JAG TROR PÅ MIN RÖST
i eu-valet

Rapport om Myndigheten för stöd till trossamfunds
satsning inför EU-valet 2019
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EU workshops
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Utmaningar
förbättringsförslag och
framgångsfaktorer
,

-

27

BILAGOR

Utdrag ur handboken och
valfoldern ekonomisk
redovisning
,

G

Sammanfattning
Genom regleringsbrevet för budgetåret
2019 fick Myndigheten för stöd till
trossamfund SST i uppdrag av regeringen
att stimulera trossamfundens arbete med
informationsinsatser inför
Europaparlamentsvalet 2019 Uppdraget
innebar att informera om rösträttens
betydelse samt det praktiska
röstningsförfarandet På grund av positiva
erfarenheter av arbetet med
valambassadörer inför de allmänna valen
2018 bestämde myndigheten att använda
samma koncept även i detta uppdrag dock
mer storskaligt än året innan För detta
valde SST att samarbeta med
studieförbunden Ibn Rushd Sensus och
Bilda
(

)

.

.

,

,

.

,

Ett undervisningsmaterial med handbok
samt powerpoint presentationer på sju
språk togs fram som underlag till en
interaktiv workshop Fram tills EU valet
den 26 maj genomförde valambassadörer
111 EU workshops i hela Sverige Dessa hölls
på 13 olika språk och hade 2173 deltagare
Utöver arbetet med valambassadörerna
gav myndigheten även ut en valfolder
Denna informerade bland annat om EU s
mandat och struktur rösträttens betydelse
samt det praktiska röstningsförfarandet
Förutom information gav broschyren även
inspiration till att rösta detta i form av
uttalanden av olika religiösa företrädare i
Sverige
-

.

-

-

.

.

.

:

,

.

,

.

.

Regeringsuppdraget
Informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet
2019
I enlighet med beslut i budgetpropositionen för
2018 får SST i uppdrag att stimulera
trossamfundens arbete med informationsinsatser
inför Europaparlamentsvalet 2019 Uppdraget
innebär att informera om rösträttens betydelse
och det praktiska röstningsförfarandet
Verksamheten ska inriktas på grupper av
röstberättigade med lågt valdeltagande i tidigare
allmänna val I uppdraget ingår att följa upp och
utvärdera arbetet med informationsinsatserna och
könsuppdela utfallet där det är möjligt
.

.

.

.

03

En

kort

forskningsöversikt

FÖR ATT GENOMFÖRA SATSNINGEN PÅ ETT
SÅ EFFEKTIVT SÄTT SOM MÖJLIGT INLEDDE
MYNDIGHETEN SITT ARBETE MED EN
SAMMANSTÄLLNING ÖVER FORSKNINGEN I
OMRÅDET SÅVÄL MÖNSTER I
VALDELTAGANDE SOM STRATEGIER FÖR
ATT ÖKA DETTA IAKTTOGS
.

.

Å ena sidan har Sverige det
tredje högsta valdeltagandet
i de nationella
parlamentsvalen bland EU
länder utan valplikt och
urskiljer sig med sin trend
av ett ökande valdeltagande
Intresset för politik är högt
och även engagemanget
mellan valen sker i högre
utsträckning än i de flesta
andra europeiska länder 1
Å andra sidan beskrivs EU
valen i internationell
forskning 2 ofta som ett
andra rangens nationella
val då medier partier och
väljare anser att det står
mindre på spel än i de
nationella valen 3 Fastän
valdeltagandet i Sverige har
kontinuerligt ökat sedan
2004 påverkar ojämlikheter i
människors socioekonomiska
förutsättningar deras
-

.

.[

]

-

[

”,

]

”

,

.[

,

]

möjligheter att delta i
demokratin Detta
demokratiska utanförskap
yttrar sig i ett jämförelsevis
lågt valdeltagande av unga
vuxna utrikesfödda personer
och människor med
funktionsvariationer 4
Beslutet att rösta eller ej är
en vana som etableras efter
några valtillfällen och som
med tiden blir allt svårare att
ändra på Personer som ännu
inte har etablerat fasta
valvanor kan således ses som
en avgörande grupp det vill
säga både unga
förstagångsväljare och
personer som nyligen
kommit till Sverige Lyckas
man att befästa dessa
individers identitet som
väljare kommer de mest
sannolikt att fortsätta rösta
även i framtiden 5
.

