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Bakgrund 

Coronakrisen har drabbat Malmö, Sverige och Världen med full kraft och vi ser en stor påverkan på 

alla samhällets funktioner. Föreningslivet är en viktig del av samhället som ofta glöms bort i en tid av 

krisåtgärder. Föreningsakuten har under 2020 varit en stödverksamhet till föreningslivet. Projektet 

har pågått maj-december. Syftet med stödet var att stärka föreningslivet så att föreningslivet i sin tur 

kan bidra till att stärka Malmö under coronakrisen.   

MKB beslutade att under 2020 stödja Malmö Ideella med upp till en miljon kronor för insatser som 

syftar till att stärka stadens föreningsliv och därigenom underlätta för föreningslivet att bidra till 

viktiga och förebyggande insatser för barn och ungdomar i MKB:s bostadsområden. Malmö Ideella 

har stått för verksamhet och konferenslokaler i samarbete med Fritidsförvaltningen för möjligheten 

att nyttja resurserna inom Föreningscenter Nobelvägen 21.    

Malmö Ideella är en organisation för stadens föreningsliv med totalt 340 medlemsföreningar med 

varierande verksamheter. En av Malmö Ideellas samarbetsorganisationer är MISO, Malmö 

Idrottsföreningars samarbetsorganisation, som i sin tur har nära 130 medlemsföreningar.   

 

Figur 1: Malmö Ideellas personal tillsammans med några i styrelsen 
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Föreningsakutens syfte 

Syftet har varit att fånga upp föreningarnas behov i Malmö samt gemensamt och med andra aktörer 

lösa problem och utmaningar som föreningarna har, särskilt under den pågående krisen.  

Föreningsakuten ska finnas tillgänglig både digitalt och fysiskt i Malmö Ideellas lokaler på Nobelvägen 

21. Kärnan är ett arbetsteam som finns på Nobel21 och består av 4 personer med varierande 

arbetsgrad, till detta ska kopplas personer som anlitas på projekt- och uppdragsbasis på timmar.  

Inriktning enligt nedan:   

• Möjliggöra mindre möten och träffar för föreningar 

• Öppna upp helpdesk – kring föreningsfrågor, digitala lösningar, organisationsutveckling 

• Erbjuda service och digital mötesteknik 

• Anordna informationsmöten  

• Öppna upp för möjligheten att etablera kansli och mikro-kontor på Nobelvägen 21 

• Matcha föreningars behov med andra aktörer och skapa nätverk kring dem 

• Erbjuda anpassad utbildning (föreningsteknik, utveckling för olika språkgrupper) 

• Kompetensutveckla föreningslivet kring teknik 

• Utveckla organisationen med digital teknik – projektverktyg, planering med mera 
 

Organisation och anställda 

Föreningsakuten har för att klara sin verksamhet anställt följande 

personer, samtliga anställda hos Malmö Ideella. Tanken bakom 

sammansättningen av arbetsgruppen är att arbeta med personer 

med mycket god kännedom om föreningslivet i Malmö och även goda 

relationer med kommun, nätverk, studieförbund och andra aktörer 

av vikt för föreningar. Projektledare var Lari Pitkäkangas, 

Verksamhetsledare och ekonomiansvarig för Malmö Ideella var Ivar 

Scotte 

Föreningsrådgivarna var anställda juni-december och 

anställningsgraden har varierat något under tidsperioden eftersom vi 

i augusti anpassade tjänsterna till de behov som faktiskt förelåg inför 

hösten. Tanken var att klara oss med max ca 2,5 heltidstjänster under 

hela perioden. 

• Lari Pitkäkangas, 50% Projektledare, Föreningsrådgivare 

• Karolina Lundahl, 50% Processansvarig, Föreningsrådgivare 

• Taher Azizi, 75% Nätverk/Relation, Föreningsrådgivare 

• Elin Turesson, 25% Kommunikation 
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Beskrivning av genomförd verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni-augusti Etableringsfas  

Maj/Juni/Juli har fokuserats på att skapa en struktur och organisation för verksamheten. Att bygga 
upp kommunikation, digitala verktyg, planera för verksamheten samt upprätta relationer med olika 
aktörer inom kommunen, samt med de föreningar som behöver stöd.   Initial projektplan har 
presenterats för MKB, och löpande rapporter ges från Malmö Ideella.  
 
