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1. INLEDNING

Initiativet till Allas barn och unga startade hösten 2020 av Arvika Innovation Park tillsammans
med Hyresgästföreningen Värmland. Arvika Innovation Park har under perioden  1 oktober - 31
augusti 2022  drivit projektet Allas barn och unga med medel från Leader Växtlust Värmland.
Projektet har bestått av två så kallade communities. Det ena communityt har varit för aktörer
(företag, föreningar och o�entliga organisationer) som på olika sätt är intresserade av ungas
fritid i Arvika. Det andra communityt har varit Projektbyrån Changemakers; ett community för
ungas drivkrafter och engagemang för att utveckla idéer, sig själva samt platsen.

Den här utvärderingen har fokus på aktörscommunityt. Syftet är att beskriva vilka upplevelser,
resultat och e�ekter som communityt har bidragit till och vad det haft för betydelse för de som
deltagit. Syftet är också att beskriva hur vi gått tillväga i faciliteringen av communityt.

Utvärderingen bygger på intervjuer med  12 personer i sammanlagt nio organisationer som har
deltagit i communityt för aktörer. I analysen väver vi även in egna observationer som vi som
facilitatorer och innovationsledare uppmärksammat under arbetet. Vi har vävt in
forskningsteorier på ett par ställen för att stärka samt tydliggöra uttalande och observationer.
När ordet “vi” används i rapporten så syftar det på teamet som faciliterat hela arbetet med
aktörscommunityt.

1.1 Begrepp
Vi vill först redogöra för några begrepp som underlättar läsningen av utvärderingen. Dessa är:
Community/nätverk, aktör, entreprenörskap samt facilitera.

Vi har valt det engelska ordet community istället för nätverk. Skillnaden på nätverk och
community är syftet till varför man som deltagare är med. I ett community samlas människor
runt ett intresse, tema eller övertygelse vilket gör att de som deltar känner en stark gemenskap
och framåtanda. Ett nätverk handlar mer om individers relationer och ger inte samma
handlingskraft.

Med aktör menar vi företag, föreningar och o�entliga organisationer.

Entreprenörskap förknippas ofta med företagande - att skapa a�ärsmässiga tjänster och
produkter på en marknad. Vi anser att detta är en alltför snäv definition av entreprenörskap.
Entreprenör kommer från det franska ordet entrepreneur och betyder “att få något gjort”. EU har
översiktligt beskrivit den breda definitionen på entreprenörskap så här, vilket vi står bakom:

“Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade
nyckelkompetenser från 2018. EU beskriver entreprenörskompetens som förmågan att reagera

på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Värdet kan vara av kulturellt,
socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och

problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera.
Vikten av etiskt ansvarstagande och empati för andra människor och omvärlden är centralt.”
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Att facilitera betyder att möjliggöra. Vi har valt begreppen facilitator och att facilitera i stället för
projektledare och att projektleda eftersom vi menar att det ligger ett annat förhållningssätt i att
leda. I projektledarrollen finns det en fara i att det är en ensam person som ska ansvara för allt
och att det beror på projektledarens framgång om projektet blir framgångsrikt och att det i sig
skapar en slags passivitet i deltagarnas engagemang (Brulin & Svensson 2011). Det vi lägger i
begreppet facilitering är att leda för att skapa engagemang och ett lärande som möjliggör
kunskapsbildning som i sin tur skapar en hållbar utveckling och möjlighet till att åstadkomma
överraskande resultat. Med det sättet att se på att leda förutsätter det öppna och aktiva
deltagare som inte väntar på att resultat ska serveras utan att man själv är en del i lärprocessen
och är en aktör i processen framåt.

2. BAKGRUND

Innovation Park tog tillsammans med Hyresgästföreningen initiativ till communityt för aktörer
hösten 2020. Båda verksamheterna var närvarande i Arvika kommun på olika sätt och kunde
konstatera att det saknades ett forum i Arvika som involverar många olika aktörer med syftet att
arbeta långsiktigt, förebyggande för och med barn och unga. Drivkraften för Innovation Park var
att diversifiera entreprenörskap och bredda synen på vem som är entreprenör.

2.1 Uppstartsfasen
Communityt startades med en workshop på Ritz där aktörer från hela samhället bjöds in. 30
personer från 18 olika organisationer deltog. Syftet med den första trä�en var att starta upp ett
brett och undersökande samtal om aktörernas nuläge kopplat till barn och unga samt de hinder
som de stöter på för att uppnå sina uppdrag. Vi kunde konstatera att behovet av att trä�as var
stort eftersom det inte fanns ett liknande forum i Arvika och det var nytt att trä�as tvärsektoriellt.
Vi fick ett relevant underlag till ett nuläge som deltagarna upplevde i Arvika kopplat till barn och
unga. Detta har vi publicerat i rapporten: https://socialinnovationvarmland.se/analys/