,

.[

]

.

–

/

.

.[

]

[1] Sverige, Regeringskansliet, Kulturdepartementet (2018). Strategi för en stark demokrati – främja, förankra,
försvara. Stockholm, s.11.
[2] Schmitt & Thomassen (1999); Franklin (2000); Holmberg et al. (2001) i Oscarsson, H., Holmberg Sören, Hedberg, P., &
Dahlberg, S. (2006). Europaval.
Svenska valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. s.15.
[3] Loc.cit.
[4] I Beckman, L. (2009). Demokratipolitikens metoder: Insatser för ett ökat valdeltagande - en kunskapsöversikt. Stockholm:
Sveriges riksdag, s. 16-97.
[5] Ibid., s.18-21.
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Med tanke på detta valde myndigheten att
tolka regeringsuppdragets direktiv att
verksamheten ska inriktas på grupper av
röstberättigade med lågt valdeltagande
i tidigare allmänna val på så vis att den
främsta målgruppen ska vara trossamfund
med en majoritet av utrikesfödda personer
samt att arbeta en del med deras yngre
medlemmar Nästa steg i processen var att
ta vara på forskningen som har undersökt
hur människor kan mobiliseras att gå till
val Dessa getting out the vote
undersökningar visar att sociala möten
dörrknackningar personliga samtal är
den mest effektiva metoden för
väljarmobiliseringen 6 7
”

”

.

.

(

”

-

-

-

,

”-

)

.[

][

Röstning är en social handling där de
sociala nätverken runtomkring familj
trossamfund etc har stor vikt för beslutet
att rösta eller inte Röstar en person är
sannolikheten stor att andra följer med
människor mobiliserar varandra Denna
spill over effekt är särskilt stark i grupper
som tillhör de mest svårmobiliserade 8
Insatser riktade gentemot särskilda
grupper är dessutom mer effektiva än
allmänna informationsinsatser Dessa
fungerar bäst i kontexter där människorna
finns ändå i stället för att lyfta dem ur sina
miljöer för påverkan 9 10
,

(

,

,

.)

.

–

.

”

-

”-

.[

.

,

.[

][

]

]

[6] Se till ex. Eldersved, S. 1956; Green, D. och Gerber, A. 2001; Niven, D. 2004 i Beckman, s. 27.
[7] Frykman, M. (2018, april 15). Höj rösten! Presentation på valambassadörsutbildningen, Stockholm. Källa: Benedikt Hugosson, Ombudsman väljardialog Socialdemokraterna.
[8] Oscarsson, H. E. (2018, mars 14). Rätt att rösta. Presentation på SKL:s Demokratidagen 2018, Stockholm.
[9] Loc. cit.
[10] Beckman, L. (2009). Demokratipolitikens metoder: Insatser för ett ökat valdeltagande - en kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges riksdag, s.6.
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]

Metod

"valambassadör"

EU - VALAMBASSADÖRER OCH
FOLKBILDNING

För detta regeringsuppdrag valde
myndigheten att samarbeta med de tre
studieförbunden som har trossamfund som
sina medlemmar Sensus Bilda och Ibn
Rushd Studieförbunden har verksamhet i alla
Sveriges kommuner och arbetar med
folkbildning som handlar om att så långt
som möjligt anpassa kurser och studiecirklar
efter deltagarna om att utgå från deltagarnas
förutsättningar och behov
Några
grundtankar är att deltagarna lär av varandra
att arbetsformerna är demokratiska och
engagerande och att lärandet är aktivt 11
:

,

.

,

”

,

.