Viktiga händelser:  

• Rekrytering färdig av anställda 

• Formering av team och roller 

• Lokaler och funktion tillgodosedda - 
Föreningscenter 

• Första infomöte 9/6: Stöd till föreningar i 
Malmö (ca 40 fysisk närvarande, ca 20 digitalt, 
ca 150 har tittat på Facebook, och filmer finns 
på 
https://www.foreningsakuten.se/infom%C3%B6te-9-6 

• Grafisk Profil färdigt, material tas fram 

• Hemsida och kommunikationsplan upprättad  

• Projektplanering för sommaren upprättad 

• Föreningsregister skapad med ca 600 föreningar i Malmö  

• CRM-system skapat för att kunna använda i kontakter  

• Ca 50 föreningar aktiv kontakt, och 600 föreningar nådda med info.  

• Planering inför hösten initierad och presenteras senast 30 aug.  

• Ca 10 delprojekt startade med olika aktiviteter för att hjälpa föreningar 

• Nätverkskontakter upprättade med externa aktörer, till exempel Kontaktcenter Malmö 
stad 

• Samarbetsmöten har skett med Malmö stad och MISO.   

maj-jul: 
Etablering

•Samman-
sättning av 
projektteam

•Bygge av 
projekt-
organisation och 
struktur

•Kartläggning 
föreningars 
behov

•Projekt-
planering

•Första infomöte 
med föreningar

•Kommunikation
skanaler

sep-okt: 
genomförande

•Föreningsevent

•Kurser

•Rådgivning och 
ärendehantering

•Testa och lära 
kring vilka 
aktiviteter som 
skapar störst 
effekt

nov-dec: 
genomförande

•Föreningsevent

•Kurser genomförs 
regelbundet

•Föreningsboosten

•Möten och 
workshops 
långsiktiga initiativ

dec: 

Avslutning

•Avslut av 
pågående äranden

•Rapportering

•Avslut av team

https://www.foreningsakuten.se/infom%C3%B6te-9-6
https://www.foreningsakuten.se/
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September-oktober Genomförande  

Inför hösten reviderades projektplanen utifrån de behov vi sett hos föreningar i samband med den 

kartläggning som genomfördes via enkäter och direkt kontakt med föreningar. Vi enades kring tre 

fokusområden för vårt arbete. 

Första området handlar om att vara ett stöd.  Vi vill kunna utgöra ett verkligt stöd med rådgivning, 

matchning och föreningsutveckling som primär grund. En förening har sina särskilda behov och 

utmaningar, därför vill vi utforma aktiviteter och råd till varje enskild förening utifrån deras egna 

önskemål. Till detta har vi bland annat utvecklat ett CRM-system för att hantera inkommande 

ärenden och uppsökande kontakter.  

Andra området handlar om att arbeta på längre sikt, att bygga upp nya nätverk kring föreningslivet, 

etablera nya samarbetsplattformar och öppna upp nya möjligheter för föreningar. Arbetet handlar 

mycket om att få aktörer att se föreningarnas betydelse, att uppmärksamma vikten av deras 

verksamhet och se bortom kortsiktiga projektinsatser. Vi har flera delprojekt kring detta.  

Tredje området handlar om att stärka föreningarna vad gäller tillgång till lokaler, resurser och 

kompetens.  Vi vill underlätta för föreningar att söka medel, lokaler och få tillgång till kurser som är 

relevanta för föreningslivet. Vi erbjuder mikro-kontor, kurser och försöker få till nya ekonomiska 

resurser till föreningslivet, med särskilt fokus på mindre föreningar. De viktigaste elementen i 

föreningarnas vardag är att kunna upprätthålla verksamheten. Vi ska underlätta detta.   

Viktiga händelser:   

• Vår hemsida www.foreningsakuten.se uppdaterades för 
att bli mer direkt riktad till föreningarna och vilka 
erbjudande vi ger.    

• Föreningsakuten och våra enkäter har använts i underlag 
hos Malmö stad inför beslut om stöd till föreningslivet i 
Malmö.     

• Våra event om bidrag, engagemang och sponsring har 
varit fulltäckta och populära.   

• Skapat nytt koncept, ”Föreningsboosten” en aktiv och 
stödjande föreningsrådgivning   

• Vi har fört diskussioner med Malmö Ideella om fortsatt 
utveckling av långsiktiga frågor och hur de ska hanteras.    

• Förslag till Fritidsförvaltningen har tagits fram för hur vi 
skulle arbeta mot föreningar som inte är registrerade.    

• Föreningscenter är fullt.  Samtliga lokaler är uthyrda. Dock 
ej mikro-kontor. (ej färdigställt).   

• CRM-systemet med register fungerar utmärkt och 
kommer att fortsätta användas inom ramen för Malmö 
Ideella.   

