar. 
Målgrupp: Engagemangsguiderna och projektorganisationerna. 
Några samverkande föreningar: De organisationer som ingår i satsningen på 
engagemangsguider. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att sprida och ta vara på de erfarenheter som gjorts och görs i 
satsningen på engagemangsguider. Det sker genom intervjuer och erfarenhetsutbyte via 
mailkonversationer, telefonsamtal och möten lokalt. 
 
Några konkreta mål: 
• Erfarenhetssamtal med minst 10 företrädare för samverkande föreningar och 10 

engagemangsguidade unga/kvinnor i de olika engagemangsguidesprojekten. 
• En social redovisning som innefattar minst 5 engagemangsguidesprojekt med resultat 

utifrån minst 5 indikatorer. 
• Knyta kontakter med minst 3 ungdomsförbund och samla tankar kring hur de ser på 

satsningen.  
• Presentera ett förslag på en hållbar lösning för engagemangsguidesmetodens framtid 

samt ett förslag på hur en förbättrad dialog mellan föreningslivet och det offentliga 
kan bidra till detta. Förslaget ska vara färdigt vid projektårets slut. 

Rädda Barnen 
Beviljat belopp: 700 000 kronor. 
Projektnamn: DOIT - Delaktighet, Organisering, Intressen, Trygghet. 
Projektår: 2. 
Geografiskt område: Områdena Holma och Kroksbäck i nuvarande stadsområde Väster i 
Malmö. 
Målgrupp: Flickor i åldersspannet 12–16 år är prioriterade men utan att utesluta pojkar. 
Några samverkande föreningar: Tamam, Scoutkåren Gripen, Hassela Movement, ABF 
Malmö och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att främja ökat deltagande i föreningslivet bland barn och unga i 
Holma och Kroksbäck samt att tillgången till fritids- och föreningsaktiviteter ska öka i 
områdena. Det sker genom uppsökande verksamhet, coachning, prova på-verksamhet, 
föreningssamverkan, praktikverksamhet och kommunal samverkan.  
 
Några konkreta mål: 
• Samarbetet med Rädda Barnens Ungdomsförbund ska utvecklas. 
• Minst 15 genomförda prova på verksamheter ska vara gjorda. Alla prova på 

verksamheterna ska utvecklas på ett strukturerat sätt för att skapa aktiviteter som är 
avsedda för att öka flickors deltagande i dem. Dessutom ska minst 5 av de 15 prova 
på verksamheterna riktas direkt till flickor.  

• Alla barn och unga i områdena känner till hur de ska söka sig till organiserade fritids- 
och föreningsverksamheter. 
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• Den upplevda meningsfullheten av sin fritid har ökat hos barn och unga som projektet 
vänt sig till. 

• Fler barn och unga, som tidigare inte varit aktiva, är delaktiga i organiserade fritids- 
och föreningsaktiviteter. 

• Fortsätta stötta lokala aktörer och föreningar för att öka utbudet och tillgängligheten 
av fritids- och föreningsaktiviteter i områdena.  

 
Somalilands Förening 
Beviljat belopp: 585 000 kronor. 
Projektnamn: Future 4 Life - and Health. 
Projektår: 1. 
Geografiskt område: Malmö Söder som omfattar stadsdelarna Fosie och Oxie. 
Målgrupp: Flickor och kvinnor i stadsdelen Fosie i Malmö. 
Några samverkande föreningar: KSAN och Somaliska Idrotts- och Kulturföreningen. 
 
Projektbeskrivning:  
Syftet med projektet är att utbilda engagemangsguider så att projektet ska leva vidare som 
verksamhet i form av en föreningssluss. De utbildade engagemangsguiderna kommer att 
ta med sig sina erfarenheter in i den nya verksamheten i föreningen. Föreningsslussen ska 
fortlöpande bedriva uppsökande verksamhet främst bland nyanlända personer och 
motivera dem att gå med i en förening. 
 