(…)

,

.”[

[11] Folkbildningsrådet. (2019). Fakta om folkbildningen.
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]

på andra språk än svenska samt att
anpassa sitt budskap enligt trossamfundets
kontext och behov Detta budskap
förmedlades i workshops med mycket
utrymme för personliga samtal enligt
forskningen det mest effektiva sättet att
mobilisera människor

Syftet med samarbetet var att göra
informationen om EU valet lättillgängligt
genom studieförbundens pedagogik samt
att försöka arbeta så rikstäckande och
storskaligt som möjligt Tack vare detta
samarbete blev vi fyra organisationer vars
nätverk kunde tas vara på och som
arbetade för att sprida kunskaper om EU
valet
-

.

–

.

.

-

.

Baserat på forskningen som diskuterades
ovan samt positiva erfarenheter av arbetet
med valambassadörer i samband med de
nationella valen 2018 kom myndigheten
till slutsatsen att det mest effektiva sättet
att genomföra regeringsuppdraget var
genom valambassadörer Dessa var
personer som är väl förankrade i sina
respektive trossamfund har stora
kontaktnät och i många fall
förtroendeuppdrag Deras uppgift var att
anordna en interaktiv workshop om EU
valet samt att dela ut informationsfoldrar

”

,

”

.

Denna metod hade en rad fördelar och
styrkor Andersson m fl menar att nya
platser och arenor behöver skapas för att
nå ut till de grupper som generellt inte är
engagerade i valrörelserna 12
Valambassadörerna hade en nyckelposition
att skapa dessa utrymmen i sammanhang
som ofta inte är naturliga politiska arenor
varför det antagligen hade varit svårt att
som myndighet komma utifrån med ett
politiskt budskap Genom den lokala
förankringen och sitt stora engagemang
hade valambassadörerna redan ett
förtroendeförskott inom sina trossamfund
och föreningar vilket möjliggjorde det
politiska samtalet
”

”

]

,

.

,

.

I synnerhet i grupper som ännu inte har
etablerade valvanor har teknisk
information om röstningsförfarandet en
signifikant positiv effekt på valdeltagandet
13 varför detta var en viktig del i
workshopen Dessutom hade
valambassadörerna möjlighet att informera

,

[

]

.

.

,

-

.[

,

,

.

.

.

.

,

.

”

,

.

:

Externa informationsseminarier i samband
med valen har den väsentliga svagheten att
det är de redan frälsta som deltar Tack
vare valambassadörernas närvaro och
förankring i trossamfunden hade de
möjlighet att hålla workshops i samband
med gudstjänster bön högtider och dylikt
Detta uppsökande arbetssätt möjliggjorde
att just de personer som inte aktivt skulle
söka sig till externa valseminarier kunde
nås En ytterligare faktor som talade för att
arbeta med trossamfunden som helhet i
stället för att bjuda in individer från olika
organisationer till utbildningsseminarier
berör den ovan diskuterade spill over
effekten Enligt statsvetaren Henrik
Ekengren Oscarsson ska varje kampanj för
att öka valdeltagandet genomsyras av
denna sociala dragkraft 14 Framförallt
med tanke på att vår målgrupp tillhör de
mer svårmobiliserade där effekten är
särskilt stark hoppades vi att detta skulle
komma valambassadörerna tillgodo
-

”-

.

.[

]

,

,

.

Ja sociala medier tänk om man
övertygar en av alla dessa influencers på
YouTube att uppmana sina följare att rösta
Det skulle antagligen ha den största
effekten av alla konstaterade Henrik
Ekengren Oscarsson vidare 15 Inom
trossamfundsvärlden kan en andlig ledare
ha en roll som liknar den av en influencer
varför det var särskilt glädjande att en del
imamer präster och andra religiösa ledare
valde att anta uppdraget som
valambassadör I själva verket hade
majoriteten av alla valambassadörer något
sorts förtroendeuppdrag till exempel som
styrelseledamot ledare av en kvinnogrupp
ungdoms eller scoutledare m m
”

,

–

(…)

”,

.[

]

,

,

.

,

,

-

,

,

.

.