• Rådgivning och ärendehantering i kombination med 
uppsökande verksamhet 

• Planering och genomförande av kurser 
 

 

  

http://www.foreningsakuten.se/
http://www.foreningsakuten.se/
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November-december Genomförande  

Digitalt är det som gäller 

I november-december gick vi helt över till att arbeta digitalt på 

distans/online. Det tär på energin, och det är ett betydligt mer 

andefattigt sätt att arbeta.  Men det fungerar ändå vilket är otroligt 

skönt.  I kris går förändring fort, och nya möjligheter uppstår.  Vi har 

haft fullt på våra arrangemang, även om deltagarantalet minskat 

något, vi har haft desto tätare kontakter med vissa föreningar 

genom den nya ”Föreningsboosten”, och vårt mer konsultativa sätt 

att arbeta. Med workshops, design och fokus på lärande, går det 

snabbt att utveckla föreningar.   

Malmö Ideella har ansökt medel på 300,000 kr om att anpassa 

Föreningscenter till en digital lösning med hybridkonferenser, där 

man kan delta både digitalt på distans, och på plats, men 

fortfarande digitalt och i mindre grupper.  Något som vi märkt 

skulle vara en stor fördel, inte minst nu på grund av restriktionerna.   

Vi har också lagt fram en del förslag till Fritidsförvaltningen, genom 

Malmö Ideella, kring olika åtgärder som vi tror skulle kunna vara bra 

långsiktigt för föreningslivet genom krisen.  Totalt ska förvaltningen 

fördela 23 miljoner extra till föreningslivet, (även andra 

förvaltningar har fått extra medel och vi hänvisar föreningar till rätt 

förvaltning).  Beslut om detta kommer i december.   

Vi har stöttat flera föreningar i ansökningar och projektutveckling.  

Tidigt påbörjades ett stöd till Föreningen ZigZag i deras 

ansökningsprocess till MUCF – Myndigheten för ungdoms och 

civilsamhälles frågor. Projektet Empower the Districts, som påbörjas 

nu i december, är ett demokratiprojekt som syftar till att väcka 

ungdomars intresse för delaktighet och demokrati.  Beslut om ca 

500 000 kr som beviljats av MUCF.   
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Viktiga händelser 

• Föreningsevent 1 gång/månad genomfördes digitalt via Zoom. Kombination av 
kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. Eventen livesändes och finns att se på 
Malmö Ideellas Facebooksida. 

• 5 nov:  Föreningsevent så lyckas din förening. 5 exempel på framgångsrika föreningar.  
25 föreningar. 1500 visningar. 158 personer har sett filmen. Här hittar ni inspelningen av de 5 
föreningarnas presentationer: https://fb.watch/1EVCkdxnrd/  

• 10 dec: Föreningsevent med tema samverkan 10 föreningar deltog och eventet sändes live 
via facebook.  

• Kurser:  
o Så söker du bidrag och skriver en bra ansökan 
o Förbättra er kommunikation med enkel grafisk design 

• Föreningsboosten – djupgående konsultation och workshops med enskilda föreningar kring 
verksamhetsutveckling 

• Workshop kring Föreningslivet och Näringslivet – ny utvecklingsplattform.  

• Delta i Forums seminarium om Civilsamhället, krisen och innovation  1 dec  
(I början av december är det väldigt mycket som händer för föreningslivet – bland annat 
frivillig veckan, med massor av online-seminarier, men också mycket andra kurser och 
utbildningar)  

• 3 dec – Fritidsförvaltningens seminarium om bidragsfördelning inför 2021. Tyvärr antogs inte 
vårt förslag om omställningsbidrag   

 

December - Avslut 

De sista veckorna innan julledigheten har vi fokuserat på att avsluta pågående ärenden, samla våra 

lärdomar och sammanställa slutrapporteringen.  

Resultat 

Kommunikation och räckvidd 

Kanaler och media  
Vi har en kommunikationsidé som bygger på att vi kommer att finnas kort tid. Därför fokuserar vi på 
att finnas och synas där våra föreningar finns, vilket är i redan existerande kanaler till exempel hos 
Malmö Ideella och MISO, men även i andra sammanhang som Föreningsmässor, och 
Föreningspoolen.  Vi har skapat en hemsida som fungerar som kontaktyta för de som vill veta mer 
om vad Föreningsakuten är för något.  
  