Vid andra trä�en, i början av 2020, hade pandemirestriktionerna börjat komma och vi fick
arrangera samtliga workshops digitalt. Det var såklart  en utmaning då den digitala vanan och
mognaden generellt var låg.  Det var samtidigt utmananande att lära känna nya människor och
vara kreativa tillsammans genom skärmen. Vi valde att testa digitala workshops med syfte att
knyta samman aktörer med gemensamt driv i en innovationsprocess utifrån lärprocesser. Trots
utmaningarna fick vi återkoppling på att det var både energigivande och utvecklande men också
att det var tidskrävande och svårt. Workshoparna mynnade ut i fyra olika idéer, så kallade case,
(samt även självklart nya nätverk, ny kunskap och energi. Mer om detta tar vi upp i kapitel 4,
Samtal med aktörer). Utvecklingen av de olika casen stannade upp i slutet av våren 2021 då det
var svårt för aktörerna att resurssätta tid och pandemin gjorde det krångligt. Vi kom in i ett nytt
läge där vi också behövde engagera ungdomar. Dessutom uttryckte många aktörer att de gärna
ville vara med i en annan typ av forum, som i det läget inte fanns eftersom communityt hade
fokuserat på casen.
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2.2 Att växla upp initiativet till ett projekt
För att möta behoven hos aktörerna togs ett beslut om att söka projektmedel hos Leader
Växtlust Värmland. Vi sökte stöd för en prototypfas för att dels utveckla aktörscommunityt men
också för att skapa ett sammanhang för unga, Projektbyrån Changemakers. Vår intention var att
utveckla ett eller två case tillsammans, aktörer och unga i Arvika,  med syftet att skapa en
meningsfull fritid. Vi ville få till en ny samverkan mellan aktörer och unga. En grundbult i hela
projektet var att synliggöra och stödja ungas entreprenörskap men även entreprenörskapet hos
individerna i de olika organisationerna/aktörerna.

3. hur vi drivit communityt

3.1 Co-days; Allas barn och unga
Som en uppstart för den nya projektperioden arrangerades eventet Co-days; Allas barn och
unga i november 2021 med  ett brett deltagande. Runt 100 deltagare medverkade från näringsliv,
föreningsliv och o�entlig sektor. Ett flertal politiker från Arvika deltog också. Syftet med eventet
var att informera om projektet men också att involvera och skapa engagemang hos fler aktörer.

3.2 Communityträ�ar - en fredag i månaden
I december 2021 anordnades den första trä�en av totalt åtta trä�ar. Ambitionen var att bjuda in
brett med ledstjärnan att aktörer som har ett intresse av barn och unga i Arvika ska känna att
det är ett relevant forum som kan bidra i deras verksamhetsutveckling. Avsikten har också varit
att skapa ett sammanhang och en mötesplats som är inkluderande, demokratisk, inspirerande,
och som ger mod och energi till ny handling. Aktörerna har fått chansen att lära känna
varandras organisationer och varandra som människor och samtidigt få koll på de
organisationer som är intresserade och nyfikna på hur man kan utveckla sitt arbete med och för
unga i Arvika. Fokus har varit på utveckling. Vi har byggt en kultur där det inte ingår att  “klaga”
på det som inte finns eller att tycka att  “någon eller man” borde göra något. “Någon eller man”
är vi i communityt.

Under varje trä� berättar tre personer/speakers från olika verksamheter om vad som är aktuellt
hos dem, delar sina utmaningar, gör efterlysningar och berättar om framtidsvisioner och
drömmar. Ofta har vi haft både ett företag, en förening och o�entlig aktör som speakers under
samma trä� och det har funnits gott om tid för frågestund, reflektion och mingel. Viktigt har varit
att facilitera ett prestigelöst sammanhang. Communityt har varit öppet för vem som helst att
kliva in i. Runt 160 personer har funnits i communityt och har på något sätt deltagit på en eller
flera aktiviteter. Av dessa har ca 40-45 personer varit återkommande och medverkat ofta.
Fokuset har legat på Arvika men spridningen och intresset har varit från hela Värmland. Individer
från företag, föreningar och o�entligt anställda har deltagit från exempelvis Eda, Munkfors,
Sunne, Kil, Karlstad och Storfors. Även privatpersoner och politiker (kommun och regional nivå)
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har deltagit. Fördelningen mellan olika sektorer bland de som deltagit återkommande varit
jämnt fördelad mellan företag, föreningar och o�entlig sektor.

3.2 Funktion som fångar upp potential och underlättar samverkan
En viktig funktion utöver communityträ�arna har varit den faciliterande, koordinerande och
stöttande funktionen för att fånga upp engagemang och potential hos individer och aktörer med
idéer. Exempelvis har det konkret handlat om att koppla ihop människor och organisationer på
ett gränsöverskridande sätt, att underlätta information mellan aktörer samt faciliterat för nya
organisatoriska strukturer.

