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AVRAPPORTERING STRATEGIARBETET 
2020-2021

• Ursprunglig tidplan
• Konsekvenser av pandemin
• Workshopar med föreningar
• Medlemsträffen
• Fortsättningen



URSPRUNGLIG PRELIMINÄR PLAN
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Pandemin har ändrat förutsättningarna och försvårat framtidsdialogen



VAR STÅR VI?

Vi har genomfört
• En ”invärldsanalys” med bland annat en 

serie workshopar med 
medlemsföreningarna samt med 
styrelsen

• En ”omvärldsanalys” inklusive 
jämförelser med andra strategier för 
liknande typer av organisationer

• En medlemsträff helt och hållet inriktad 
på strategin (10-11 oktober)

• Planering av intervjuer med ett urval av 
enskilda medlemmar, men intervjuerna 
har ännu ej genomförts
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KONSEKVENSER AV PANDEMIN
• Efter diskussion beslöt styrelsen i januari att pausa 

arbetet med strategin. Det viktigaste argumentet 
var att det blir svårt att få bra svar på de 
strategiska frågeställningar vi initierat i en situation 
när en stor del av verksamheten är inställd och 
föreningarna blöder ekonomiskt

• Vi bedömer också att det blir svårt att genomföra 
den dialog vi vill ha med medlemmar och 
föreningar med nuvarande restriktioner

• Detta innebär att strategin INTE kommer att kunna 
läggas fram till årsmötet 2021

• Men vi planerar att återstarta arbetet så fort 
pandemin medger
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WORKSHOPAR MED FÖRENINGARNA

7 Workshops har genomförts:

• 18/8 Ungdomsforum
• 19/8 Barn- och Ungdomskörerna
• 25/8 Gymnasterna
• 2/9 MUSK
• 7/9 Ängsholmen
• 9/9 Basket
• 29/9 Styrelsen Central

Tillsammans producerades 120 
post-its, 30 SOL:ar samt sju fyra 
hörns-övningar

Resultatet

• Succeer (Sånt vi ska värna om)
• Oro (som vi behöver hantera)
• Lärdomar (som vi ska ta med 

oss)
• Behov hos unga som vi ska 

arbeta för att tillgodose



SUMMERING WORKSHOPARNA



MEDLEMSTRÄFFEN

• Medlemsträffen
˗ Omvärldsbevakning
˗ Ungas 4 behov
˗ Strategiska vägval
˗ Målbild-skisser



INVÄRLDSANALYS, SE ÄVEN 
BILAGA 1

Syftet är att känna till och analysera 
föreningens nutid och invärld. Detta för att ge 
föreningen ett viktigt underlag för att veta vad 
en ska bevara och vad som behöver utvecklas 
när vi ska nå våra strategiska mål.

Metoden för invärldsanalysen har varit sju 
likvärdiga föreningsdialoger som resulterade i:
• 120 post-its om ungas behov som 

summerats till fyra
• Tydlighet i beskrivning av KFUM Centrals 

huvudsakliga uppdrag
• Över trettio SOL:ar (analysverktyg)



FRÅN EN GAMMAL TILL EN NY VÄRLD – INDUSTRI TILL 
INFORMATION
SNABBRÖRLIG VÄRLD OCH ÖKAT TRYCK PÅ RELEVANS



OMVÄRLDSANALYS, SE ÄVEN BILAGA 2

Syftet är att känna till och analysera 
föreningens omvärld. Detta för att ge 
föreningen ett viktigt underlag för att ta 
ställning till önskad samhällsposition samt 
möjliggöra att strategin ställs i relation till 
relevanta samhällstrender – och förändringar.

Strategigruppen gav KFUM centrals kansli i 
uppgift att genomföra och presentera en 
omvärldsanalys på tre teman. Civilsamhället, 
unga i samhället och ungas kultur och 
fritid. För att göra detta så genomgicks 
aktuella rapporter och statistik på de tre 
ämnena samt intervjuer genomfördes med tre 
experter. Resultatet presterades muntligt med 
hjälp av en PowerPoint på medlemsträffen.



FRAMTIDSKOLLAGE

Er uppgift är att bygga ett framtidskollage, som ni sedan kommer visa under eftermiddagens vernissage. 

Framtidskollaget är uppdelat i fyra fält. Varje fält beskriver behov som unga i Stockholm har, behov som vi vill 
möta när vi öppnar IKC. 

Er uppgift är att med bilder beskriva var KFUM Central tillsammans med medlemsföreningarna befinner sig när 
vi öppnar IKC och där just dessa behov hos unga i Stockholm nås.

Innan timmen är slut ska ni utse en presentatör.