[12] Beckman, L. (2009). Demokratipolitikens metoder: Insatser för ett ökat valdeltagande - en kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges riksdag, s.24.
[13] Ibid., s. 28.
[14] Oscarsson, H. E. (2018, mars 14). Rätt att rösta. Presentation på SKL:s Demokratidagen 2018, Stockholm.
[15] Loc. cit.

07

.

Tillvägagångssätt
FRÅN PROJEKTIDÉ TILL GENOMFÖRDA EU - WORKSHOPS

Valambassadörernas uppgift var att hålla
en till tre interaktiva workshops med
minst tolv deltagare i sitt trossamfund sin
förening eller i enstaka fall sitt
studieförbunds lokal Tillsammans med
Ibn Rushd utvecklades tre underlag för
detta en handbok till valambassadörerna
en powerpoint presentation på sju olika
språk baserad på valambassadörernas
behov samt en valfolder som skulle
delas ut på workshopen och i andra
sammanhang I folkbildningsandan
innehöll workshopen inte bara
,

,

,

.

:

,

-

(

)

,

.

08

information om själva valet och dess
röstningsförfarande utan gav även utrymme
till filmvisning gruppövningar diskussion
och personliga reflektioner Detta med syftet
att deltagarna själva skulle komma till
insikten hur viktig deras röst och deltagande
i demokratin är Varje valambassadör fick ett
paket hemskickat som innehöll valfoldern
handledningen en EU karta give aways från
Europahuset EU klistermärken keps lipsyl
pins vykort samt fördjupande
informationsbroschyrer från riksdagen
,

,

.

.

,

,

(

,

-

-

,

-

,

,

,

)

.

Platsannonsen om att söka till
valambassadör spreds i myndighetens och
studieförbundens kanaler Efter en
ansöknings och intervjuprocess sattes
valambassadörerna i kontakt med
sitt respektive studieförbund för
möjligheten att få stöd eller hjälp i
workshopsplaneringen Särskilt Ibn Rushd
avsatte stora resurser för att stötta
sina valambassadörer lokalt Varje
valambassadör träffade en medarbetare i
sitt eget distrikt för ett förberedande
samtal inför workshopen I många fall var
samma medarbetare även närvarande
under valambassadörens workshop Efter
genomförd workshop skickade
valambassadören bilder samt en kvalitativ
och kvantitativ rapportering till
myndigheten För varje godkänd workshop
betalades ett arvode på 999 kronor brutto
.

-

.

.

.

.

När jag var på festivalen pratade
jag om EU och jag försökte
övertyga dem att rösta så jag
berättade om mig själv När jag
röstade så kände jag mig
jättestolt och glad för att jag har
gjort nånting för Sverige och är
en del av det av samhället Jag
kände att jag spelar roll i Sveriges
beslut och kan påverka Så jag sa
att ni också spelar roll i Sverige
om ni röstar Då log dem och
förstod
"

,

:

,

,

.

.

.

."

Valambassadör i Södertälje

.

.

I augusti anordnades en träff i Stockholm
för alla EU valambassadörer för
återkoppling erfarenhetsutbyte och
diplomering Dessutom var syftet att
bekräfta valambassadörernas viktiga arbete
och stärka dem i sitt
demokratiengagemang framöver varför vi
även bjöd in en inspirationsföreläsare
-

,

.

,

.

Under hela processen stod myndigheten
och Ibn Rushds lokala medarbetare i nära
kontakt med valambassadörerna och
agerade bollplank organisatoriskt stöd
samt höll koll på aktivitetsrapporteringen
,

.
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Valfolder

INSPIRATION OCH INFORMATION
Dessutom publicerade
myndigheten en EU valfolder
6000 exemplar Denna
informerade bland annat om
EU s mandat och struktur
rösträttens betydelse samt det
praktiska röstningsförfarandet
Förutom information gav
broschyren även inspiration till
att rösta detta i form av
uttalanden av olika religiösa
företrädare i Sverige
-

(

).

:

,

.

,

.