Vi ser ett tydligt behov av att skapa en samskapande kultur tillsammans med aktörer i syfte att
öka förmågan att uppmärksamma och agera på behov hos unga. En sådan funktion kan även
kallas för gränsgångare. I forskningen “Ledarskap i mellanrummen - fallstudie av gränsgångare
och gränspraktiker” (Ernits 2020), synliggörs  det vi erfarit och berättar om  i denna utvärdering.

I kapitlet nedan presenteras samtalen med de aktörer som varit delaktiga i communityt och här
får vi exempel på hur man uttrycker upplevelsen av att ha deltagit i communityt.

4. samtal med aktörer

Vi har intervjuat 12 personer från 10 organisationer - tre företag, tre o�entliga verksamheter och
fyra idéburna organisationer. Samtliga intervjuer har utgått från några få gemensamma
frågeställningar, det vill säga en semi-strukturerad frågemall som handlat om vad communityt
har betytt för individen och även för hens verksamhet. Vi har även frågat om vad som behövs för
framtiden för att hen ska kunna fortsätta arbetet med att främja en meningsfull fritid för barn
och unga i Arvika. Samtalen har tagit varierande riktningar eftersom personerna har olika
bakgrund och uppdrag.

Vi har valt att skriva ut fingerade könsneutrala namn på de vi samtalat med så att det inte går
att avläsa om det är en kvinna eller man som uttalat sig i resultatdelen. Namnen är Kim, Kaj, Alex,
Lo, Charlie, Nico,  Ari, Bonnie, Mika, Michel, Chris och Andrea.  Samtalen sammanfattas  under
några gemensamma rubriker.

4.1 Mer ljus på ny samverkan för barn och unga i Arvika
Det görs mycket för barn och unga i Arvikas olika föreningar, i kommunen och på företag. Därför
är det såklart svårt att sia om hur saker har uppstått och exakt vad som kan härledas ur
projektet eftersom en massa “dominoe�ekter” skapats. Vi vill ändå lyfta fram några
kommentarer från några av  deltagarnas  upplevelse kring  om projektet  på något sätt gjort
avtryck.
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Ari menar att “vi (facliliteringsteamet) har flyttat och försökt putta på lite planeter” genom våra
arbetsmetoder, och att hen hört  internt i sin organisation att man uttryckt “att det varit jäkligt
positiv respons att man vill göra och försöker göra något och gillar den ambitionen”.

Lo tror att projektet har breddat frågan om barn och unga i Arvika. Mika säger att projektet på
olika sätt har belyst att behovet är stort för att hitta insatser och aktiviteter för unga.
Chris berättar att hen upplevt att folk hänvisat till communityträ�arna på Ritz och att man pratar
mer om att göra saker tillsammans. Hen uttrycker att communityn har brutit en slags is för att
börja samarbeta. Hen säger; “Det har blivit lättare att samarbeta eftersom organisationerna har
fått ansikten - då blir det lättare att ta kontakt. Steget är kortare. Vi har dessutom märkt att fler
har ställt frågor till oss om samarbete. Svårt att veta om det kommer ifrån projektet, men vi har
ändå märkt det efter att Allas barn och unga startade”.

4.2 Bredden - en framgångsfaktor
I kapitlet “Innovations- och lärprocesser i den nya ekonomin”  i antologin om interaktiv forskning,
hävdar författarna att innovationer bör ses som e�ekter av relationer som en organisation har
till externa aktörer (Svensson, L., Brulin, G. & Ellström, P-E. 2002). De menar att Innovationerna
skapas “i ömsesidiga, nära och täta relationer mellan olika slag av institutioner och företag. I
sådana konstellationer experimenteras och prövar sig aktörerna fram och lär av egna och
andras erfarenheter. Avgörande för resultatet är hur deltagarna interagerar och hur täta
relationerna är.

Innovationer uppstår därmed i skärningen mellan olikheter.  Att kombinera insikter och erfarenhet
från många olika personer och organisationer har stora e�ekter i utvecklings- och
innovationssammanhang (Svensson, L., Brulin, G. & Ellström, P-E. 2002).

Frågan om ungas fritid är en komplex samhällsfråga som kräver ett engagemang från hela
samhällets aktörer för att skapa nya arbetssätt. Det är alltså omöjligt att lösa en komplex
samhällsutmaning på egen hand som organisation. Lösningen kommer med stor sannolikhet inte
bli trä�säker. Av den anledningen har projektet särskilt fokuserat på att involvera aktörer från
olika branscher och sektorer vilket visar sig ha blivit det som aktörerna framhåller som det mest
positiva med communityträ�arna.

Så gott som alla, utom en person,  som vi samtalat med nämner att communityt har vidgat deras
nätverk på oväntade sätt. Nedan presenteras några uttalanden som visar just detta.

Lo: “Man blir stärkt av att trä�a andra som har lite samma syn. Man känner sig stärkt av att det
finns ett forum där man ser att det finns fler som har liknande drivkrafter. Det är fler som vill och
då är det lättare att göra saker”.