Hemsidan:  www.foreningsakuten.se  
Vi använder i huvudsak existerande kanaler hos olika aktörer med främst Malmö Ideella, MISO och 
andra paraplyer genom nyhetsbrev och andra sociala media. Mycket av kontakterna hanteras genom 
det egna CRM-systemet som används för att hantera inkommande och uppsökande kontakter. 
Nyhetsbrev och sociala media har använts för att nå ut med budskapet om Föreningsakutens 
verksamhet  
 

Räckvidd 

Vi har nått över 4500 personer med information om vår verksamhet via våra kanaler. Enligt statistik 

från Facebook och från vår webbstatistik. Varje månad har ca 600 föreningar fått information från 

oss. I början av hösten annonserade vi i Vårt Malmö som distribueras till 168 000 hushåll i Malmö. 

https://www.facebook.com/malmoideella
https://fb.watch/1EVCkdxnrd/
http://www.foreningsakuten.se/
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Måluppfyllelse 

Föreningsakuten har huvudsakligen uppnått de mål vi satt upp för verksamheten. I vissa fall med 

råge, särskilt våra event och kurser har varit uppskattade. Där det har gått något sämre än väntat är 

vi fått färre inkommande ärenden än förväntat. Vi tror att det har att göra med det finns en allmän 

informationströtthet kring pandemin. Under september-december kan vi räkna till endast ca 30-40 

ärenden, av rent rådgivande karaktär, och det är förvånansvärt lite. Vi tror att föreningarna ser ett 

direkt utbyte som viktigare, att få delta i en workshop, att gå en kurs, vara med på event är ett mer 

aktivt sätt att inhämta kunskap och information.     

 

Statistik aktiviteter 

Rådgivning 

Cirkeldiagrammet visar antal hanterade ärenden efter 

kategori augusti-december 2020.  

Frågor har också inkommit vid andra tillfällen som vi 

svarat på. Inte minst vid våra event och kurser.  Mycket 

har handlat om att söka bidrag, hitta kontakter, 

diskutera projektidéer, fundera kring lokal och hyra.   

En viss frustration över all information finns hos 

föreningslivet. Föreningar efterfrågar konkreta 

ekonomiska stöd, särskilt inom kultur och 

arrangemangsområdet.   

 

 

 

Föreningsevent, kurser och workshops   

• Totalt antal deltagande unika föreningar i våra 4 föreningsevent: 58 

• Antal deltagande unika föreningar i våra kurser (samtliga 4 tillfällen): 31 

• Antal unika föreningar vi haft aktiv kontakt med (ärenden, event, samtal och kurser 
sammanräknat): 129 

• Workshop Näringsliv och civilsamhälle:  10 deltagare, Malmö stad, Tillväxt Malmö, MEC, BID, 
Malmö Ideella, Meet Malmö, Malmöandan, Föreningsakuten, HSB 

• Föreningsboost, djupgående konsultation och workshops har genomförts med 5 föreningar:    
o Somaliska Ungdomar 
o RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa – Malmö (Sofielund) 
o Climate Justice Network  
o Feministisk Festival  
o Ensamkommandes förbund 

 

 

18

18

1612

10

9

17

Hanterade ärenden

Stöd Söker kontakter Lokal

Ekonomi Digitalt Projektidé

Övrigt
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Case: Somaliska ungdomar i Malmö  

Föreningen har deltagit i vår verksamhet: Föreningsboosten. Vi har haft ett första samtal med föreningens 

ordförande den 10 november och skapat en bild av var föreningen befinner sig i sin utvecklingskurva, och vad vi 

kan hjälpa till med.  

Sedan genomfördes två gemensamma workshopar med föreningens styrelse. Ena workshopen handlade om att 

Föreningsakuten hjälpte föreningen att komplettera en bidragsansökan till Malmö Stad. Bidraget blev beviljat 

efter kompletteringen. Den andra workshopen handlade om medlemsengagemang och hur man kan arrangera 

ett medlemsevent för att öka engagemanget.  

Somaliska Ungdomar i Malmö uttryckte tacksamhet och var nöjda med den hjälp vi erbjöd under 

Föreningsboosten.    

Föreningarnas röster om Föreningsakuten 

Kurs: Enkel grafisk design 13/10 på plats  

- I really enjoyed the course and I hope to create many professional posters now for my activities. - Mughal 

Usman från Cricket Club United 

- Jag har använt många olika program för grafisk design. Canva är mycket enklare att använda och dessutom 

gratis. Tack för kursen! - Wares Khan från AIKF: 

Kurs: Så söker du bidrag 14/10 på plats  

- Det var en väldigt inspirerande och tankeväckande kurs. Vi hade ingen aning om att där fanns så många 

bidragsgivare till föreningslivet. - Lotta Wara från föreningen CAMWIS:   

- Nu kan jag skilja på mål och syfte. Har alltid haft problem med det! :D - Ali Jasim Ali från Föreningen ZigZag 