Valmyndigheten sammanställde
praktisk information om EU valet
på 37 språk varför SST inte såg
behovet av att översätta foldern
till andra språk än svenska I
stället valde vi att foldern skulle
vara skriven på enkel svenska
med många illustrationer När
valambassadörerna delade ut
SST s valhäfte i samband med
sina workshops kompletterades
detta i många fall med utskrifter
av Valmyndighetens material på
målgruppens modersmål På så
vis gjordes materialet tillgängligt
även för personer som inte talar
svenska
-

,

.

.

:

.

.

Valfoldern kan laddas ner på
myndighetens hemsida under
fliken Om oss material från
myndigheten
"

/

".

Anders Aborelius, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift
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Resultat
VALAMBASSADÖRERNA GENOMFÖRDE 111 WORKSHOPS PÅ 13
OLIKA SPRÅK TOTALT DELTOG 2173 PERSONER I EN WORKSHOP
.

Enligt Europaparlamentet ökade
valdeltagandet för fjärde valet i rad i
Sverige till 55 27 Det exakta antalet
personer som påverkades av just
myndighetens satsning går dock inte att
uppskatta Det rapporterades om projektet
i SVT tidningen Sändaren upplaga 6200
exemplar Kyrkans Tidning 23300 ex
Västerbottens kuriren 28400 ex Dagen
15700 ex Kupolen 3000 ex samt Ibn
rushds hemsida och sociala medier
Valfoldern 6000 ex delades ut
personligen men spreds även via
myndigheten till trossamfunden På olika
sammanträden informerade myndighetens
personal om satsningen samt uppmanade
de närvarande att i sin tur sprida
information kring valen
,

,

%.

.

,

(

),

(

-

(

.),

.),

(

.),

(

FÖR FJÄRDE GÅNGEN I RAD
ÖKADE VALDELTAGANDET

.)

.

(

.)

,

.

.
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.

12

13

14

Totalt genomfördes 111 workshops på 13 olika
språk av 53 valambassadörer 30 kvinnor 23
män Vid alla workshops räknade
valambassadörerna antalet deltagare Enligt
denna statistik deltog 2173 personer i en
workshop varav 1185 kvinnor och 988 män I
enlighet med regleringsbrevets uppdrag
redovisas utfallet uppdelat efter kön
Workshops ägde rum på olika platser i
Stockholms kommun i Södertälje
Östersund Lund Norrköping Boliden
Linköping Jönköping Göteborg Tullinge
Nyköping Umeå Vallentuna Falköping
Sundsvall Karlskoga Huddinge Upplands
Väsby Västerås Mjölby Motala Märsta
Tyresö Örebro Tumba Malmö och Lerbo
Tack vare den ovan diskuterade spill over
effekten den mediala rapporteringen
samt utdelandet av valfoldern kan vi dock
dra slutsatsen att ännu fler personer berörts
än de som registrerades i statistiken
(

,

).

.

,

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

-

,

,

.

Workshopen gick jättebra det var min tredje gång och därför var jag
självsäker och kunnig I denna workshop lyckades jag få 25 personer att
lyssna på mig det var efter en bön och därför var de flesta av den äldre
målgruppen Därför trots att jag hade hållit två workshops innan var
denna gång speciell då deltagarna var äldre Jag var nervös på vägen
dit för att jag trodde att kanske dem äldre kommer inte lyssna på mig
eller inte ta mig seriöst men det visade sig motsatsen då alla var
jättesnälla lyssnade aktivt och deltog kontinuerligt under workshopen
Roligt att jag hann göra en tredje workshop tråkigt att det var min
sista då jag upplevde EU valambassadör rollen väldigt givande lärorik
och kul Hoppas att ni erbjuder samma möjlighet vid nästa val då jag
tycker att jag verkligen kunde bidra och lyckades uppmärksamma valet
och sprida information om det
"

,

.

,

.

,

,

.

,

,

.

,

-

,

!

."

Utvärdering av en valambassadör
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Utvärdering
UTMANINGAR FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH
FRAMGÅNGSFAKTORER
,

Utvärderingen baseras på
valambassadörernas skriftliga rapportering
direkt efter workshopen, återkopplingen
under ambassadörsträffen i Stockholm
samt myndighetens observationer. Inför
eventuella framtida uppdrag följer en
sammanställning över framgångsfaktorer
och utmaningar.

