
Bilaga 1.  
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
Football Friday 
 
 

Upplägg och genomförande 
Football Friday – spontanfotboll på fredagskvällar, strävar efter att vara en trygg plats för ungdomar på 
deras fritid. Aktiviteten lockar ett stort antal killar och för att nå en mer jämlik könsfördelning är första 
timmen till enbart för tjejer. Därefter övergår verksamheten till att vara öppen för alla.  

 
Projektledare roll:  

• Skriva projektplan för verksamheten 

• Ombesörja att det finns aktivitetsledare 

• Bokning av hallar och planer 

• Utveckla FF-konceptet inklusive lovaktiviteter 

 
Genomförandeplan 
 
Antal träffar:  

• 14 hösten 2020 

• 12 våren 2021 

• 14 hösten 2021 
Antal ledare:  

• 4 i Brunnsbo  

• 4 i Lundbystrandshallen  
Plats:  

• Brunnsboskolans gymnastiksal  

• Lundbystrandshallen 
Lovverksamhet:  

• Football Friday på turné (sommarlovsaktivitet över Hisingen) 

• Football Friday Winter (förslag på cup under jullovet) 
Övriga evenemang:  

• Football Friday Cup (i slutet på maj) 

 
Antal träffar kan komma att ändras då Football Friday inte prioriteras när större matcher eller event 
pågår i IOFF:s lokaler. 

 
Målgrupp 
Ungdomar mellan 13 – 20 år är välkomna till verksamheten, med särskilt fokus på ungdomar från 
Hisingens tre stadsdelar. Fritidsledarna möter unga i sitt arbete och pratar om och bjuder aktivt in till 
Football Friday. Av hänsyn till Covid-19 följs alltid folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket 
innebär max 50 personer på varje ställe. Ungdomar ombeds hålla avstånd samt tvätta händerna 
regelbundet. 
 

Värdegrund 
Football Friday följer Göteborgs Stads och BK Häckens båda värdegrunder. För att förtydliga för 
verksamheten Football Friday togs på en gemensam utbildningsdag för alla ledarna 5 värdeord fram. 
Dessa används i verksamheten genom att de står skrivna på en roll-up som alla samlas kring innan 



spelet drar igång. Roll-upen står sen kvar som en påminnelse och förenklar för ledarnas pedagogiska 
arbete, händer något under kvällen samlas alla kring värdeorden igen. Bryter någon mot värdeorden 
eller att situationen spårar ur så bryts verksamheten. 
 

• Fotboll för alla – Vi spelar tillsammans för att det är roligt! 

• Attityd – Jag tänker positivt om mig själv och andra 

• Bemötande – Jag visar respekt för domare, medspelare och motståndare. 

• Hänsyn – Jag visar hänsyn mot andra och mig själv och använder därför inte tobak eller andra 
droger. 

• Språk – Jag använder ett vårdat språk och använder inte svordomar. 

• Ödmjukhet – Jag lyssnar på andra och agerar inte egoistiskt. 

 
Fritidsplanen 
Göteborg Stad har tagit fram en gemensam Fritidsplan som genomsyrar allt det arbete som görs på 
stadens fritidsgårdar och Ungdomssatsningar. Här finns fyra huvudprocesser: 

• Ungas delaktighet och inflytande 

• Ungas lärande och utveckling 

• Samverka för att ge unga fler möjligheter 

• Ungas tillgång till staden som arena 
 
Hur dessa processer kan arbetas med återkommer vi till när det gäller utvecklingen av verksamheten. 

 

Syfte med verksamheten 
Konceptet Football Friday är inspirerat från Huddinge och startade på Hisingen 2015. Konceptet utgår 
från att ett behov av att erbjuda en trygg mötesplats för ungdomar på just riskkvällar.  
 

Huvudsakliga syften: 

• Brottsförebyggande 

• Relationsskapande 

• Motverka social oro 

• Vara ett positivt sammanhang 

• Bemannas av trygga vuxna 

• En fysisk aktivitet (folkhälsomål) 
 

Mål med verksamheten 
Syfte och mål går in i varandra, till målen kommer en del utvecklingsarbete läggas in för att nå dit. 
 

Huvudsakliga mål: 

• Skapa positivt sammanhang för de unga 

• Främja fysisk aktivitet och psykisk hälsa 

• Locka fler tjejer till verksamheten 

• Minska negativt beteende 

• Möjliggöra ungt inflytande 

• Vara en trygg mötesplats 

• Få unga att känna sig sedda 

• Dämpa den grabbiga stämningen för att få alla att trivas 
 

 



Strategier för att nå målen: 

 

• Kontinuerlig avstämning parterna i mellan  

• Genomföra utbildningsinsatser för ledarna 

• Ledare erbjuds verktyg för att hantera svåra situationer  

• Ledare som samarbetar för att se alla unga   

• Lyhörda ledare för att göra aktiviteten trygg 

• Alla ledare har förståelse för konceptet  

• Alla arbetar för att fler tjejer ska hitta till verksamheten 

• Ledare uppmuntrar unga att leda och komma med förslag 

• Utrymme för unga att hålla i uppvärmning, tävlingar eller annat på deras initiativ 
 

Utveckling av verksamheten 
Inflytande 
Detta är en viktig del av Football Friday och här behöver ledarna diskutera tillsammans hur de ska hitta 
utrymme för ungdomarna så att de känner sig delaktiga. Ett sätt är att lyfta enskilda som kan få hålla i 
en del av träningen, som uppvärmningen tex. De kanske håller i en tävling eller är med och arrangerar 
någon av cuperna. Särskild strategi kring vilka som ska lyftas bör också finnas.  

 
Tjejtimmen 
Då verksamheten i dagsläget lockar många killar kommer fokuset ligga på att också få dit tjejer, att alla 
ska känna sig trygga i att delta i det gemensamma spelet. En del av detta är att utveckla timmen för 
enbart tjejer, här kan flera alternativ erbjudas, inte bara fotboll.  
 
Förslag: 

• Självförsvar 

• Roller derby 

• Dans 

• Basket 

• Skeppsbrott 
 
Då inflytande och delaktighet är ett av målen bör de unga vara med i diskussionerna kring vad som ska 
erbjudas.   
 

Staden som arena 
Hisingen är ett stort område med i dagsläget tre olika stadsdelar. Göteborgs Stad står inför en 
omorganisation där uppdelningen i stadsdelar tas bort. Football Friday delar inte upp ungdomar i 
områden utan hit är alla ungdomar välkomna. Detta är också kopplat till staden som arena och att få 
unga att röra sig över staden. Unga ska känna att hela Göteborg är deras stad och lära känna nya 
vänner och delar av staden.  


