
Policy för politiker
Youth Work – the role of local and regional authorities

Vilka krav kan man ställa på en kommunal policy för 
öppen ungdomsverksamhet?

… och hur bör man arbeta med styrning och 
uppföljning



Dagordning 
• En kort ’policy-historik’
• Några centrala dokument
• The role of local authorities
• Några lokala exempel
• A European charter …



Jag är:
• Politiker
• Ansvarig
• Chef
• SUV
• Fritidsledare



”Om man läser de politiska 
uppdragen historiskt kan man 
konstatera att de mer 
motsvarar vuxensamhällets 
behov än ungdomars behov.”

Verksamheten har ”motiverats 
utifrån ungdomsbråk på stan, 
fylleslag i parken, och så 
vidare.”



Samtidigt 
”… saknar uppskattningsvis 
mer än hälften av Sveriges 
kommuner politiskt 
formulerade mål för sin öppna 
ungdomsverksamhet.”



Mål ska vara tydliga.
”Alla berörda ska förstå vad 
som menas och vara överens 
om hur de ska tolkas.”



Delaktighet och Inflytande



Inflytande och Delaktighet



eller DelaktighetInflytande

Enligt Disney har
Knatte röd keps,
Fnatte blå och
Tjatte grön,

Enligt Egmont har
Knatte blå keps,
Fnatte grön och
Tjatte röd.



Vi har en tydlig policy 
med väldefinierade 
begrepp:
• Ja
• Nej
• Vet ej



”Än färre har utvecklat rutiner 
för att följa upp och utvärdera 
om syfte och mål stämmer 
överens med verksamhetens 
innehåll och resultat.”



”För att det politiska 
uppdraget ska spela roll måste 
nämnden kräva 
resultatredovisning och 
rapportering från både 
förvaltningen och enskilda 
verksamheter.”



Vår nämnd efterfrågar 
resultatredovisning i 
relation till mätbara 
mål:
• Ja
• Nej
• Vet ej





”…. a blurred picture …”

Det behövs en 
kunskapsbaserad politik och 
praktik!



Youth work?

”Åtgärder riktade mot unga 
avseende frivilliga aktiviteter 
som är utformade för att stödja 
deras personliga och sociala 
utveckling genom icke-formellt 
och informellt lärande.”



Rekommendationens omfattning 
och syfte 
– definition och omfattning av 
ungdomsarbete



”… 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.”



“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.”



”Ungdomsarbetet bygger på 
principerna om ”frivillighet och 
aktivt deltagande, jämlik 
tillgång, öppenhet och 
flexibilitet.”



”Det ska vara rättighetsbaserat, 
inkluderande och centrerat 
kring unga människor, deras 
behov och förmågor.” 



Man rekommenderar länderna 
att:
”uppmuntra användandet av 
forskning, utvärdering och 
kontinuerlig uppföljning i 
utvecklandet av en kunskaps-
baserad, kvalitativ öppen 
ungdomsverksamhet och 
säkerställa att det finns 
mekanismer på plats för att 
mäta dess utfall och påverkan”



Vår lokala policy har 
samma syn på 
verksamheten som 
Europarådet:
• Ja
• Nej
• Vi har ingen policy
• Vet ej



Kongressen, som är en del av 
Europarådet, arbetar för att främja 
demokrati, respekt för de 
mänskliga rättigheterna och 
rättsstatens principer på lokal och 
regional nivå.
Den består av 648 ledamöter. 
Sveriges delegation består av sex 
personer och leds av Anders 
Knape, ordförande i SKR.



Youth work and the role of local 
and regional authorities



What is youth work?

“Ungdomsarbete består i att 
unga människor är med i en 
gemensam process av att skapa, 
organisera, planera, förbereda, 
genomföra och utvärdera 
aktiviteter som bygger på och 
svarar mot deras självupplevda 
behov, intressen, idéer, 
erfarenheter och mål.”



På så sätt kommer unga att:

“utveckla kunskaper, 
färdigheter, attityder och 
värderingar som i sin tur 
kommer att stärka deras 
självbestämmande och hjälpa 
dem att bli aktiva medborgare 
och nå självständighet, det vill 
säga bidra till deras personliga 
och sociala utveckling.



What can authorities do?

“Kvalitativt ungdomsarbete 
händer inte av sig själv. 
Delaktighet behöver rätt 
jordmån för att blomstra.”

“Lokala myndigheters roll i 
detta är att göra denna 
möjlighet så attraktiv och 
tillgänglig som möjligt, …”



”Lokala myndigheters beslut 
behöver bygga på relevant och 
uppdaterad information och 
kunskap.”

“…om målen ska vara 
realistiska måste de bygga på 
erkännandet av vilka utfall som 
kan uppnås.”



“För att kunna sätta relevanta 
mål behöver ungdomsarbetet 
etablera indikatorer i relation 
till trygghet och bemötande, 
unga människors inflytande, 
deras delaktighet, lärande samt 
målgrupp.”