Tips
• Utgå från förmiddagens nulägesanalys men lyfta blicken. Våga drömma och utmana!
• Börja prata om ett behov i taget och besvara frågan: var vill vi befinna oss för att nå detta behov hos unga 

när vi öppnar IKC. Skriv ner svaren i punkter.
• När ni pratat ihop er, börja klippa ut massor av bilder som beskriver er önskade framtid.
• Bygg sedan ett kollage i vart och ett av de fyra fälten.

Presentationerna spelades in och redovisas med citat och bild  i de fyra kommande 
bilderna.



CITAT FRÅN 

PRESENTATION

ENVi ska växa, både som 
förening och som 
människor men också 
vårda det vi har 
(plantorna).

När vi har IKC är vi inte så 
uppdelade – mer 
gemenskap, hängytor och 
mötesplatser.

En kommer direkt från 
skolan och blir då snarare 
KFUM:are än t.ex. 
Ängsholmare (Tagit bort 
uppdelningen).

Ledare finns över hela 
organisationen och inte 
bara inom olika 
medlemsföreningar.

Vi omvärldsbevakar
ständigt (sociala medier).



CITAT FRÅN 

PRESENTATION

ENRelevanta och proffsiga 
medlemsföreningar men 
även mellanrum som kittar 
oss samman –
fritidsgårdstänket. (COM 
HEM)

Fråga vad unga vill och 
efterfrågar, bygga pop-up
verksamheter (på jakt…).

Ta ställning för 
samhällsfrågor.

Vi vill växa och att 
personer växer i 
verksamheten 
(svamparna).

IKC ska vara drömkåken 
som är snygg utanpå smart 
inuti.

IKC är öppet för alla!



CITAT FRÅN 

PRESENTATIONE

NIKC är Sveriges främsta 
multikulturella byggnad . En 
plats för alla!

Medlemsföreningar gör 
saker tillsammans och lära 
av varandra.

Växa.

Gemensamma funktioner 
som alla drar nytta av typ 
terapeut, fysiolog osv.

Hängytor så en kan typ 
plugga innan och efter 
träning/kör, få läxhjälp.

Jobba med psykisk hälsa.

I mitten pengarna, allt detta 
måste få bäring och där står 
vi inför några strategiska 
vägval.



CITAT FRÅN 

PRESENTATION

ENIKC ett ställe att hänga på 
inte bara aktivitet.

Motståndrörelse/motsats 
till det hårda klimatet.

Brygga samma idrott och 
kulturen – värna om vår 
gemenskap och 
gemensamma ytor.

Fortsätta det vi gör och 
göra det bättre.

Hoppfulla quotes, en trygg 
plats där en får drömma.

Kultur blir också mer 
konsert och hitta nya sätt.

Idrotten delar inte in 
grupper och fortsätta det 
vi gör bra.



SUMMERING AV STRATEGISKA VÄGVAL

Ideell vs. Avlönade – Ideell vs. Kommersiell

Kvalité vs. Kvantitet – Växa med nya vs. Växa med 
befintliga

Bygga gemenskap och ”mellanrummet” nu vs. på IKC

Samarbeten och uthyrning med vilka villkor och grunder?

Centrals roll, uppdrag och form?

Rosenbuskens framtid och utnyttjande?



FORTSÄTTNINGEN

När pandemin tillåter så planerar vi att
• Genomföra planerade intervjuer
• Arrangera en ny medlemsträff
• Formulera ett utkast till strategi
• Ha dialoger med medlemsföreningarna
• Anta en ny strategi vid nästa årsmöte
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FRÅGOR TILL FÖRENINGARNA - STRATEGISKA 
VÄGVAL

Vägval Frågeställning Svar/Kommentar 
(eller på egen sida)

Ideell vs. Avlönade –
Ideell vs. Kommersiell

Hur ideella ska vi vara? Behöver vi avlöna våra funktionärer för att 
behålla kvalitet och kvantitet? Vad kan vi kräva av våra medlemmar och 
deras föräldrar i engagemang?

Kvalité vs. Kvantitet –
Växa med nya vs. Växa 
med befintliga

Ska vi starta nya verksamheter/föreningar eller satsa på att utveckla och 
växa i de vi redan har?

Bygga gemenskap och 
”mellanrummet” nu vs. 
på IKC

Hur kan vi få till mer gemenskap och utbyte mellan föreningar, både i 
Rosenbusken och i IKC?

Samarbeten och 
uthyrning med vilka 
villkor och grunder?

Vilka villkor och grunder ska vi ha för externa samarbeten och uthyrning, 
både i Rosenbusken och IKC?

Centrals roll, uppdrag 
och form?

Vilken roll ska huvudföreningen ha i framtiden? Mer möjliggörare och 
”paraply” eller mer drivande och sikta på att skapa föreningar som kan 
uppfylla nya behov hos unga?

Rosenbuskens framtid 
och utnyttjande?

Ska vi satsa på att behålla Rosenbusken även i framtiden? Vad får det i 
så fall kosta i form av ökade krav på finansiering och vad ska vi i så fall 
utnyttja den till?


