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Mer och fler 
 

workshop 4 sept 2013  
behov, hinder, möjligheter 

 



FÖRSTUDIEN – 1. En reflexiv 
arena för kunskapsutveckling 

 Inom den egna föreningen finns små möjligheter till 
överblick och kunskapsutveckling som kan ligga till grund 
för föreningsutveckling och verksamhetsutveckling. 

 Arbetssätt, organisations- och medlemsstruktur, tankar om 
hur man kan arbeta skiljer sig mer än förväntat mellan 
föreningarna. 

 Inom förstudiens vida ramar är skillnaderna mellan de 
medverkande föreningarna frustrerande - och ett 
dynamiskt kraftfält som på sikt ger nödvändig reflektion, 
kunskapsutveckling och nya idéer som grund för konkreta 
projekt 

 För att skapa kvalitet och riktning framåt i 
utvecklingsprojekt, i stället för att återuppfinna hjulet, 
behövs ”förstudiefasen” och projektdokument av hög 
kvalitet.  
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2. Integrationsfrågorna 
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Många föreningar jobbar med integrationsfrågor men var för 
sig, utan större kunskapsdelning. Uthållighet och envishet 
verkar vara en viktig faktor för resultat. 
 
Men effekter står inte alltid i proportion till insatta 
ansträngningar. En orsak är bristande insikt och kunskaper om 
vari hinder mot integration består och att hinder många 
gånger finns inom föreningslivet och föreningarna. 
 
Vi vet alldeles för lite om utlandsföddas perspektiv. 
 
Frågan om integration och medverkan/delaktighet måste 
formuleras om – från informationsproblem till en fråga om 
dialog kring värden, kunskaper om, och respekt för varandra. 
 



Utgångspunkt för projekt: Behov 

  På samhällsnivå ser vi samhällets behov av folkhälsa, 
allas deltagande i demokratiska processer, integration av 
utlandsfödda och utlandsföddas barn och ungdomar samt 
ett rikt och hållbart friluftsliv. 

  Inom ideella sektorn ser vi föreningarnas och 
föreningslivets behov av förnyelse från den under 1900-
talet så framgångsrika folkrörelseformen till något annat 
med mindre tråkiga årsmöten och mer direkt aktivitet som 
lockar de grupper som nu ställs/ställer sig utanför. 

  Lokalt behöver utlandsfödda(s) barn och ungdomars 
behov av att få konkret tillgång till samhällsbyggande, 
demokratiska processer och naturupplevelser samt få en 
bättre hälsa utifrån sina egna förutsättningar och 
önskemål.  
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Utgångspunkt för 
ansökningar: Kriterier 

 Föreningar med ungdomsverksamhet 

 Central styrning och support  - lokal och konkret 
utveckling 

 Nationell täckning för att kunna sprida kunskaper och 
metoder 

 Dokumentation som underlag för spridning och 
värdering av resultat 

 Inbyggd sökfas för gemensam lägesbild, 
kunskapsdelning och identifiering av projekt   
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Projekt bör ha uppnåendemål inom: 

 Kunskapsmål: Projekt ska leda till ökade kunskaper om olika 
perspektiv och fokus på friluftslivets värden och hur de kan uppnås 
på ett hållbart sätt. Vidare ska kunskaper skapas om hur det kan ske 
i föreningens form samt om hur integration kan ske. En 
”kunskapsbank” skapas på så sätt för friluftslivets föreningar.  

 

 Verksamhetsmål: Projekt ska leda till utveckling och förändring av 
verksamhet i medverkande föreningar i riktning mot högre grad av 
integration och bredare värdegrund samt fungera som incitament 
för andra föreningar (Incitament och kunskapsstöd i form av 
strategier, metoder och aktiviteter). 

 

 Förändrade attityder: Projekt ska leda till fler utlandsfödda(s) barn 
och ungdomar i friluftslivets föreningar och dess demokratiska 
processer, samt till förändrade attityder och erfarenheter kring 
hälsa och friluftsliv, samt på sikt till bättre hälsa för utlandsfödda(s) 
barn och ungdomar. 
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Förslag till konkreta 
projekt: 
• Målgrupp  barn ungdomar med utländsk 

bakgrund 

• Bygga på samverkan 

• Omfatta dokumentering, utvärdering och 
spridning 

• 1-3 år 
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Rebeccas översiktsförslag: Samverkan för 
integration, kunskap och utveckling 