Kurs: Enkel grafisk design 24/11 över Zoom  

Hej! Tack för jättekul zoom, Grafisk design. Så himla kul att sitta och leka med färg och form. Inspirerande och 
väldigt pedagogiskt upplagt. Nu är det bara att "gå loss" på tangenterna och öva på. Träning ger färdighet och 

tid, har vi massor av nu. -Gunilla Bornlid – PRO Oxie  

Föreningsevent:  Sponsring, bidrag och föreningsliv - så går det ihop!  6 okt 

- Kul att få träffa så många föreningar och lära sig om sponsring tillsammans. Mycket kloka tankar från 

workshopen! -Deval Eminovski från föreningen Limhamns FC 

- Vi får inga bidrag nu under Covid-19 och all vår inomhusverksamhet är inställd. Det var bra att få höra olika 

alternativ gällande sponsring. Tack för eventet! - Samuel Gren från Malmö KRIK:   
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Effekter – nyttan av vårt arbete  

Vi finns för föreningarna – där de finns  

Vi tror att det är viktigt att föreningarna ser att någon gör något för dem.  Att det finns någonstans 

att vända sig.  Vi kan se det i våra utvärderingar, där många pekar på att det är viktigt för dem att se 

att man inte är ensamma i situationen. När andra föreningar diskuterar lösningar, och pratar om 

framtid, då uppstår en trygghet.    

Vi har koll på föreningslivet. Vi vet mer än många andra hur föreningslivet upplever situationen i 

krisen, dels genom våra egna undersökningar, dels genom kontakten och inkommande frågor, men 

också genom att träffa och föra en aktiv dialog om situationen.   Våra underlag har använts av Malmö 

stad, av Fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen och till och med av MUCF – myndigheten för 

civilsamhällesfrågor. Föreningarna finns i Malmö. Vi ser deras aktiviteter och de märker att någon ser 

dem.    

Lärande och mobilisering   

De event och kurser vi har gett har uppskattats väldigt och varit fullbelagda. Vi tror att en effekt av 

krisen är att digitaliseringen verkligen skjutit fart och att många fler möten hålls digitalt. En effekt är 

väl att vi ser att information från föreningslivet till föreningslivet, där också kommunen finns med, är 

relationerna förbättras. Det gäller också att såväl inspiration och engagemang har ökat bland 

föreningarna som deltagit.    

En viktig effekt för Malmö är att det är tydligt att vi samlar hela föreningslivet. Det är en enorm bredd 

på den typ av föreningar som varit hos oss. Funktionshinder, idrott, kultur, socialt, miljö, 

internationellt, ja allt möjligt. Vi tror att en viktig del är att vi utgör ett slags samlingspunkt för de som 

inte har så välutvecklat stöd från ett riksförbund, så som idrotten och kulturen ofta har. Det gör att 

vår lokala prägel blir viktig i sammanhanget. 

Att det är föreningar som hjälper föreningar är viktigt för föreningslivet. Vi har inga andra intressen, 

bara att stödja föreningslivet. Det är en viktig signal, såväl vad gäller delaktighet och inkludering.  

Viktigast är att vi utgör något självständigt, och vi förstår föreningarna eftersom vi själv utgår från en 

förening.    

Samverkan i fokus  

Till sist vill vi nämna samverkan mellan föreningar.  Vi har Zig Zag som vänt sig till oss för att få stöd i 

att ta fram projektansökan till MUCF om demokratiarbete i förorten.  Vi har Folkets Hus och Parker 

som ser oss som en samtalspart och en aktör som förstår deras situation och arbete med att stärka 

den lokala utvecklingen i stadsdelarna.   Vi har Thorén Innovation School – som är en fristående skola 

som vill bistå föreningarna genom att erbjuda praktikanter till föreningslivet.   Där finns föreningar av 

allehanda slag som upptäcker nya vägar och nya vänner genom att delta i våra aktiviteter.  Många av 

föreningarna verkar i bostadsområden, med aktiviteter för äldre, barn och unga.  Många föreningar 

samlar människor med gemensamma intressen, men med olika bakgrunder. Sådant skapar ökad 

förmåga att leva tillsammans, och att möta utmaningar tillsammans. Vi tror att den effekten inte kan 

underskattas. 