“Det här innebär att det för 
varje område, till exempel 
delaktighet, behöver finnas del-
indikatorer som konkretiserar 
vad detta innebär i praktiken 
och gör det möjligt att 
genomföra en strukturerad 
uppföljning.”



Ungdomsarbetet behöver 
styras genom:
“fastställandet av och den 
kontinuerliga uppföljningen 
och dialogen kring mätbara 
mål, där kvaliteten (graden av 
delaktighet, lärande och 
relevans för att nå ungas egna 
mål) vägs mot kostnader och 
den målgrupp man nått.”



Vi har en kontinuerlig 
dialog mellan politik 
och verksamhet kring 
våra mål:
• Ja
• Nej
• Vet ej



När målen är satta är lokala 
myndigheters roll att:
“etablera en hållbar 
infrastruktur som svarar mot 
policy och gör denna möjlig att 
förverkliga. Detta måste göras i 
dialog med alla relevanta 
parter, speciellt unga, där deras 
erfarenheter och idéer tas 
tillvara



Denna struktur bör säkerställa:

• Att ungdomsarbetet är erkänt 
och får stöd på politisk nivå

• Att det finns välkända 
strukturer och processer för 
ungas inflytande i 
beslutsprocesser

• Att alla unga medborgare har 
lika tillgång till kvalitativt 
ungdomsarbete



Denna struktur bör säkerställa:

• Att det finns säkra och lämpliga 
anläggningar, ”arenor”, med 
relevant utrustning där unga 
kan mötas och ”utforska, 
artikulera och utveckla sina 
intressen och talanger, såväl 
som sina idéer för framtiden”



Denna struktur bör säkerställa:

• Att utförare kan vara flexibla 
och anpassa sig till ungas 
växlande behov, idéer och 
mål.

• Att ungdomsarbetet 
dokumenteras och följs upp 
på ett adekvat sätt som grund 
för bedömning och fortsatt 
utveckling



Vår infrastruktur är 
framtagen i samverkan 
mellan politik, 
personal och unga:
• Ja
• Nej
• Infrastruktur???
• Vet ej



Vi har välkända 
strukturer och 
processer för ungas 
inflytande i 
beslutsprocesser:
• Ja
• Nej
• Vet ej



“Följaktligen, när man styr 
ungdomsverksamhet är det 
avgörande att beakta att denna 
bygger på ungas aktiva 
delaktighet, deras medskapande 
av aktiviteter, och att utförare 
därför behöver vara flexibla 
avseende både när och var 
verksamheten ska äga rum och 
vilka  metoder och medel som 
ska användas.”



… ”effektiv styrning kan inte ske 
via strikta regler avseende till 
exempel öppettider för 
fritidsgårdar eller var och när 
ungdomsarbetare ska arbeta.”

”Detta skulle döda både den 
flexibilitet och den kreativitet 
som behövs för att bedriva 
kvalitativ ungdomsverksamhet”



”Det skulle också ta bort 
ansvaret för hur givna resurser 
används på bäst sätt från 
utförarna.”



Våra verksamheter är 
flexibla och kan själva 
välja tid och plats:
• Ja
• Nej
• Vet ej



“… lokala myndigheter behöver 
[kvalitets] bedömningar för att 
styra ungdomsarbetet och 
kunna påvisa dess resultat

”Utförare behöver dem för att 
kunna reflektera och utveckla sin 
praktik.”



“Det är bara genom det 
regelbundna insamlandet och 
analysen av information 
avseende kvalitet /.../, målgrupp 
(vem man når) och kostnader 
som myndigheter och praktiker 
tillsammans kan skapa en 
lärande organisation och 
utveckla ungdomsarbetet …”



“Det är viktigt att notera att ett 
heltäckande system för 
dokumentation och uppföljning 
kommer att fungera som en 
styr-mekanism.”



“Genom att kontinuerligt fråga 
efter både kvantitativ och 
kvalitativ dokumentation av 
ungas delaktighet och lärande 
(ihop med statistik avseende 
antal deltagare, etc.) blir målen 
närvarande i det vardagliga 
arbetet och hjälper 
ungdomsarbetare att behålla 
fokus och utveckla sitt arbete.”



Slutord:

“Även om formell utbildning 
kräver mer resurser, så kan 
vikten av den öppen 
ungdomsverksamheten och 
det icke-formella och 
informella lärande den bidrar 
till exemplifieras med följande 
metafor:



”När du vill tillaga en stek 
kommer du att spendera det 
mesta av dina pengar på kött.
Du kommer troligen också att 
spendera en del, men mindre, 
på potatis och grönsaker.
Den summa du spenderar på 
salt och peppar är i stort sett 
försumbar.”



Men,
du skulle inte hoppa över det,
och du skulle inte kompensera 
bristen på salt och peppar 
genom att köpa mer kött.