 Friluftsföreningar och etniska föreningar i samproduktion 

 Nationellt projekt – lokala delprojekt 

 Tydliga lokala uppnåendemål 

 Treårigt projekt i tydliga faser från start till avslut 
 Sökfas/utbildningar, genomförande, resultat, spridning och 

lärande 

 Central styrning, utbildning och utvärdering, lokal 
förändring 

 Metod: Action learning i dialog, utomhuspedagogik 

 Storstad, mellanstor stad, landsbygd 

 Varje delprojekt 3-6 föreningar  

 Öppna redovisnings/utvecklingskonferenser 

 Dokumentärfilm som dokumentationsform 
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SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET  

Fler gemensamma studier för att införskaffa fakta som kan utgöra 
en bas för övriga arbeten (aktiviteter, utbildning, mm) 

• Studier bör inte begränsas till externa grupper men inkluderar våra egna 
organisationer och ideella arbetare. 

• Åtgärder baserad på verkliga behov,  hinder, önskemål. 

 

Nätverk  för stöd, kunskapsöverföring &– utbyte för projekt-/ 
verksamhetsledare 

• Dialog 

• Bank med goda exemplar och tillgängliga resurser 

• Samlar resurser 

 

Intern analys  

• Hur passar vi in idag? Org. struktur, attityder, mm. Vem behöver förändras 
mest vi eller andra? Dagens behov vs. vårt utbud 
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SPORTFISKARNA 

Behov: Stora behov, såväl samhälleliga (integration, 
naturförståelse, folkhälsa osv) som för Sportfiskarna (ny generation 
medlemmar, fler perspektiv på sportfiske och fiskevård, ökad 
demokrati). 

Möjligheter: Lika stora möjligheter som behov. Sportfiskarna har en 
omfattande främjandeverksamhet (400 medlemsföreningar, väl 
geogr. spridda, starkt centralt kansli) och tillsammans med andra 
friluftsorganisationer finns kraft att på allvar lokalt hitta sätt att 
tackla behoven ovan.  

Önskemål: Ett långsiktigt samarbete mellan ett urval av Svenskt 
Friluftslivs medlemsorganisationer och invandrarföreningar där så 
är möjligt. Geografisk spridning, nära brukarna/friluftarna, 
storstads-/tätortsnära, adaptivt, tillåtande, process präglad av 
kunskapsdelning. 
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Svenska 
Livräddningssällskapet  

 Har under flera år drivit projekt med fokus på 
integration. Målgruppen har varit både barn och 
vuxna. 

 SLS utmaning: Få direktkontakt med målgruppen. 
Hitta arenor att verka med målgrupper som har 
speciella önskemål kopplat till religion/etnicitet. 

 SLS önskemål: efter projektavslut hitta samarbeten 
där vi med gemensamma krafter kan utveckla 
verksamheter med fokus på integration och 
mångfald. Skapa nätverk för utbyte av idéer och 
erfarenheter.  

 SLS behov: intern analys av hur vi arbetar med 
mångfald (värderingar, fördomar med mera) 
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Återkommer: 
 Behov av kunskap om målgrupp, om oss själva och varandra. 

 

 Arena för spridning av kunskap, reflektion och förmedling av 
resurser (tex nätverk) och erfarenheter inbördes 

 

 Hållbara gemensamma projekt för att föra in integration som 
en del av sättet att uppnå/utveckla föreningsmål 

 

 

 

 Samhällsmål    Verksamhetsmål    Attitydmål 
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Målet med workshopen – state 
of the art 
 Insikter, erfarenheter och lärande kring samverkan och 

projektplanering. 
 

 Insikter och erfarenheter och kunskaper om integration 
och integrationsprojekt. 
 

 Behovsspecifikationer, kriterier och möjligheter för 
konkreta projekt men inget presenteras nu. 
 

 Framöver: 1-3 konkreta projekt skisseras. 
 

 Viktiga datum  

 
rebecca.stenberg@liu.se, CARER  13 



Exempel på projektplan 

 Kartlägga – Hur ser utlandsfödda på sportfiskarnas 1. 
ändamål och verksamhet? Vad vill man utveckla/ändra , 
2. medlemskap och föreningsliv?  

 Analys – Vad behöver utvecklas förändras i verksamhet, 
organisation, medlemskap för bättre integration? 

 Prova – Tillsammans med invandrarföreningar utveckla 
lokal förening 

 Processutvärdering och resultatvärdering 

 Samtidigt kunskaps och erfarenhetsutbyte, 
resursförmedling, utbildning mellan flera föreningar. 
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Tack! 


