
Samtidigt som civilsamhället skär ner på samhällsservicen, inte minst på 
landsbygden, ökar förväntningarna att den ideella sektorn, det vill säga 
föreningslivet, ska ta ett större ansvar. 

En ekvation som helt enkelt inte går ihop med rådande förutsättningar, men som 
skulle kunna utvecklas med rätt resurser. 

Föreningslivet har en tradition att vara motorn i lokalsamhället. Först var det 
frikyrkoförsamlingen, nykterhetslogen och idrottsföreningen. Senare kompletterad 
med politiska partier, fackföreningar, och folketshusföreningen samt 
hembygdsföreningen, byalaget och fiskevårdsföreningen (med flera). 

Allt byggt på frivilliga krafter som gratis och ideellt utan ekonomisk ersättning bidrog 
till att samhället inte bara fungerade utan även utvecklades. 

De ideella krafterna blir allt färre. Föreningslivet brottas med utmaningar för att 
kunna ”fylla” sina styrelser med ledamöter och få ledare till sina aktiviteter. 

Samtidigt ökar behovet av just föreningslivet alltmer, inte minst när samhället, det vill 
säga kommunerna, vänder sig till föreningslivet för att ”fixa” vardagslivet på 
landsbygden. 

Landsbygdsorganisationen Hela Sverige ska leva har dragit igång projektet 
”Morgondagens föreningsliv”, ett projekt där de kartlagt förutsättningarna för hur 
morgondagens föreningsliv ska se ut. 

I kartläggningen har de fått in hundratals svar från olika föreningar i vårt område och 
resultatet är slående: 

Kartläggningen visar att viljan att arbeta ideellt är dalande och att det blir allt svårare 
för valberedningar att hitta kandidater till olika styrelseposter. Samtidigt visar 
kartläggningen att var tredje ungdom i åldrarna 14 till 17 år överhuvudtaget inte är 
medlem i någon förening. Å andra sidan säger var femte att de kan tänka sig att 
engagera sig aktivt i en styrelse, men de har aldrig fått frågan. 

En slutsats projektet dragit är därför att föreningslivet måste våga pröva nya 
arbetsmetoder, arbetssätt och helt enkelt ”våga fråga”. 

I morgondagens föreningsliv måste vi bli bättre på att kommunicera och hitta nya 
mötesformer – hänga med i utvecklingen helt enkelt. Samhället förändras i snabb 
takt och nyckeln till morgondagens föreningsliv är att hitta nya modeller för 
samarbete och samverkan både i och mellan våra föreningar. 

Föreningslivet måste värnas som en viktig kraft och det är än viktigare i framtiden. 
Men det är inte gratis och samhället måste vara beredd att skjuta till de ekonomiska 
medel som behövs för att morgondagens föreningsliv ska kunna utvecklas. 

 