Kommunens extra stöd till föreningslivet 

Föreningsakutens förslag till Fritidsnämnden togs upp på Dialoggruppen där politiker och 

förtroendevalda från MISO och Malmö Ideella sitter. Malmö Ideella har skickat in skrivelse/förslag till 

förvaltningen baserat på underlag som Föreningsakuten tagit fram. I korthet: Föreningslivet behöver 

mer och tätare information. Malmö Ideella vill modernisera kommunikation, utbildningar och bidrag 

för att förbättra relationen mellan förvaltning och förening och mellan förening och medlemmar. För 
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att utvecklas på nya sätt föreslår Malmö Ideella att det införs ett omställningsbidrag om 10 000 kr 

eftersom föreningslivet kommer behöva förändra hur de bedriver sin verksamhet efter pandemin.  

Även frågor kring fastighetsägarnätverk, att arbeta med föreningarnas lokalbehov i större omfattning 

togs upp som strategiskt långsiktiga frågor. Vidare efterlystes fler föreningscenter i stadsdelarna.  

Malmö Ideella lyfte också fram att ojämlikhet kan öka om de nya, mindre etablerade föreningarna i 

föreningslivet försvinner till förmån för de väletablerade. 

Förslaget från Föreningsakuten kan läsas här:  Förslag och rekommendationer till FRITID (1).docx  

Tyvärr antogs inte vårt förslag av Fritidsnämnden – fortsatt påverkansarbete i frågan överlämnas till 

Malmö Ideella att driva. 

Lärdomar och framåtblick 

 

Tillbakablick - hur har det gått?  

När vi ser tillbaka på projektet och jämför resultat med den ursprungliga projektplanen är det tydligt 

att genomförandet i stort har skett i enlighet med planen. Dock har omständigheter gjort att vissa 

punkter har varit svåra att genomföra. Föreningsakuten har varit tvungna att precis som alla andra i 

samhället anpassa sig till pandemin. Även om vi försökt se långt framför oss har vi insett det viktiga i 

att försöka följa med i de olika krislägena. När vi planerade för Föreningsakuten i maj 2020, räknade 

vi (precis som många andra) att det värsta i Pandemin skulle vara över till årsskiftet 2020/2021, så 

kändes det också inför hösten.  Vi planerade då en spridnings/avslutningskonferens till december 

som vi blev tvungna att ställa in på grund av att vi befinner oss mitt i den andra vågen av Pandemin i 

Skåne/Malmö och därför inte kan se tillbaka på krisens effekter med distans. Nedan presenteras 

några punkter om hur resultatet skiljer sig från projektplanen:  

Annat fokus på rådgivning. Behovet för direkt rådgivning mot föreningar varit mindre än vi förväntat 
oss. Detta har också berott på att det inte funnits så bra krisstöd att hänvisa till som vi förväntat 
oss. Många föreningar har hört av sig med ekonomiska problem som det har varit svårt för projektet 
att hantera.  
 
Färre kurser i digitala verktyg. När projektet kom igång hade redan de flesta föreningar 
grundläggande kunskap i digitala mötesverktyg. Intresset för de kurser vi erbjöd på detta tema var 
därför lågt och kursinnehållet har fokuserat på andra områden.  
 
Mindre samarbete med Föreningscenter. Samarbetet med Föreningscenter har inte skett i den 
utsträckning vi planerat. Föreningscenters lokaler fylldes relativt tidigt i processen, behovet av 
rådgivning på plats har varit mindre än tänkt och den senaste delen av projektet har Föreningscenter 
hållit stängt för gruppverksamhet.  
 
De långsiktiga processerna har tagit längre tid. Flera av de långsiktiga processerna har startats upp 

men kommer först under 2021 att få möjlighet att komma igång på riktigt.  

 

Lärdomar från projektet  

Några av de många lärdomar som kommit ut av projektet presenteras nedan:  

 

Lägg ordentligt med tid på att komma ihop som team. Vi har under projektets gång varit mycket 

glada att vi redan tidigt i projektet ägnade ordentligt med tid att lära känna varandra som team, dela 

https://malmoip-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lari_mip_org_se/EeDDEe_3g2ZAt89BM6Vq6dgBW8UGMuGDybLLKoUWWRH2MA?e=i57Wge
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förhoppningar och sätta tydliga mål. Vi har som grupp väldigt olika kompetenser och en förutsättning 

för att vi skulle kunna komplettera varandra så bra som vi gjort var att vi i början prioriterade dessa 

samtal.  

 

Öppenhet för förändring. Genom hela processen har vi haft en mycket lösningsfokuserad ingång. 

Många oförutsägbara förändringar har skett och tack vare att vi varit mycket flexibla har vi kunnat 

hitta lösningar efter hand. Det är av oerhörd vikt att påminna sig om att saker kan förändras och inte 

fästa sig för mycket vid sina ursprungliga idéer.  