Alex är också inne på det här med att det är lättare att göra saker, och vi tolkar in i hens citat att
hen vill prioritera communityträ�arna trots att det tar tid. “Här finns det ett forum där jag kan
förverkliga saker som jag går och tänker på. Det handlar ju om ens tid men jag vet en massa
som jag vill göra och där kommer communityt in 100%”.
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Communityt handlar inte bara om att göra saker. För några handlar det även om att vara
jämbördig med de andra aktörerna, att det man jobbar med värdesätts och att man kan vara sig
själv. Charlie tycker att hens medverkan i communityträ�arna har gjort att de som idébärare blir
tagna på större allvar. Nico pekar på att det är viktigt för hen att det är ett avslappnat forum
(vilket hen tycker det varit) där man känner sig välkommen och att man inte behöver ha på sig
kavaj för att passa in.

Ari menar att det breda nätverket är det största med communityt. “Det är en topprestation i
initiativet att nätverkandet är så brett. Atmosfären som ni skapat i communityträ�arna har varit
superintressant”.

Michel säger att det har bidragit till att hen trä�at andra i föreningslivet som gett hen nya
perspektiv och blivit inspirerad till att ta nya riktningar i sin förening. “Man kan lära av andra som
man inte trodde”. Hen menar att ju fler som deltar desto bättre community och att bredden är
viktigt samtidigt som det ändå är viktigt att något av de ämnena vi tar upp tilltalar hen.

Mika säger att hen har fått bra information av olika verksamheter och tankar kring nya
verksamheter i Arvika samt vad andra aktörer ser för behov. “De gångerna jag har varit med har
varit jättebra och jag önskar att jag kunde prioritera att vara med mer”.

Andrea menar att nätverkandet har varit det bästa men har haft svårt att få till det med tiderna.
Hen var även med i arbetet med casen men tyckte det var för pressande. “Vi är inte ute efter att
göra något nytt utan vi vill utgå från det vi har”. Hen berättar att hen ändå i arbetet med casen
fått ett nätverk som för hen är “guld värt”. “Nu vet jag mer vem jag kan fråga och när man blir
medveten om varandra kan man göra sin verksamhet bättre”.

Lo berättar att communityträ�arna har underlättat hens arbete eftersom hen genom trä�arna
kan trä�a de som hen behöver trä�a och även de som hen normalt inte skulle trä�a men som
ändå är viktiga för arbetet. Anledningen menar Lo är att communityträ�arna har varit så breda
och det har varit möjligt att trä�as över gränserna. Lo berättar även att plattformen har gjort det
möjligt för hen att nå ut och berättat vad hen gör och kan bidra med.

Flera berättar att man upplever är att man utvecklas både personligen och i sin kompetens
genom att trä�a andra som har olika kompetens och erfarenheter. Alex menar att sådana här
mötesplatser behövs eftersom vi människor tenderat att lätt hamna i filterbubblor och hänvisar
till forskning som visar på att bara vara med likadana människor “fördummar”. Därför vill hen
finnas i miljöer med “olika liv” som gör att hen vidgar perspektiven.

Förhållningssättet som de ovanstående personerna uttryckt kan kopplas till en Utvecklingens
logik (Svensson, L., Brulin, G. & Ellström, P-E. 2002) där reflektion, experiment, risktagande och
tolerans för oliktänkande dominerar vilket i sin tur skapar ett utvecklingsinriktat lärande. Detta
mindset märker vi att de vi samtalat med har med sig och därmed fått ut bra saker som hjälpt
dem framåt i sin organisation och tillsammans med andra människor i andra organisationer.

Alla har dock inte fått ut något av communityt. Bonnie har varit med några gånger men upplevde
att det inte har givit hen någonting. “Jag var ju på några trä�ar i början men det har liksom
runnit ut i sanden… Men jag tröttnade. Kommer inte ihåg vad, men det ledde inte dit jag ville. Jag
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ville att det skulle bli mer konkret verkstad. Snabbare än det blev. Jag gick dit och gav det en
chans. Men det blev inget rent konkret. Jag vet att du sa att det skulle ta tid, men jag känner inte
det gett nått, jag känner inte att jag haft nått tålamod”.

Förhållningssättet som Bonnie har kan kopplas till en Produktionens logik som premierar ett
rutinerat och regelbaserat handlande där det är viktigt att göra saker “rätt och snabbt”
(Svensson, L., Brulin, G. & Ellström, P-E. 2002).

Bonnie funderar på om hen är målgruppen för communityt. Hen berättar för oss om ett
kommande projekt där hen inte vet hur organisationen ska gå tillväga för att hitta de som
projektet är till för. Vi frågade Bonnie om hen kunde se att communityts olika kontakter skulle
kunna bidra på något sätt, men den möjligheten kunde Bonnie inte se.