“Öppen ungdomsverksamhet 
är kryddan i många ungas liv, 
det förser dem med kunskaper, 
färdigheter och erfarenheter 
som är vitala för deras 
personliga och sociala 
utveckling och för deras 
livskvalité.”



I vår kommun är 
ungdomsverksamheten 
lika viktig som skola 
och socialtjänst:
• Ja
• Nej
• Vet ej



Några exempel:
• Göteborgs stad



”Enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter har alla 
barn och unga har rätt till 
fritid, vila samt rätt att fritt 
delta i det kulturella och 
konstnärliga livet.”



”Detta innebär i praktiken att 
det måste finnas arenor där 
unga kan utveckla de 
intressen, färdigheter och 
kunskaper som inte ryms 
inom skolans ram och som 
bäst utvecklas genom icke-
formellt och informellt 
lärande.”



Verksamheten ”ska bedrivas 
som en lärprocess baserad på 
delaktighet, vilket innebär att 
ta tillvara ungas erfarenheter, 
kunskaper, färdigheter och 
intressen på ett sådant sätt att 
det väcker deras vilja till 
engagemang och 
ansvarstagande.”



”Det är detta vi menar när vi 
talar om meningsfull fritid.” 



”Alla verksamheter ska nå 
KEKS övergripande mål.

De mål som en verksamhet 
inte nått ska förbättras med 
5% per år till dess att alla 
övergripande mål har 
uppnåtts.”



Några exempel:
• Karlstad



”Målen för Karlstads öppna 
fritidsverksamhet bygger på de 
mål som antagits på 
internationell, europeisk och 
nationell nivå. De konkretiserar 
centrala styrdokument, /…/ 
samt klargör vad dessa innebär 
på lokal nivå. 



”Verksamhetens övergripande 
mål och syfte är att bidra till 
människors personliga och 
sociala utveckling. De långsiktiga 
mätbara mål som satts för de 
olika verksamheterna och som 
redovisas nedan är de som 
sammantagna leder till att 
verksamheten fyller sitt syfte och 
når sina övergripande mål.”



”Personalens grundläggande 
uppdrag är att stödja och 
stimulera aktiviteter som bygger 
på och förutsätter människors 
aktiva engagemang och 
ansvarstagande. Det är genom att 
tillsammans och i samverkan med 
såväl brukare som andra relevanta 
aktörer fokusera på detta 
uppdrag som verksamhetens 
långsiktiga mål kommer att nås.



A European Youth Work 
Agenda

• Establishing youth work 
policies as part of youth 
policies



A European Youth Work 
Agenda

• Strengthening the common 
ground on youth work 
through cooperation 
between different 
institutions and actors, 
between different levels and 
with other sectors



The 3rd European Youth Work 
Convention

”Den lokala 
ungdomsarbetssektorn måste 
bygga på samverkan mellan 
alla berörda aktörer.

The European Charter for Local 
Youth Work förser oss med ett 
användbart verktyg för att 
bygga denna samverkan.”



Verksamheten behöver vägledas 
av en policy som är utvecklad:
• inom ramen för och i 

överensstämmelse med de 
grundläggande principerna;



Verksamheten behöver vägledas 
av en policy som är utvecklad:
• i samverkan mellan alla 

relevanta intressenter, 
inklusive unga, där dessa har 
klara roller och mandat och 
är engagerade i alla stadier 
av processen;



Verksamheten behöver vägledas 
av en policy som är utvecklad:
• baserat på relevant och 

uppdaterad kunskap om 
ungas behov, rättigheter och 
intressen, såväl som på ny 
forskning och de olika former 
av och metoder för öppen 
ungdomsverksamhet som 
kan användas för att nå syften 
och mål;



Verksamheten behöver vägledas 
av en policy som:
• bygger på tydliga och 

mätbara kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer för 
vad som ska uppnås gällande 
ungas delaktighet, inflytande 
och lärande;



Verksamheten behöver vägledas 
av en policy som:
• är tydligt kopplad och 

positionerad till en bredare 
ungdomspolicy på alla nivåer, 
från lokal till europeisk.



Kvalitetsutveckling kräver:
• ett tydligt och heltäckande 

system för dokumentation 
och uppföljning av utfall, 
förutsättningar och 
arbetsprocesser i relation till 
mätbara indikatorer och mål



Kvalitetsutveckling kräver:
• tydliga rutiner för 

kontinuerlig analys av och 
reflektion kring utfall i 
relation till förutsättningar, 
arbetsprocesser och 
aktiviteter, samt behovet av 
fortsatt utveckling;



Vi behöver förankra ”The 
role of local authorities” 
och Chartern hos 
politikerna i vår kommun
• Ja
• Nej
• Vet ej



Några frågor att diskutera:
• Hur kan ni förankra ”the role

of local and regional 
authorities” hos politiken?

• Hur kan ni arbeta med 
chartern tillsammans, politik 
och verksamhet?



Tack för mig!