Tajt tidsram:

Myndigheten fick

regeringsuppdraget vid årsskiftet, vilket
innebar att hela projektet behövde gå från
idé till ett avslutat projekt på valdagen på
mindre än sex månader

–

d.v.s. utveckling

av projektplanen, etablering av
samarbeten, materialutveckling och
översättningar, marknadsföring,
rekrytering, intervjuer med 74 personer,
förmedling mellan valambassadörer och
lokala kontaktpersoner samt
genomförande av en till tre workshops.

16

UTMANINGAR OCH
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Detta innebar att det inte fanns tid till en
utbildningsdag som skulle förbereda
valambassadörerna på sina workshops ett
önskemål inför kommande uppdrag I stället
var tanken att valambassadörerna skulle
förbereda sig själva med handledningsboken
samt att studieförbunden skulle förmedla
kontakten till lokala kontaktpersoner för
stöd något som fungerade olika väl i de
olika studieförbunden
–

.

–

.

Som nämnt
ovan är en del trossamfund inga naturliga
politiska arenor utan det anses att politiken
ska äga rum utanför den religiösa sfären För
några valambassadörer innebar detta
inledningsvis en del utmaningar med att få
kunna genomföra workshops
Blanda reli ion o h politik:
,

.

.

Det fanns många som
inte visste varför de ska rösta i EU valet EU
ligger i Bryssel inte här Många hör EU och
politik och blir rädda berättade en
valambassadör Utmaningen att väcka
människors intresse för EU valet vittnade
majoriteten av valambassadörerna om Det
fanns en utspridd känsla av att EU ligger
långt borta att det inte påverkar individen
samt att systemet är för komplicerat för att
förstå Dessa faktorer ledde till att det inte
alltid var lätt för valambassadörerna att
samla deltagare till sina workshops Allt
detta innebar en svårare utgångssituation
för valambassadörerna i år jämfört med dem
som arbetade i samband med de nationella
valen 2018
Lå t intresse ör EU:
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Jag tyckte att denna
workshop var väldigt lyckad
Vissa av deltagarna hade lite
information om valet medans
andra hade nyligen fått deras
medborgarskap och hörde om
valet för första gången Detta
bidrog till väldigt intressanta
diskussioner där båda bidrog
med deras perspektiv Jag
tyckte att det var väldigt
trevligt att flera damer hade
med sig sina röstkort och
visade upp de för gruppen när
vi diskuterade den punkten
Jag fick väldigt fina
återkopplingar av deltagarna
som tyckte att det var
jätteviktigt med oss
valambassadörer som sprider
information om EU valet
Speciellt efter att de såg i
presentationen att ca 50 av
personerna som har rösträtt
inte röstar Många pratade om
att sprida vidare
informationen till deras barn
och barnbarn
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Utvärdering av en
valambassadör
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FRAMGÅNGSFAKTORER

Förtroendekapital, stöd rån reli iösa
”in luen ers” o h auktoritetspersoner:

I många trossamfund lyckades
valambassadörerna att få aktivt stöd i
sitt uppdrag av de högsta religiösa ledarna
vilket medförde att även dessa
uppmuntrade sitt trossamfund att rösta
under bönesamlingar och gudstjänster I
andra fall valde själva imamen prästen
eller annan religiös ledare att arbeta som
valambassadör något som innebar en
mycket stark påverkanskraft se metod
och forskningsdiskussionen Majoriteten av
alla valambassadörer hade någon sorts
förtroendeuppdrag till exempel som
ungdoms eller scoutledare ledare av en
kvinnogrupp styrelseledamot m m Alla
dessa personer besitter två viktiga
egenskaper breda nätverk och ett
förtroendeförskott inom sina trossamfund I
synnerhet med tanke på det låga intresset
för EU valet var dessa båda faktorer
avgörande
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Några kommentarer från valambassadörer
Eftersom vi kände människorna kunde vi säga okej du
får vara med i fem minuter på min workshop om du inte
gillar det så kan du dra Det funkade De stannade
Just det att det är privata personer inte en myndighet
eller så gör att man kan dela med sig av personliga
erfarenheter Folk har möjlighet att relatera till det här
jag säger Det blir ännu enklare att övertyga någon
Det var en väldig fördel att vi hade egna nätverk alla
här Att alla hade en lokal förankring Då är det ganska
enkelt att få till det
Den personliga kontakten var mest effektiv Att man
kände människorna
redan innan valet var hjälpsam
och vi hade en större möjlighet att övertyga dem att
rösta Ännu mer eftersom jag har en förtroendeställning
kunde jag påverka medlemmarna i församlingen att gå
och rösta
I min workshop lovade mig alla att de skulle rösta och
sprida informationen vidare till vänner och släktingar
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Eta lerade kommunikationskanaler o h