 

Håll en tydlig struktur. Vi har arbetat mycket på distans och för att ha kunnat möjliggöra det har det 

varit en förutsättning att vi satt upp tydliga strukturer för kommunikation och handling. Vi har under 

projektets gång utvecklat dessa och lärt oss mycket om vad som är viktigt för att det ska fungera bra. 

Att utveckla ett gemensamt CRM system där alla kan följa hur det går med alla ärenden har gjort det 

mycket mindre sårbart om någon sjuk eller liknande.  

 
Fokusera på vad föreningarna vill ha. Under projektets gång har vår kommunikation till föreningar 
förbättras. Vi har utgått helt ifrån vad föreningarna är intresserade av och behöver istället för att 
fundera på vad vi skulle vilja erbjuda.  

 

För Malmö Ideella att ta vidare och utveckla  
Lärdomar och erfarenheter från projektet lämnas nu över till Malmö Ideella. Förhoppningsvis finns 
det möjlighet att i framtiden bygga vidare på delar av den verksamhet som byggts upp. Här 
presenteras vad vi i huvudsak rekommenderar ska tas vidare. Vi vill skapa en fortsatt grund för 
innovation och utveckling, fortsätta med att få igång de långsiktiga initiativen så att andra kan haka in 
i det.  Det arbetet skulle bland annat kunna bistå det kommande projektet ”Malmö Tillsammans” 
med kompetens och erfarenhet kring att arbeta effektivt med föreningsutveckling, processledning 
och workshops och samverkan. Det skulle kunna vara ett sätt att också överföra kunskap och 
metoder till ett nytt sammanhang där ändå fokus är att stötta föreningslivet genom krisen. På så sätt 
skulle Föreningsakutens transformeras in i flera olika nya och gamla spår.   
 
Rådgivning och etablerat CRM-system 
Det finns en stor trygghet för föreningar i att veta att det finns en tydlig mottagare som de kan 
kontakta för rådgivning, både för små och stora funderingar. Den direktkontakt vi haft med 
föreningar har varit mycket uppskattad. Vi hoppas att det arbetssättet och CRM-system som arbetats 
fram ska fortsätta att användas.  
 
Föreningsboost  
Vi ser att intresset för våra kurser och event, samt föreningsboosten har börjat öka. Även när 

föreningspoolen och fritidsförvaltningen nu kommit igång med sina utbildningar och 

bidragskonferenser.  

Samtliga föreningar som vi erbjudit Föreningsboost till har varit mycket nöjda med våra workshops. 

Vi tror att ett mycket effektiv sätt att stötta föreningslivet är att erbjuda små föreningar ett par 

utomstående ögon genom gratis konsultation och workshops på en nivå som annars är för dyrt för 

dem. Vi vill utröna vilka möjliga vägar som finns, och hur en finansiering skulle kunna se ut av 

Föreningsboosten in i 2021 
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Föreningsevent  
De föreningsevent som genomförts har varit samlande och stärkande för deltagande föreningar. Det 
har skett ett erfarenhetsutbyte och nya möten mellan föreningar som varit mycket uppskattat. Vi 
tror att det är viktigt att sådana forum finns tillgängliga. 
 
Digitalt arbetssätt  
Det digitala arbetssätt vi arbetat fram i Monday hoppas vi kommer tas vidare och utvecklas 
ytterligare. 
 
Påverkansarbete 

Vi ser också ett behov av att belysa villkoren för föreningslivet i stort sett till vilka stöd som olika 

aktörer bidragit med i Malmö.  På vilket sätt har krisen förvandlats till normalitet, och vad innebär 

detta för föreningslivet.   Har föreningslivet försvagats, hur kan det återhämta sig.  

Utvecklingsidéer vi påbörjat men som inte avslutas inom ramen för projektet 

• Workshop för nya samarbeten- Skapa ett forum förr att prata med andra aktörer som stöttar 
föreningar på olika sätt för att gemensamt spåna idéer kring hur ett gemensamt skyddsnät 
för föreningslivet i den fortsatta krisen kan se ut. 

• Empower Malmö (uppstart i december) – Ta fram en modell för en plattform där 
näringslivets resurser och erfarenhet av innovation kan möta ideellt samhällsengagerade och 
möjliggöra lokala initiativ med mer bredd och djup som gör större skillnad på sikt. 

• Lokalbokningssystem – underlätta föreningars tillgång till lokaler som står tomma på kvällstid  

• Nätverk för fastighetsaktörer kopplade till föreningslivet för att underlätta uthyrning för båda 
parter. 

Fortsättning av ovan utvecklingsidéer tas över av Malmö Ideella. 