Några konkreta mål: 
Engagemangsguiderna ska motivera tjejer och kvinnor som inte är med i en förening att 
delta i olika prova på-aktiviteter som de ordnar i olika föreningar. Målet är att personer i 
målgruppen icke föreningsanslutna kvinnor därefter ska gå med i en förening av något 
slag. Ett delmål är just att locka icke-föreningsaktiva tjejer och kvinnor att delta i 
projektets prova på-aktiviteter i olika föreningar. 
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Bilaga 2 

Blankett för delrapport av beslutade projekt med 
engagemangsguider eller liknande metoder 2013 
Delrapporten ska vara Ungdomsstyrelsen tillhanda senast 2014-02-03. Den kan 
skickas elektroniskt till registrator@ungdomsstyrelsen.se eller per post till 
Ungdomsstyrelsen, Box 17801, 118 94 Stockholm 
 
Allmänna uppgifter 

                            
Datum för beslut Diarienummer  
 
                                            
Beviljat belopp   
 
                                             
Tidpunkt för projektslut 
 
 
 
 

 
 

       
Organisationens namn 
 
                           
Postadress 
 
       
Postnummer och postort 
 
       
Organisationsnummer 
 
                 
Tfn Fax     
    
 
              
E-post Webbadress 
 
Organisationen ska lämna uppgift om kontaktperson för projektet 
 
 
                       
Namn                                              E-post                      Telefonnummer 
     
 
 
 
 
 
 
  

mailto:registrator@ungdomsstyrelsen.se
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Uppgifter om den verksamhet som ni har fått bidrag för 
OBS! Alla frågor gäller för projektåret 2013. 
 
1. Vilket projektår är ni inne på?  
År 1      År 2      År 3      
 
2. Beskriv kortfattat vilka aktiviteter ni har genomfört för att a) informera målgruppen om 
projektet b) informera samarbetspartners om projektet. 
      
 
3. Har ni någon anställd projektledare? Vilken omfattning timmar/vecka? 
      
 
4. Har ni engagemangsguider eller liknande? Hur många? Vilken omfattning 
timmar/vecka? 
      
 
5. Är engagemangsguiderna anställda/arvoderade och/eller ideellt engagerade? 
      
 
6. På vilket sätt sker det uppsökande arbetet? Vem gör det (projektledare, 
engagemangsguide), var görs det och på vilket sätt/med vilka metoder? 
      
 
7. Samverkar ni i någon form med kommunen? Om ja, beskriv i så fall hur. 
      
 
8. Hur många föreningar samarbetar ni med a) vars verksamhet ni slussar målgruppen till 
b) som fyller en annan roll i projektet? Namnge föreningarna och vilken roll i 
förekommande fall. 
      
 
9. Ange antal aktiviteter där ni har samarbetat med olika föreningar och där syftet har 
varit att slussa vidare målgruppen till deras verksamhet.  
      
 
10. Har ni haft någon bild, kvantitativ och/eller kvalitativ, av hur många som varit 
medlemmar i någon förening inom er målgrupp innan projektet startade?  
      
 
11. Har ni någon bild, kvantitativ och kvalitativ, av hur detta (se tidigare fråga) har 
förändrats under projekttiden?  
      
 
12. Har föreningslivet och er målgrupps föreningsengagemang i området/stadsdelen där 
ni verkar ökat under projektperioden? I så fall, på vilket sätt? 
      
 
13. Hur många inom målgruppen har projektet uppskattningsvis nått hittills? Med nått 
menar vi personer som t.ex. har fått information om projektet via er hemsida. Beskriv 
även hur ni har nått dem. 
      

Flickor 
under 13 år 

Pojkar 
under 13 år 

Flickor 
13-25 år 

Pojkar 
13-25 år 

Kvinnor 
över 25 år 

Män 
över 25 år 
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14. Hur många har uppskattningsvis deltagit i aktiviteter som ni tillsammans med de 
samverkande föreningarna har anordnat? Med deltagit menar vi personer som till exempel har 
varit med på en aktivitet. Beskriv även i vilka aktiviteter de har deltagit. 
      

