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Bakgrund 

Engagemangsguide i Malmö är ett projekt som ger ungdomar i åldrarna 16-25 år, 

främst unga kvinnor, möjligheten att hitta sitt intresse bland Malmös olika föreningar. 

Genom klassbesök i språkintroduktionsklasser, föreningsmässor, prova-på aktiviteter 

samt individuell matchning mellan unga och passande föreningar, väcks mångas 

nyfikenhet. Samtidigt är steget mellan att känna till en förening eller aktivitet och att 

faktiskt börja där ofta stort. Genom samarbeten mellan verksamma inom skolan, 

fritidsförvaltningen och föreningslivet kan steget kanske bli enklare att ta. 

Sammanfattning 

Dagen började med mingel och fika innan engagemangsguiderna Malin Rindeskär 

och Denise Dako hälsade välkommen tillsammans med Alexandra Fritzon från 

Frivilligcentra. Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen och Charly Wassberg Borbos 

från Riksteatern presenterade sig sedan och berättade om den nationella 

satsningen Engagemangsguider samt Riksteaterns uppgift som samordnare i 

projektet. Sedan berättade Alexandra om Frivilligcentra som är en ”möjlighetsplats” 

och kunskapscenter för ideellt engagemang där MIP genomför sitt 

Engagemangsguidesprojekt. Därefter fick deltagarna chansen att lyssna på ett 

panelsamtal med Olof Samuelsson från Studenthälsan, Lutfi Zuta från Studentkåren, 

båda med sin bas på Malmö Högskola och engagemangsguiden Denise Dako. De 

samtalade bland annat om skolans relation till engagemangsguiderna och 

projektet, om mervärdet av att ha ideellt engagerade studenter och vilka 

tillvägagångssätt man kan ha för att skola och föreningsliv ska få ett bra utbyte av 

varandra. Efter det var det dags för engagemangsguiderna att ge några praktiska 

exempel på hur en arbetsdag kan se ut. Deltagarna fick vara med om en 

skolpresentation och ett rollspel där en intresserad student besöker en förening för 

första gången. Från första kontakten i klassrummet till matchning, stöttning och 

prova-på-besök. Innan det var dags för lunch presenterades eftermiddagens 

kulturcafé där deltagarna fick i uppgift att formulera frågor som de i mindre grupper 

skulle diskutera senare. Efter lunchen var det återigen dags för panelsamtal och 

denna gång var det med Thomas Sterner och Anna Jönsson från fritidsförvaltning i 



Malmö. De samtalade bland annat om fritidsförvaltningens ansvar och skyldigheter, 

om nya former för engagemang och om det nya föreningsstödet 

”Föreningsexpressen” som fritidsnämndens politiker glädjande tagit beslut om dagen 

innan. Efter panelsamtalet var det dags för Kulturkaféet på temat ”Vilka utmaningar 

och möjligheter se ni ert arbete med att engagera och inkludera fler i Malmös 

föreningsliv?”. Dagen avslutades med ett samtal om hur deltagarna såg på framtida 

samarbeten mellan kommun och föreningsliv och hur projektets erfarenheter och 

möjligheter tas till vara på efter projektets slut. 

Kulturkafé 

Under kulturkaféet diskuterades flera frågor i smågrupper med ca 4-5 personer. Varje 

grupp redovisade sedan diskussionen lite kortfattat och presenterade sina 

svar/lösningar. Nedan kan läsa en sammanfattning av presentationerna. 

Hur får vi ett bättre samarbete föreningar emellan och tar bort känslan av 

konkurens? 

- Nätverka 

- Kunskap om varandra 

- Tydlighet 

Vilka lokala kontaktnätverk för alla föreningar finns i Malmö? 

- MIP, MISO, HSO, HISO 

Hur kan vi få mötesplatser för engagemang? 

- Tydligare kommunikation i informationsdjungeln 

- Tillgodose behovet av ”häng” 

- Tillgänglighet 

Hur går man från bidrag till investering? 

- Tänk långsiktigt 

- Bättre/enklare relation/språk 

- Ändra tankesättet 

- Tar reda på hur mycket ideellt engagemang ”sparar” 

- Hjälp till med ansökningarna 

- Inkludera fler från föreningslivet på alla/större plan och fråga om deras utmaningar 

- Förvaltningarna kan vara mer uppmuntrande gentemot föreningarna 

- Ge verksamhetsbidrag i större utsträckning än aktivitetsbidrag 

Hur kommer vi åt problemet att det är få personer i en förening som gör allt? 

- Dela på börden genom nya former för styrelsearbete mm 

- Starta ungdomsnätverk inom föreningen och ge dem både ansvar och inflytande 

- Inför möjligheten att göra en insats istället för att betala en avgift. 

 

 



Avslutning 

I den avslutande diskussionen handlade det mycket om kommunikationen mellan 

kommunen och föreningslivet och medborgarna. Det finns ett behov av att träffas 

men hur ofta och i vilka former behöver diskuteras mer då det råder oenighet om 

vilken omfattning det finns behov av och om hur kommunikationen sker. Kommunens 

politiker och tjänstemän behöver tillsammans med exempelvis MIP fundera på: 

- Vem bjuder in till en träff? 

- Vilket fokus ska träffen ha? 

- Vem sätter agendan? 

- Hur ofta är kontinuerligt? 

Andra frågor/kommentarer som lyftes under dagen var 

- Det är en utmaning att representera både föreningarna och ungdomarna 

- Fokus flyttas hela tiden beroende på allt från nationella riktlinjer till lokala idéer, 

det gör att mycket parallellkörs eller förändras, på både gott och ont. 

- Skulle man kunna ha en föreningsvägledare precis som en studie- och 

yrkesvägledare arbetandes på skolan men anställd av exempelvis ett 

föreningsråd? 

- Hur mycket pengar ”sparar” vi åt kommunen genom att fler unga engagerar 

sig ideellt? 

- Kan man lösa det så att medlemmar/engagerade gör en ”insats” istället för 

att betala en avgift för exempelvis ett medlemskap eller en aktivitet? 

- Hur kan vi utveckla föreningsmässan på Högskolan? 

- Hur kan lärarna bli bättre ”ambassadörer” för föreningslivet? 


