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Bakgrund 

Föreningsdeltagandet bland ungdomar och kvinnor minskar och det är svårt att få 

ledare och tränare som vill engagera sig ideellt. Föräldrar är ofta en viktig tillgång 

och IFK Öxnehaga ser gärna att fler föräldrar blir ledare. 

Vad kan vi göra tillsammans för att locka fler till att engagera sig i de ideella 

organisationerna? IFK Öxnehaga vill ta ett gemensamt grepp om föreningslivet på 

Öxnehaga och vikten av att samarbeta och samverka. Lyckad samverkan kräver 

lyhördhet och följsamhet från alla inblandade parter. 

Sammanfattning 

Kvällen började med mingel då IFK Öxnehaga bjöd på frukt och godis. Programmet 

startade med att Maria Blomgren hälsade välkommen och därefter berättade 

Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen och Charly Wassberg Borbos från 

Riksteatern om deras respektive organisationer och roller i projektet på nationell nivå. 

Sedan var det dags för Mikael Johansson att presentera IFK Öxnehaga. Mikael 

berättade om organisationsstrukturen och verksamheten i klubben. Förutom 

projektet Handlingskraft har förening också ett socialt utskott, en 

integrationskonsulent och 7 fotbollslag i olika åldrar. Mikael berättade också om 

föreningens värdefulla relationer med exempelvis bostadsbolag och skola och han 

beskrev också de olika arrangemang som föreningen brukar delta på under ett år. 

Därefter var det dags för Maria Blomgren att berätta om projektet Handlingskraft. 

Maria berättade både om vad som redan genomförts och vad som är på gång 

under våren. Bland annat så kommer de medverka under en tjejmässa i Jönköping. 

Det dagliga arbetet består i huvudsak av uppsökande arbete och att i samarbete 

med skola, fritid och andra föreningar tillgängliggöra områdets olika verksamheter. 

Innan middagen fick vi också lyssna på Frida Ohlsson Sandahl och Thomas Björk. 

Frida är utbildare i HBTQ- och mångfaldsfrågor och hon pratade om vikten av att 

vara medveten om hur vi förhåller oss till olika normer. Detta för att så många som 

möjlig ska känna sig välkomna i föreningslivet, och inte bara de som passar in i den 

rådande mallen för föreningen/aktiviteten. Thomas berättade om hur mycket hans 

ideella engagemang i IFK Öxnehaga har betytt för honom. Han berättade om hur 

han ville ge tillbaka till det föreningsliv som gett honom så mycket so ung och hur 

han nu som ledare hoppas att han kan sprida samma känsla omkring sig. Efter dessa 



inspirationsföreläsningar var det dags för middag och efter det var det 

diskussionsforum. Maria och Charly hade förberett 4 frågor för diskussion och 

ytterligare en fråga kom som förslag från en deltagare. Alla deltagare fick sedan 

välja 2 frågor som de diskuterade i smågrupper i ca 25 minuter vardera. Efter 

diskussionsforumet sammanfattades samverkansträffen med några korta citat från 

diskussionen och en uppmaning om fortsatt god samverkan. 

Diskussionsforum 

Under diskussionsforumet samtalades det om 5 frågor. Nedan finns ett axplock av 

det som diskuterades.  

Hur ser föreningslivet ut på Öxnehaga? Vad är bra? Vad saknas? Vad kan 

utvecklas? 

- Annonsera fler spontana event via facebook. 

- Det finns ett behov av fler samlingspunkter och ”generationsövergripande” 

lokaler. 

- Kommunen skulle kunna utmana föreningslivet att tillsammans med dem ta 

fram konkreta frågor som man jobbar med tillsammans under en bestämd 

tidsperiod. 

- Det behövs fler aktiviteter. 

- De praktiska förutsättningarna med natur och anläggningsytor är bra. 

- 80% trivs bra med att bo på Öxnehaga. 

- Det behövs mer relationsbygge och fler samarbetsprojekt mellan existerande 

föreningar. 

- Kulturföreningarna borde bli mer involverade på området. 

Hur kan vi locka fler att engagera sig ideelt? 

- Sprid hur roligt det är istället för betungande. 

- Fråga pensionärer direkt när de går i pension. 

- Ställ raka tydliga frågor om man vill ha någon som hjälper till, exempelvis ”Kan 

du hålla i kiosken 3 ggr” istället för ”Kan du hjälpa till”. 

- Bredda utbudet för att fånga upp personer med olika intressen. 

- Ta reda på vilka aktiviteter som saknas och ta in det under redan befintlig 

förenings vingar. 

- Samarbete mellan föreningar. 

- Acceptera att alla inte håller med om att föreningen finns för alla barna 

bästa. 

- Gemenskap och uppmuntran till engagerade. Vårda de medlemmar 

föreningen har. 

- Våga låta ungdomar leda också. 

- Var öppen för olika/nya arenor där tänkbara målgrupper finns. 

- Fånga upp de som varit ”praktiskt” aktiva och börjar tröttna och påpeka att 

de kan passa bra som ledare istället. 

- Förutsätt inte att alla tjejer bara vill vara aktiva inom kulturområdet. 



- Ordna aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans. 

- Minska den administrativa bördan för föreningarna (från kommunen) 

- Hitta nya former för engagemang där styrelser inte nödvändigtvis behövs. 

- Fokusera på mer än bara elitsatsning i idrottsföreningarna. 

Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna med samverkan på Öxnehaga? 

- IFK Öxnehagas samverkan med skolan är bra men kan fördjupas. 

- Det behövs en riktig internationell skola där man tex talar olika språk på olika 

lektioner.  

- Unga har svårt att känna stolthet för området. 

- Marknadsföringen kan alltid bli bättre. 

- Vi kan vara mer öppna, generösa och inkluderande. 

- Det finns många bra unga och vuxna förebilder på Öxnehaga. 

- Skulle man kunna släppa in nya parter i områdesgruppen? 

- Samverkan genom fotboll har varit framgångsrikt för barn mellan 10-12 år. 

- Kommunikation via internet vs fysiska möten. 

- Utbyten utöver det vanliga, tex samarbete mellan fritids och PRO. 

- Vi behöver en Zlatan. 

- Samverkansgrupper behöver vara en spegel av området. 

Hur lyckas vi med framtida samverkan på Öxnehaga? Resurser? Vem gör vad? 

- Marknadsför ”Har du en dröm” bättre. 

- Pränta in i alla projektägare att vid projektslut måste det finnas en lösning för 

framtiden. Så att man aktivt jobbar för det hela tiden och inte blir 

”överraskad” på slutet. 

- Områdesgruppen kan äga frågan. 

- Ta fram nya former för ungdomsforum där det skapas möjlighet för reellt 

inflytande. 

- Föreningsliv 2.0 är ett måste. 

- Utnyttja fungerande samverkansstrukturer. 

- Resurser=Samverkan, gemensam budget 

- Samverkan mellan skola och fritid 

- Bilda sektioner istället för föreningar (där det passar). 

- Föreningskunskap i skolan. 

Hur får vi mer pengar till kultur- och fritidssektorn? Omfördelning från andra sektorer? 

Var tar vi pengarna? 

- Istället för att kräva 10% (särskilt anpassade) lägenheter vid exploatering, kräv 

10% till kultur och fritid. 

- Låt medborgarna få bestämma vad man kan undvara i kommunen, för att få 

mer pengar till kultur och fritid istället. Medborgardialoger! 

- Samarbeten mellan kommun och föreningar. 

- Sponsorer. 


