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Utveckla den öppna ungdomsverksamheten 
Behövs det?!? 

 
Vad krävs för att kunna ge ett trovärdigt svar på den frågan? 
 
Räcker det … 

… att man gått på ’gårn’ när man var ung? 
… att man är en erfaren fritidsledare? 
… att man läst en artikel i lokalpressen? 
… att man är förälder? 
… att man är ung? 
… att man är kultur och fritidschef? 

 
De flesta håller med om att skattefinansierad verksamhet ska vara 
kunskapsbaserad. Så om svaret inte ska bero på gamla minnen, rykten, mediabilder, 
eget tyckande eller rena gissningar …  
… så krävs det kunskap 
 

• Kunskap om vad som kännetecknar en kvalitativ verksamhet som svarar mot 
både ungdomars och samhällets behov. 

• Kunskap om vilka konsekvenser det får om verksamheten brister i kvalitet. 
 
Risken är annars överhängande att svaret kommer att formas av bekvämlighet 
och/eller allmän förändringsrädsla. Man tror sig veta vad man har och vet inte vad 
man kan få. 
 
Det är skönt att vara hemmablind… 
Men världen förändras ständigt och kunskap är därför en färskvara. Det är först när 
man förstår riskerna och ser möjligheterna som man är motiverad att ta steget och 
börja utveckla. Det gäller alla, på alla nivåer! 
 
Om man anser att verksamheten behöver utvecklas eller inte beror på vilken måttstock 
man har! 
 
Vaddå utveckla??? 

… ”De stökiga killarna hänger där och då bråkar de inte på stan.” 
… ”Kriminologen Sarnecki säger att fritidsgården inte är brottsförebyggande.” 
… ”Vi har bra relationer till ungdomarna och de trivs här.” 
… ”Ledarna är snälla och det finns FIFA.” 
… ”Personalen är utbildad och verksamheten är HBTQ-certifierad.” 
… ”Vi genomför LUPP och har ungdomsråd.” 
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Vaddå utveckla??? Vi är nöjda som det är! 
Vilka är ”vi” som är nöjda? Vad jämför man med? 
 
Verksamheten är ok … 
- men bara för att man använder fel måttstock! 
 
Mätt med en uppdaterad, kunskapsbaserad, måttstock så finns det väldigt få, om ens 
några, verksamheter som med gott samvete kan hävda att de inte behöver utvecklas. 
 
Den måttstocken finns! 
 
 
 
 
 
 
A European Charter on Local Youth Work 
bygger på centrala europeiska policydokument och en samlad europeisk kunskap om 
vad som krävs för att driva en kvalitativ verksamhet som når uppsatta mål. 
 
Den synliggör utvecklingsbehov avseende alla sidor av verksamheten, från policy till 
praktik. Den är den måttstock som alla som är ansvariga för och arbetar inom den 
öppna fritids- och ungdomsverksamheten borde jämföra sin verksamhet med för att 
se vad de behöver utveckla. 
 

Utveckla den öppna ungdomsverksamheten - Behövs det?!? 
 

Vad är ditt svar? 

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och 
ungdomsverksamhet 


