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Samtidigt har det ofta funnits en 

’dold agenda’



En negativ (media-)bild

Begränsa Nordstans* öppettider

Nordstan har blivit ett tillhåll för 
unga som driver omkring på kvällen. 
Som en fritidsgård utan vuxna.

GP 20 januari 2016

* Nordstan är e7 köpcentrum i Göteborg

ABonbladet  31 jan 2022



Synen på verksamheten som ”enkel och okvalificerad” har i sin 

tur ofta lett till:

Låg status

Låga utbildningskrav

Låga krav på evidens

Långt ner på dagordningen

Godtycklig styrning



Bikupa

Känner ni igen denna bild av öppen 
ungdomsverksamhet?

Är det någonting som ni behöver 
förhålla er till i ert arbete?



Vi är inte ensamma!❤



”… a blurred picture …”

Det behövs en 
kunskapsbaserad politik och 
praktik!



”A common ground for youth work”

Två centrala förslag: 
En rekommendation från Europarådet

A European Charter on local youth work

The 2nd European Youth Work Convention





”… ungdomsarbetets primära funktion 
är att motivera och stödja unga att hitta 
och följa konstruktiva vägar i livet och 

på så sätt bidra till deras personliga och 
sociala utveckling och till samhället i 

stort.”

Rekommendationens omfattning och syfte 
– definition och omfattning av ungdomsarbete 



“Ungdomsarbetet uppnår detta genom 
att … engagera unga i det aktiva 

skapandet, förberedandet, utförandet 
och utvärderingen av … aktiviteter som 

speglar deras behov, intressen, idéer 
och erfarenheter.”



Ett projekt där 27 länders Erasmus+ kontor och 
deras partners samarbetar för att stödja lokal 

öppen ungdomsverksamhet





Chartern:
• Utgår från och bygger på 

Europarådets rekommendation
• Varit ute på två remissrundor

till över 200 organisationer
m
Den konkretiserar en samlad 
europeisk erfarenhet av vad som 
krävs för att driva en kvalitativ 
öppen ungdomsverksamhet.



Den är en checklista som alla involverade kan ha som 
utgångspunkt för diskussioner om verksamheten och 
dess fortsatta utveckling



Introduktion

”Ett demokratiskt samhälle behöver 
unga människors röster och aktiva 
deltagande.”
”För att kunna uppfylla denna roll 
behöver unga människor en plats där 
de kan sätta sin egen agenda.” 



”En plats där de kan få stimulans och stöd att vidareutveckla de 
kunskaper, färdigheter, attityder och värden de behöver för att 
kunna nå sin fulla potential som individer och 
samhällsmedborgare.”

”Den öppna ungdomsverksamheten är denna plats, och unga 
människor är, och måste alltid vara, dess främsta intressenter.”



• Chartern innehåller fem 
sektioner.
• Varje sektion innehåller i sin 

tur ett antal konkreta punkter 
avseende vad som krävs för 
att kunna etablera och 
bibehålla en kvalitativ 
verksamhet.



Grundläggande principer

Policy

OrganisaHon och 
prakHkUngdomsarbetaren

Kvalitetsutveckling













En snabb självskattning

• Verksamheten skapas, organiseras, planeras, genomförs och 
utvärderas av unga
• Verksamheten bygger på och svarar mot ungas självupplevda 

behov, intressen, idéer och erfarenheter
• Ungdomsarbetare är medvetna om och kan formulera sin roll 

och sitt uppdrag



Gå till menti.com och fyll i 
7530 1480



Chartern är den måttstock som alla som är 
ansvariga för och arbetar inom den öppna 
ungdomsverksamheten borde jämföra sin 
verksamhet med för att se vad de behöver 

utveckla.



Europe Goes Local Sverige
eglsverige.eu



Genom att arbeta som det beskrivs i chartern kommer ni även att 
leva upp till barnkonventionen och den nationella politiken. 



Barnkonventionen

• Lag 2020
• Risk att fastna vid vackra ord
• Flexibilitet att anpassa 

verksamheten
• ”Barnets bästa”
• Unika möjligheter att säkerställa 

att barns och ungdomars 
rättigheter blir mer än tomma ord



FN:s barnkonvention

§ 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa.

Den öppna fritids- och ungdomsverksamheten ska:
• bygga på och svara mot ungas självupplevda behov, intressen, 

idéer och erfarenheter
• utformas i dialog mellan alla relevanta aktörer
• göra regelbundna kartläggningar av lokala förhållanden och 

behov



Den nationella ungdomspolitiken

• Alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv 
och inflytande över 
samhällsutvecklingen.



Varför är dessa dokument viktiga?

• Politiskt antagna dokument: 
• Barnkonventionen
• Europarådets rekommendation
• Nationella Ungdomspolitiken

• Charter on local youth work
en kunskapsbaserad konkretisering



Sammanfattning

• Vår verksamhet är rättighetsbaserad
• Det finns starkt politiskt stöd för att bedriva en öppen 

ungdomsverksamhet som bygger på ungas delaktighet och 
lärande. En verksamhet som stödjer unga i deras personliga 
och sociala utveckling. 



Samtal med Åsa : 
https://vimeo.com/707230540/cdefee00f0

Samtal med Ari : 
https://vimeo.com/707732223/5a919c82b9

https://vimeo.com/707230540/cdefee00f0
https://vimeo.com/707732223/5a919c82b9


Tack!



Länkar:
Europarådets rekommendation: 
https://rm.coe.int/recommendation-on-youth-work-
swe/168077c4f1

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och 
ungdomsverksamhet (chartern): 
https://www.europegoeslocal.eu/wp-
content/uploads/2021/03/20210315-egl-charter_SE.pdf

EGL Sverige – stödmaterial till chartern på svenska:
http://eglsverige.eu

Europe goes local – bl.a info om chartern, stödmaterial och 
självskattningstest på engelska: https://www.europegoeslocal.eu

Europerådet - Youth work: the role of local and regional authorities: 
http://www.keks.se/aktuellt/ny-resolution-fran-europaradet/

https://rm.coe.int/recommendation-on-youth-work-swe/168077c4f1
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2021/03/20210315-egl-charter_SE.pdf
http://eglsverige.eu/
https://www.europegoeslocal.eu/
http://www.keks.se/aktuellt/ny-resolution-fran-europaradet/


”If you do not need young
people to do youth work, 
you are not doing youth
work”

Tack för idag!

Jenny.haglund@keks.se

”Quality Youth Work – a common framework for 
the further development of youth work” EU-kommissionen 2015