Bonnies förhållningssätt, menar vi som arbetar som facilitatorer i olika processer, är vanligt. Att
se ett community som en hävstång i sitt arbete är för många abstrakt och otydligt  eftersom det
finns en oerfarenhet i vad det kan ge och därmed inte uppmärksammats.
Vi upplever att det är svårt att förklara vad en närvaro i ett community kan ge. Man måste själv
uppleva och uppmärksamma vad som händer i de sociala interaktionerna i ett community och
de e�ekter de ger, vilket handlar om att vara öppensinnad och nyfiken på andra. Ali berättade
för oss vid ett annat tillfälle (utanför utvärderingen) att hen försökt förklara för andra vad som
händer när man är med i ett community. Hen uppmanade dem att “de bara skulle gå med och
då kommer det att hända en massa bra saker”. Hen märkte att detta var svårt för dem att ta till
sig.

4.3 Ett sammanhang för att utveckla och testa sin idé
För att en idébärare ska göra verkstad av sin idé krävs många olika moment och ofta ett
sammanhang/community som skapar mod och energi. Detta oavsett om det ska bli ett företag,
förening eller skapa en klädbytardag. En idé kan alltså komma från en privatperson eller en
person som har ett företag eller är anställd i en befintlig organisation (företag, o�entlig
organisation eller förening).  Hur idén tas om hand beror på omgivningen runt idébäraren  -
sammanhanget eller den så kallade innovationsmiljön.

Kaj har blivit inspirerad till att börja tänka kring hur hens organisation skulle kunna göra sina
lokaler mycket mer tillgängliga för unga än vad de är idag. Kaj säger att hen skulle vilja jobba
ännu mer aktivt och på nya sätt för unga och har inspirerats till att göra det genom sitt
deltagande.

I faciliteringen av ett community ingår, som vi nämnde tidigare, att coacha och vägleda. Det
innebär att ställa frågor för att ge nya perspektiv, lotsa till olika människor och organisationer
som kan hjälpa till.  Detta beskriver Charlie och Nico när de berättar om vad de fått med sig av
communityt. “Det har varit en förmån att trä�a två trygga personer som hjälper till. Alla
kontakter och nätverk vi fått! Man får styrka, självkänsla och självförtroende. Styrka i att våga
fortsätta. Det känns som allting är möjligt tack vare er. Vi har blivit modigare som organisation.
Om vi inte hade haft er som stöttning kanske det hade dött ut och runnit ut i sanden.  Pushingen
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är fantastisk. Har fått mig och oss att tro på att det är genomförbart. Ni hjälper oss att
expandera och att det blir seriöst.”

4.4 Att få syn på sin egen organisation
Att delta i communityt har för några inneburit att ha “fått syn” på sina organisationers kultur och
förmåga. Just att möta sig själv och sin organisation är det som varit en av poängerna och det
gör man först gör när man möter andra människor och organisationer som är olik en själv.  Att
börja se på sig själv med ny blick är en viktig fas i ett förändringsarbete. Det finns dock en risk att
potentialen för verksamhetsutveckling/innovation uteblir om det inte finns en stödjande kultur i
organisationen som tar tillvara på medarbetares idéer.

Kim berättar att genom att ha varit med i communityt har hen sett olika problem som hens
organisation har. Den kontrollerande kulturen i organisationen har blivit än tydligare för hen.

Kaj säger “Att vara med i de här sammanhangen har ifrågasatt min roll i grunden. Jag har börjat
se på min organisation mer kritiskt”. Hen berättar att hen blivit mer medveten om att
organisationen kan arbeta ännu mer för unga än vad den gör idag genom att bättre fånga upp
ungas intresse. “Vi vill finnas till för de vi är till för,  men gör vi verkligen rätt?  Vi tror en massa …
Vi ska vara möjliggörare,  men är vi det?”

4.5 Resonemang om utveckling av communityt för aktörer
Så gott som alla vi samtalat med ville att det som startats upp behöver fortsätta, men att man
även ser att det finns andra områden att vidareutveckla. Här är deras förslag på vad som
behövs och varför.

Lo säger att blandningen av människor har varit en styrka, men det är också en utmaning i ett
utvecklingsarbete. Man behöver få till både “verkstads-prat” men också “det större” pratet. Med
verkstads-pratet menar Lo pratet mellan de som är operativa i en organisation. “Det större”
pratet är det mellan beslutsfattare.

Vi frågar Lo om vad som behövs för att hen ska nå sina mål, vad behövs då i Arvika?
Lo reflekterar då om ett forum för ledare i föreningslivet samt ett forum för företagschefer. “Om
inte ledningen är med och inte kan frågan så spelar det ingen roll  om vi som jobbar med
verkstad försöker jobba med utveckling”.

Alex framhäver också fördelarna med en mötesplats med olika typer av människor och vill gärna
se mötesplatser där människor trä�as med olika liv i sin vardag. Hen menar att vi även i vårt
privatliv går in i filterbubblor där dessa behöver utmanas.

Ari skulle vilja se någon form av planeringsgrupp som tar arbetet vidare.

