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Medverkande: 
Arbetsgruppen för Watch it! (Kim, Nickola, Emma, Elisabeth, Emil, August, Hilda), 
Staffan Lindqvist - Hemgården, 
Staffan Berglund – Malmö Högskola, 
Oskar Andersson - Malmö Högskola, 
Mia Norberg – Demokratiutvecklare Malmö Stad, 
Viktoria Skarler - Malmö Fria Tidning, 
Håkan Larsson – Glokala folkhögskolan, 
Lisa Bauer, 
Ida Jonsson, 
Göte Rudvall - Folkbildningsföreningen i Malmö, 
Sobhia Jalafi - S-kvinnor, 
Charlotte Grahn - student i Mediakommunikation vid Lunds Universitet.

 Arbetsgruppen hälsade välkomna och alla presenterade sig, och vad man brinner mest för 
just nu. 

 Speed-dating för att komma igång och lära känna varandra en smula minglade vi runt och 
fick speciella frågor att svara på. 

 Presentation av Watch it! 
Emma intervjuade Emil och Elisabeth, Hilda filmade det hela med sin mobil och alla kunde se hur 
det sändes live på bambuser.com, som ett exempel på ett verktyg vi kommer att använda oss av 
inom Watch it!. Vi visade 5 bilder för att berätta om hur Watch it! föddes, våra ambitioner och mål 
med projektet (vi skickar gärna projektplan om du vill läsa mer!).

 Sen var det dags att mingla runt, snacka och äta festliga snittar.

 Frågor och feedback Watch it!
Efter att snittar och tankar lagt sig på sina rätta ställen öppnade vi upp för reflektioner, frågor och 
feeback om projektet:

 Är det endast en grupp som ni ska jobba med åtta gånger, och hur många? Runt tio-femton 
personer i en grupp är tänkt, så att alla i gruppen får utrymme, får komma fram. Tanken är 
att arbeta med flera grupper parallellt.

 Hur ska man nå ut till dessa grupperna, hur rekrytera? Skolor? Väldigt viktig fråga. 
Kommer behöva använda alla möjliga verktyg för att nå ungdomar. (Facebook, sms, ringa, 
besök på skolor, mm)

 Är tanken att väcka ett intresse eller är det folk som redan är engagerade som ska delta i  
Watch it!? Det hade självklart varit roligt att få ungdomar som inte är så insatta att vilja 
engagera sig.

 Aktion, vems aktion, mot vad, vilket syfte, vad är det för tänk? Vår tolkning är öppen. Det 
handlar om agerande, om man inte är nöjd med något ska man kunna få sin röst hörd och 
agera. Man ska kunna jobba med sådant som har hänt innan också som kanske inte har varit 
bra. Det handlar om att sätta verktyg i händerna på unga.
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 Vad kan min eller min organisations roll bli i Watch it!? 
Vi satte oss i mindre grupper för att bli lite mer konkreta kring vad var och ens roll skulle kunna bli 
i Watch it!

 Hemgården bidra med ungdomar och lokaler.
 Lisa vill vara med på något sätt. 
 Staffan Berglund ”Det här är bara början!”
 Samarbete med Malmö stad om ny strategi för ungdomsinflytande

 Avslutning: 
Vi avslutade lite hastigt och lustigt. Det blev eftersnack på sina håll och jag tror att vi alla lämnade 
minglet med nya tankar, förhoppningsvis inspiration och flyers som de står ”Watch it!” på, att 
sprida. 

Följ oss på bloggen! 

watchitmalmolund.se

http://watchitmalmolund.se/

