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Generella frågor till utvecklingsprocessen 
 

Skapa samsyn 
 

Lever vi upp till denna punkt, eller har vi utmaningar/brister? 

• Är detta något som helt saknas/inte nås alls? 

• Finns det sidor/aspekter som inte nås? 

• Finns det skillnader avseende olika verksamheter eller aktiviteter? 

• Finns det skillnader mellan olika grupper av anställda eller ungdomar 
 

Är detta förstått och förankrat 

• Bland personal 

• Bland ledning och politik 

• Bland ungdomar som deltar/inte deltar i verksamheten 
 

Finns det andra skillnader? Avseende vad? 
 

Sätt mål 
 

Hur tycker vi det borde vara? Vad vill vi åstadkomma? 
 

Formulera en konkret och tydlig målbild. 
 

Vilken/vilka punkter är bäst att börja med? Prioritera! 
 
 

 
Formulera behov 
 

Är det något vi behöver för att ta oss vidare?  Vad skulle vara till hjälp? 
 

• Mer kunskap? 

✓ Om den egna verksamheten? Dess resultat, hur den upplevs, … 

✓ Om olika ungdomsgrupper i kommunen, deras livssituation, behov 
och idéer? 

✓ Om möjligheter att söka medel? 

✓ Annat? 

• Bra policy-argument? 

• Bra forskningsargument? 

• Nya/utvecklade specifika kompetenser 

• Nya/utvecklade metoder 

• Nya/utvecklade arbetsprocesser 

• Förändrad organisation/arbetsfördelning 

• Annat? 
 
Sök lösningar 
 

Hur kan vi skaffa oss det vi behöver? Vilka åtgärder kan/ behöver vi 
vidta? 

• Kan vi hitta goda exempel på metoder eller verktyg? 

• Har vi positiva erfarenheter från andra områden som vi kan 
använda även här? 

• Finns det andra som vi kan kontakta och lära av avseende detta? 

• Finns det andra som kan stödja oss i arbetet? 

• Finns det utbildningar vi kan ta del av? 
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• Finns det medel att söka från EU eller andra för att finansiera detta? 

• Är det några andra åtgärder vi kan/behöver vidta? 
 
Förankra 
 

Vilka behöver vi jobba med för att utveckla detta? Vilka kan bidra till processen? 
 

• Verksamhetspersonal? 

• Ungdomar? 

• Förvaltningsledning/Politiken? 

• Andra lokala aktörer? (Skola, socialtjänst, föreningsliv, …) 

• Andra organisationer? (Utbildare, MUCF, SKR, …) 
 

Hur och på vilket sätt ska vi engagera dessa i arbetet? 
 
Börja utveckla! 

När ni svarat på frågorna är det dags att sammanfatta svaren i en utvecklingsplan  
– vem gör vad, när och hur! 
Om ni inte är vana att leda utvecklingsprocesser så finns det hjälp att få. 

Kontakta gärna den nationella arbetsgruppen för EGL för att få veta mer, 
info@EGLsverige.eu. 
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