Michele upplever att det inte finns ett något liknande forum i Arvika och menar att det finns ett
behov för detta - ett brett forum som intresserar många olika typer av människor och
organisationer. Hen menar att föreningslivet själva behöver ett liknande community för att
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diskutera föreningslivets utmaningar och för att öka föreningslivets attraktionskraft. Hen
upplever att just nu sitter föreningslivets aktörer på sin egen kammare med konkreta problem
som man skulle kunna samarbeta kring. Hen menar att genom att vara med i communityt så har
hen förstått vad det kan ge. “Man skulle kunna boosta varandra i mycket - hur gör ni med
försäljning av toapapper? Eller - hur löser ni problemet i duschen? Men även hur man skulle
kunna jobba med föräldraengagemang eller andra medlemsfrågor”.

Chris tar upp att kontinuitet och långsiktighet är viktigt. Hen säger att det tar lång tid innan man
litar på varandra för att involvera varandra. “Sen kommer det komma olika konstellationer eller
nya lösningar”. Chris säger att forumet har haft en långsiktighet i sättet vi jobbat på och att det
är positivt.

Kaj menar att en fortsättning behövs med personer som har i uppgift att koordinera, koppla ihop
och driva arbetet. “Det behövs en samordnande organisation, som ser helhet att ge ett
sammanhang där unga känner mening”.

Mika är också inne på samma spår som Kaj “Det behövs samordning så att det inte är egna öar”.

Michele resonerar kring en eventuell organisering som  liknar en planta, med ett rotsystem där
skolans värld är en del, näringslivet en del, föreningslivet en annan och där stammen är en
koordinerande och faciliterande del.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns ett behov av att fortsätta driva den här typen
av mötesplats med en  samordnad koordinering. Kvalitéer och förutsättningar som förs fram är
att trä�as för tillitsfulla relationer, ett breddat nätverk, långsiktighet och att organisationernas
ledare involveras.

5. AKTÖRERS VILJA ATT STÖTTA UNGA I DERAS IDÉUVECKLING

Ambitionen för communityt  har även varit att föra samman aktörer och unga i ungas
idéutveckling.  Tanken är att aktörerna kan lära av unga  för att kunna möta behov på nya sätt,
och också finnas där som stöd när unga efterfrågar det. Under den första fasen av Allas barn
och unga observerade vi att aktörer gärna pratade i termer som att “ha tag på /locka unga”.
Men ungas behov behöver mötas och förstås på nya sätt och aktörer behöver av den
anledningen rannsaka sina utgångspunkter för att möta behov. Vi såg att det fanns olika nivåer
av förståelse hos organisationerna. Många organisationer vill göra skillnad och jobba för unga
men har svårt att nå unga i en dialog.

Vi har erfarit att unga kan ha nytta av kontakter med olika aktörer och vuxna med olika
kompetenser/resurser som de kan ta hjälp av när de vet vad de vill driva. Det har alltså varit
lyckosamt med ett aktörscommunity som kan finnas som resurs till de unga, samtidigt som
aktörerna själva får möjlighet att lära av unga. Steget blir därmed inte så långt för att få till en
dialog och samskapande mellan unga och vuxna.
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Det vi sett hos aktörerna är en stor vilja att finnas till hands för unga. Detta märktes tydligt under
våren och sommaren 2021 då några unga vuxna engagerade sig i olika idéer. Idéerna var; ett
garage som social mötesplats, eventet “Arvikas gemensamma livskraft” och klädbytardagen “A
change in Arvika”.

Garage som social mötesplats
Några unga aktiva i föreningen Motorburen ungdom ville skapa ett garage som skulle fungera
både som en en mötesplats för att meka med bilar men också en plats som ger möjlighet att
prata om andra saker än bilar, bland annat psykisk ohälsa. Idén introducerades på en av
communityträ�arna och flera organisationer gav sitt stöd och ville vara med i ett kommande
arbete.

Arvikas gemensamma livskraft
En idébärare berättade på vår första aktörsträ� att hen hade en dröm om att skapa ett event
med fokus på att motverka psykisk ohälsa. Direkt sträckte flera organisationer upp handen och
ville vara med och en första trä� anordnades i mars där 10 organisationer deltog - företag,
föreningar och o�entliga organisationer. Det fanns dessutom en vilja från aktörerna att även titta
på hur aktörer organiserar sig kring ungas psykiska hälsa, eftersom de menade att det behövs
nya arbetssätt för att möta ungas psykiska ohälsa som i Arvika ökat markant under hösten 2021
(enligt Första Linjen Västra Värmland).

A Change In Arvika
En klädbytardag i samarbete med ett flertal organisationer.