 
Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla föreningar och andra aktörer som vi träffat, samtalat 
och kommit i kontakt med under projektet, utan er är vi ingenting! Ett extra tack till MKB, ert 
initiativ bidrog till att Föreningsakuten kunde ge stöd till över 120 föreningar i Malmö!  
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Bilaga 1: Föreningar varit i direkt kontakt med oss 

 

4.0i engineer 

Afghansk Akademisk 

Kulturförening 

Afghansk Kulturförening 

Afghanskt Akademiskt 

Kulturcentrum 

Aktiva mammor 

Al walaa 

Albanska Föreningars Union i 

Sverige 

Allas Lika Värde föreningen 

Alnoor Produktion- och 

Mediecenter 

Anställningslösa i Förening 

Aram Dance Theatre 

Ariana FC  

Ariana Idrott och Kulturförening 

Art of Roll IF 

Astronomiska Sällskapet Tycho 

Brahe 

Backarnas Fotbollsförening 

Bagdad Kultur Förening 

BKF Jujutsu 

BKF Sarajevo 

Bosniakiska Islamiska Föreningen 

Bryggeriföreningen Fribryggarna 

Bunkeflo Scoutkår 

Bågskytteklubben Gripen 

C.A.R.E. 

CAMWIS 

CC United 

Chae Taekwondo Malmö 

Climate Justice Programme 

Dansföreningen Svingen 

Dataklubben - Äldre lär Äldre 

Djupadals Scoutkår 

DoReMi, MiFaSo och SoLaTi 

eixO PROORP 

Ellstorpsrådet 

Ensamkommandes Förbund 

Malmö 

Fackförbundet ST 

Fast Feet Society 

Feministisk festival 

Fireflies 

Flamman Ungdomarnas Hus 

Fosie Scoutkår 

Framtidsföreningen 

Friends Zone 

Frigymnastikföreningen Viljan 

Fryshuset 

Förening ABADÁ-Capoeira Malmö 

Föreningen Film i Malmö 

Föreningen Gnistan 

Föreningen Malmö Cirkusskola 

Föreningen Turf Skåne 

Föreningen VI 

Game Lounge Malmö 

Ginga Futsal Academy 

GK Motus-Salto 

Glokala Folkbildningsföreningen 

Hanella föreningen 

HELA ideella 

Helamalmö 

Humanisterna Syd 

Husie-Hohögs scoutkår 

Hyllie Folkets Hus 

Hyresgästföreningen  

Ibn Rushd 

IC Anadolu kultur och 

solidaritetsförening 

Ideella föreningen för rättvisa  

Internations Civil Society Center 

Islamakademin  

Kamratföreningen comigen 

KenDason 

Korpen Malmö IF 

Kris Malmö 

KSF Prespa Birlik 

Kulturnätverket Ideell Förening 

kvinnoföreningen Eleonora 

Kvinnojouren Öresund och 

Ungdomsjouren Öresund 

Lajvet Psykiskt hälsoforum 

Limhamn Football Club 

Malmö AmatörteaterForum 

Malmö Bridgeklubb 

Malmö Folkdansare 

Malmö Frivilliga samhällsarbetare 

Malmö Kreospaceförening 

Malmö KRIK 20+ 

Malmö schacksällskap 

Malmökretsen av Svenska Röda 

Korset 

Malmös akademiska förening 

Mesopotamia Kulturförening 

Musikförening i uppstart 

Musik & Framtid 

Månens Scoutkår 

Möllans Basement 

Mötesplatsen Café Nydala 

Nanar konst och kulturförening  

NBV Syd 

No2Crimes 

OCD-föreningen Malmö 

Oud huset 

PRO Malmö Centrum 

PRO Oxie 

RFSU Malmö 

Riksförbundet för social och 

mental hälsa 

Rosengård FF 

Rosengårds Folkets Hus  

RSMH Mittpunkten Malmö 

S:ta Maria folkhögskola 

SeniorNet Malmö 

Simklubben RAN 

Skånes skolidrottsförbund 

Somalilandsförening 

Somaliska ungdomar i Malmö  

Spelberoendes förening Malmö 

Svenska Kvinnor-DNF 

Svensk-Bosnisk information och 

media förening 

Svenskt HBTQ initiativ  

Sångkören Ett Glatt Humör 

Södra Communityteatern 

Teater Mindej 

Teater PsykBryt 

Tillgänglighetsgruppen 

Tornfalkens Scoutkår 

Tro och vetande spiritualistisk 

förening 

Unga och framåt 

Unga Sossar Malmö 

United Cricket Club 

Vårt andra hem 

ZigZag Förening

 