Flickor 
under 13 år 

Pojkar 
under 13 år 

Flickor 
13-25 år 

Pojkar 
13-25 år 

Kvinnor 
över 25 år 

Män 
över 25 år 

      

 
15. Hur många har uppskattningsvis blivit medlemmar i a) den projektägande organisationen b) 
någon av de samverkande föreningarna i projektet? Beskriv även här hur ni har fått fram 
uppgiften (genom målgruppen/föreningar/statistik etc.). 
      
 
16. Hur många av målgruppen har uppskattningsvis engagerat sig på ett organiserat sätt 
lokalt utan att bli medlemmar i a) den projektägande organisationen b) någon av de 
samverkande föreningarna i projektet?  
      
 
17. Beskriv på vilket sätt målgruppen har engagerat sig i a) den projektägande 
organisationen b) någon av de samverkande föreningarna i projektet.  
      
 
18. Har projektet lett till att målgruppen har startat egna nya verksamheter (t.ex. 
aktiviteter, föreningar, nätverk) i området/stadsdelen?  
      
 
19. Har det i projektet ingått särskild verksamhet som vänder sig till kvinnor? Om ja, på 
vilket sätt har denna verksamhet bedrivits? 
      
 
20. Har projektet förlöpt enligt planerna? Om inte, vad har i så fall förändrats utifrån den 
ursprungliga projektplanen? I vilka avseenden har detta kommit att påverka projektets 
genomförande? 
      
 
21. Beskriv vilka framgångsfaktorer ni ser i ert projekt, det vill säga faktorer som visat sig 
underlätta projektets planenliga genomförande. 
      
 
22. Beskriv vilka viktiga hinder/motgångar ni har mött i projektet och vilka lärdomar som 
kan dras av dessa? 
      
 
23. Har ni dokumenterat och spridit erfarenheter från projektet? Om ja, hur har 
dokumentationen skett och på vilket sätt har erfarenheterna spridits? 
      
 
24. Finns det romska organisationer i det område där ni bedriver projektet? I så fall, har ni 
på något sätt genom projektet nått dessa organisationer? Och på vilket sätt? 
      
 
25. Övriga upplysningar:  
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Genomförda aktiviteter och verksamhet 
Uppskatta själv i vilken utsträckning påståendena stämmer in på ert projekt 
 

Hur väl har ni lyckats 
med att Mycket väl Väl Mindre 

väl Inte alls Ej 
aktuellt 

Anordna öppna möten för 
målgruppen, t.ex. infoträffar 

     

Matcha/slussa målgruppen 
vidare till aktiviteter/föreningar 

     

Etablera ny verksamhet för 
målgruppen 

     

Förankra projektet bland 
målgruppen 

     

 
 
 
 
 
 

Projektet har haft 
aktiviteter kring 

Instämmer 
helt och 

hållet 
Instämmer 

delvis 
Tar 

delvis 
avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

Ej aktuellt 

Kontakt med 
kommunen/myndigheter      

Kontakt med andra föreningar      

Uppsökande arbete i den 
lokala stadsdelen      

Uppsökande arbete utanför 
den lokala stadsdelen      

Att nå ungdomar som inte 
deltar i det traditionella 
föreningslivet 

     

Att sprida information om 
projektet      

Att nå ut med projektets 
resultat      

Att få uppmärksamhet i media      
Framställande av 
rapport/skrift/studiematerial      

Att ta fram nya metoder eller 
andra erfarenheter som andra 
föreningar kan ha nytta av 

     

Särskilt arbete för att nå 
flickor/kvinnor      



© Ungdomsstyrelsen 2014

projektledare Barbro Kristiansson
språkgranskning Emma Welander
omslag Christián Serrano

distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, 118 94 Stockholm
webbplats  www.ungdomsstyrelsen.se
e-post info@ungdomsstyrelsen.se
tfn 08-566 219 00, fax 08-566 219 98

UNGDOMSSTYRELSEN
är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila 
samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och interna-
tionellt samarbete. 
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Ungdomsstyrelsen byter 1 april 2014 namn till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
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