Samarbete mellan unga och RISE i projektet “Unga i Värmland”
På uppdrag av Region Värmland tog RISE fram en analys för att gå till botten med varför
Värmland hamnar långt ner i entreprenörskapsindex och varför unga värmlänningar inte läser
vidare i så stor utsträckning som övriga riket. I arbetet med att samla in data från unga
kontaktade RISE Innovation Park för att få hjälp av Projektbyrån Changemakers. Två unga fick i
uppdrag att trä�a och intervjua andra unga i Arvika för att samla in deras berättelser för
underlag till RISE. De fick mycket hög svarsstatistik i Arvika och samarbetet blev mycket lyckat.
Läs mer om analysen från RISE “Unga i Värmland” (RISE, 2022):
https://www.ri.se/sites/default/files/2022-09/ANALYS%20MED%20BILAGOR%20%281%29.pdf

Ett annat exempel på ett möte mellan aktörer och unga är en workshop med unga i Arvika som
faciliterades av oss i projektet under hösten 2022.  Initiativet att skapa workshopen kom från
Arvika kommun.

Ungas berättelser till Arvika Kommuns översiktsplan
Arvika Kommun kontaktade oss facilitatorer för att få hjälp med att föra en dialog med unga i
samband med arbetet med Arvikas nya översiktsplan. Vi startade upp arbetet med att skapa ett
team där vi bjöd in olika aktörer ur communityt som dagligen trä�ar unga i sin verksamhet.
Teamet bestod av Svenska Kyrkan, Arvika Hockey, Studiefrämjandet, Bron och Arvika Bibliotek.
Samhällsbyggnad och Jämställdhets- och folkhälsosamordnare på Arvika Kommun involverades
också eftersom de skulle ta med sig arbetet in i deras verksamheter och även in i arbetet med
certifieringen Jämt Jämlikt. Att skapa ett diversifierat team av aktörer var en framgångsfaktor
eftersom vi ville skapa en dialog med olika grupper av unga i olika åldrar med olika
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sociokulturella bakgrunder. Detta lyckades vi med. Aktörsteamet fungerade också som
tillitsbyggare mellan Arvika kommun (som avsändare för workshopen) och de unga eftersom
aktörerna och de unga redan hade befintliga relationer. Arbetet landade i en workshop på Ritz
med öppna frågeställningar där de unga svarade med berättelser kring teman om fritid,
mötesplatser, normer och vad de saknade. Engagemanget från de unga var stort och
berättelserna genuina. Runt 40-50 ungdomar mellan 13-20 år deltog. Vi skapade ett tryggt
sammanhang där det kom fram oväntat ärliga berättelser om hur det är att vara ung i Arvika.
Från de ungas håll var det tydligt att de vill ha mer av den här typen av mötesplatser med
faciliterande samtal. De vill bli lyssnade på och de har mycket att bidra med. Att arbeta i team
med aktörer var också stärkande och utvecklande. Flera av aktörerna kände inte till varandra så
väl och att samskapa på det här sättet sammanförde aktörerna och var både
kompetensutvecklande och gav energi.

En sammanfattning av hela kapitel 5 är att vi ser en styrka i att ha ett aktörscommunity med
engagerade vuxna att koppla ihop med unga och deras drömmar. Lärdomar kopplat till
idéutveckling som vi tagit med oss är att ett sammanhang är underskattat men mycket viktigt för
både unga och aktörer. En annan lärdom är också att det krävs ett stort inflöde av idéer för att
några idéer ska förverkligas och det är mycket som ska kla�a under resans gång. Här kan vi dra
paralleller till företagsvärlden när det gäller antalet förverkligade idéer kopplat till inflödet av
idéer. En stödorganisation berättade för oss  att det endast är ca 10-15 %  av de idéerna som
kommer in  som tar sig vidare till en prototypfas och därefter endast ca 2-3% av företagen som
startas som överlever i 3 år. En tredje lärdom är att ett aktörscommunity kan fungera som
inkörsport till unga som vill driva en idé. Slutligen, en mycket viktig lärdom är att om vuxna
lyssnar genuint och intresserat så berättar gärna unga.

6. sammanfattande slutsatser

Arbetet med aktörscommunityt har pågått under en relativt kort tid men den här utvärderingen
visar ändå på att det finns ett behov av en samlande aktör som bjuder in brett och har en
faciliterande roll i Arvika för att driva och koordinera samverkan i frågor kopplat till barn och
unga. Att utveckla communityt kommer bidra till ett hållbart utvecklingsarbete med ett
gemensamt lärande som leder till långsiktiga e�ekter.

Frågan om barn och unga har lyfts i Arvika. Vi har synliggjort komplexiteten och att det är
många som kan och vill bidra till att främja ungas fritid - att det inte är bara kommunen som
“äger frågan”. Organisationer har blivit modigare och har  idag en mer framskjuten roll i
utvecklandet av ungas fritid eftersom fokus har varit på behov.