e intli a

Genom befintliga mejllistor och
nyhetsutskick samt grupper på sociala medier kunde
valambassadörerna nå målgruppen på ett enkelt och
effektivt sätt Högtider årsstämmor och andra tillfällen där
grupper samlades var utmärkta tillfällen att nå ut till ett
stort antal personer även till dem som inte aktivt skulle
söka sig till ett valrelaterat evenemang Genom att använda
sig av trossamfundets lokaler för workshops sänktes
tröskeln till deltagande ytterligare
Det var efter gudstjänsten vilket gjorde att många
stannade kvar för att vara med på workshopen Detta var
också bra för att det var nästan jämn fördelning mellan
olika kön och ålder
mötesplatser:
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En ytterligare
framgångsfaktor var att anpassa budskapet enligt
trossamfundets behov och människornas kontext Tack vare
den gemensamma bakgrunden av valambassadör och
trossamfundsmedlem kunde det säkerställas att deltagarna
möttes av någon som förstod deras situation frågor och
problem
It was easy for me
to understand the needs of the
participants because I m one of them and adapt my
message to be of importance to them
Konkretisera EU o h anpassat

udskap:
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Även med hänsyn till deltagarnas ålder var
det viktigt för valambassadörerna att
anpassa sina workshops :
Min nästa workshop var anpassad för
personer som var unga och skulle rösta
för första gången Denna gång behövde
jag fokusera på detaljerna De unga som
var med var väldigt intresserade och det
var jättelätt att fördjupa dem i ämnet
Samtidigt blev det väldigt bra
diskussioner i gruppövningarna Alla var
nöjda med mängden information och
ville sprida den vidare till deras nära som
har rösträtt också I denna workshop
körde jag korta pauser med lite rörelse
för att skapa lite variation
Inte bara var det avgörande att kunna
anpassa sitt budskap efter målgruppen
utan även att konkretisera EU och dess
påverkan till exempel genom att visa på
konkreta fall om hur EU påverkar
människors vardagsliv
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Möjligheten att kunna hålla
hela workshopen på annat språk än
svenska ansågs som ett centralt element i
att kunna påverka Presentationen gjordes
tillgänglig på sju olika språk enligt de
behoven som valambassadörerna såg
lokalt i sina trossamfund för att tillgodose
att alla grupper kunde nås Då alla
valambassadörer talade svenska översattes
inte handledningen
Sedan det med olika språk Det var lite
ovanligt att man tänker på det sättet Att
man tänker på just det att inte alla talar
svenska eller engelska Det tyckte vi var
väldigt hjälpsamt
Många som kommer hit och inte kan
språket vet inte vad det EU valet
handlar om Så vi som kan språket kan
berätta och förklara för dem Och då
säger dem jaha okej då ska vi gå och
rösta
Olika språk:
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Kommunikation med SST:

Valambassadörerna stod under hela
uppdraget i kontakt med SST något som
rapporterades som motiverande för deras
arbete Kommunikationen ansågs ha varit
enkel och smidig vilket uppskattades och
underlättade uppdraget
Vi har haft en väldigt fin kommunikation
med SST Man kände stödet och
uppmuntran och fick alltid snabb
återkoppling Det är viktigt för en att få
stöd när man gör någon nytta i
samhället Och det gör att man vill
fortsätta och nå ut till ännu fler
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Med
hänsyn till EU s komplexitet och i många
fall låga förkunskaper lades i utvecklingen
av materialet mycket tanke på hur vi kunde
göra underlaget så tillgängligt som möjligt
Lärandet skulle ske med alla sinnen och
intresset stimuleras av gruppövningar
korta filmsekvenser diskussionsfrågor samt
ett föredrag Dessutom skulle innehållet
kunna användas av båda människor som
bott i Sverige hela sina liv och dem som
är nya i landet Enligt utvärderingarna
fungerade det väl för valambassadörerna
att leda workshopen baserat på
handledningsboken och att få en
medföljande presentation
Det med färdigt material var väldigt
väldigt bra Det där med designen Det
var inte som skolpowerpoints så tråkigt
och så utan väldigt genomtänkt Det
tyckte jag om Och att det inte var för
djupt och inte för ytligt det var lagom så
att ingen blev uttråkat
Jag tycker att diskussionsdelen var bäst
då fick deltagarna själva fundera och
tänka på lösningar till t ex lågt
valdeltagande Dessutom var övningarna
bra också tillsammans med diskussion
då kände dem att de är en del av
workshopen och är engagerade Videos
hjälpte mycket till jag tycker att de
förklarar på ett väldigt bra och enkelt
sätt vilket hjälper för bättre förståelse
och var ett bra stöd för mig ”
Ett ärdi t, interaktivt material:
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Jag kunde uppmärksamma
valet och själva EU
verksamheten då många visste
inte så mycket om EU och vilka
frågor samt problem som
behandlas där Både dem som
hade information och som inte
hade information alls blev mer
engagerade under
workshopen Just denna
workshop hölls för unga 19 25
Det var ganska enkelt för mig
att
guida medlemmarna
under workshopen då jag har
arbetat med detta tidigare
men ändå så var ämnet nytt
för mig Jag verkligen tyckte
om att hålla en ordentlig
workshop då jag efter
fördjupning genom läsning av
materialet och dem flesta
medlemmarna insåg att dem
frågor som avgörs I EU berör
och påverkar oss dagligen utan
att vi vet om det Jag tycker
att jag lyckades med
workshopen eftersom dem
reflektions och
frågestunderna var effektfulla
och gav oss alla chansen att ta
del av andras tankar
reflektioner samt åsikter
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En positiv sidoeffekt
av ambassadörernas valarbete kom fram i
utvärderingarna ett stärkt engagemang och
ökat demokratiskt intresse
Hur mycket man lär sig själv det är
fantastiskt
Jag visste inte så
jättemycket innan Men jag blev motiverad
ju mer jag lärde mig och ville direkt sprida
kunskapen
Jag var stolt att bli del av detta projekten
lära mig mycket om EU om valet Jag vill
ta mer ansvar efter detta eftersom jag var
EU valambassadör Allt som ni skickade
var fint och intressant och vi hoppas att vi
hjälpte att folket ta mer ansvar efter
detta
Materialet var jättebra och jag kunde
svara på alla frågor utifrån fakta jag har
läst innan
Jag lärde mig själv nya saker och
deltagarna tyckte att det var bra och vill
gärna att det sker samma sak i alla val
Nu längtar jag till nästa val och känner
med peppad
Personlig utveckling:
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Bilagor
UTDRAG UR HANDBOKEN OCH VALFOLDERN
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Ekonomisk

redovisning

KOSTNADSSTÄLLE

KOSTNAD

MATERIAL

UTVECKLING FORMGIVNING TRYCK
PORTO ÖVERSÄTTNINGAR
,
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131959 KR
,
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ARVODEN

SAMT SOCIALA AVGIFTER

VALAMBASSADÖRSTRÄFF

KOST LOGI RESOR FÖRELÄSARE
,

,
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ÖRIGA KRINGKOSTNADER

SAMT PERSONALKOSTNADER
TOTALT
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138789 KR

64924 KR

364328 KR
700000 KR