Embryon till en förändrad utvecklings- och samverkanskultur i Arvika har skapats.
Aktörscommunityt har utvecklats och blivit ett relevant forum för Arvikas hållbara utveckling.
Många har hittat varandra i nya samtal och i nya samarbeten med fokus på behov. Aktörer har
ökat kännedomen om varandras verksamheter, drivkrafter och kompetens. Man har fått ansikten
på organisationer. Steget att fråga och be om hjälp har blivit kortare. Vi har fått feedback på att
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communityträ�arna har gett energi, framåtanda och gemenskap i frågor kring unga och att man
får koll på olika nulägen. Upplevelsen av aktualitet. Detta har även lockat politiker där
representanter från något eller flera partier alltid deltagit på communityträ�arna vilket vi tolkar
som att communityt varit av värde ur en demokratisk synvinkel då den kan ses som en utvidgad
medborgardialog.

Vi har erfarit erfarit att det finns outnyttjade resurser och potential både hos unga och vuxna i
Arvika. När unga får tillgång till ett sammanhang att tillsammans upptäcka gemensamma behov
kan de få tag på sin kreativitet och sitt driv. Här finns även en stor chans för samhället (näringsliv,
o�entlig sektor och föreningsliv) att förstå och navigera hur man tillsammans med unga kan
vara en del i trä�säkra lösningar för komplexa samhällsutmaningar. Vi har sett exempel på att
samhällets aktörer snabbt och engagerat sluter upp och stöttar ungas idéer med de ungas
behov som utgångspunkt och att det behövs sammanhang för att det ska hända.

Vi har sett indikationer på att aktörer kan få till en hävstångse�ekt i ett community som
fokuserar på ett utforskande förhållningssätt kopplat till unga. Det som krävs för att den
hävstångse�ekten ska hända är att individer går in med ett öppet och utforskande mindset, och
att hens organisation i sin tur, i handling, tar vara på de insikter som lärdomarna gett.  Det vi
märker är att communityt har attraherat de människor och organisationer som är openminded
och som ser det som naturligt att lära av andra. De attraheras av Utvecklingens logik. De som
förhåller sig till Produktionens logik, attraheras inte av ett communities där man ingår i informella
lärprocesser, eftersom produktionens logik framhåller givna regler, strukturer och resultat som
kan mätas (oftast traditionellt).  Vi kan konstatera att det är vanligt att människor förhåller sig till
produktionens logik vilket är ine�ektivt när det gäller att arbeta för att lösa komplexa
samhällsutmaningar. Inte nog med att samhället är komplext - omvärlden är mycket instabil och
klimathoten pockar på allt snabbare. I skrivande stund är inflationen hög och ett krig är nära. Att
agera tvärsäkert är inte vägen framåt.

Relevansen och kvaliteten i ett community avgörs hur människor interagerar och delar med sig.
Hur människor gör detta beror mycket på hur ett deltagande faciliteras fram. Det görs inte av sig
självt. Det vi ser att communityt utvecklats till är förutsättningar för att innovationer ska kunna
uppstå.

I processerna rör sig gränsgångaren mellan olika samhälleliga lager och täpper till det glapp
som utgör grunden för att möta verkliga behov, hinder och drömmar. Med bred delaktighet,
engagemang och kunskapsbildning i denna typ av utvecklingsprocesser som beskrivits, kommer
lösningarna bli både trä�säkra och långsiktigt hållbara även på systemnivå. Det möjliggör även
för multiplikatore�ekter inom andra verksamheter och sektorer som inte går att förutse (Brulin,
G. & Svensson, L. 2011).
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7. Framtida rekommendation

Innovation Park kommer inte att driva Allas barn och unga vidare efter den 31 januari 2023, på
grund av omorganisering och andra uppdrag från uppdragsgivarna. Därför finns ingen aktör i
nuläget som fortsätter och vidareutvecklar det engagemang och den vilja som är upparbetad
och synliggjord för att främja unga i Arvika.

Samhälleliga utmaningar inom stadsplanering, samhällsstyrning och välfärdsproduktion sker allt
mer i projektform och på plattformar som involverar aktörer tvärsektoriellt. Med den här
samhällsförflyttningen ökar kravet på ny organisering för att kunna navigera och arbeta på nya
sätt vilket också riktar större intresse för gränsöverskridande organisering. Rollen som
gränsgångare spelar därför en allt viktigare roll för att kunna skapa lärande processer för ny
kunskapsbildning och nya handlingar (Ernits, 2020).

Arvika (och Värmland) har komplexa utmaningar kopplat till unga. De mest framträdande är hög
psykisk ohälsa, brist på närvarande vuxna, narkotikamissbruk samt ojämlika levnadsvillkor. Det
finns därmed mycket att vinna för Arvikas invånare och organisationer (och för Arvikas
attraktionskraft) att fortsätta vidareutveckla ett community som främjar barn och ungas fritid,
men också främjar lärprocesser hos unga, vuxna och organisationer.

Vår rekommendation är därför att skapa en funktion som vidareutvecklar communityt.
Funktionen behöver vara faciliterande, koordinerande och stöttande för att fånga upp
engagemang och potential hos individer och aktörer med idéer. Konkret handlar det om att
koppla ihop unga, vuxna och organisationer på ett gränsöverskridande sätt, att underlätta
information mellan aktörer samt facilitera för nya organisatoriska strukturer.
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