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Skriften utgår från de erfarenheter och kunskaper som finns i de sex kommu
ner som samarbetat med kvalitetsarbete inom Nackanätverket, och handlar om 
nätverk, strategisk planering, finansieringsmodell och resursfördelning.

Nackanätverket bildades 1999. I flera sammanhang har vi inom Nackanätver
ket diskuterat hur svårt det är att beskriva och mäta den öppna fritidsverksamhe
tens fördelar. Sedan starten har nätverket arbetat med att formulera och definiera 
fritidsgårdsuppdraget och för att finna metoder för att kunna beskriva vad en 
öppen fritidsverksamhet kan ge för vinster för sina besökare och samhället. 

Erfarenheterna i våra kommuner är att i stort sett alla ungdomar har behov 
av mötesplatser på sin fritid. Men hur ofta, vilken typ av mötesplatser och hur 
mycket kontakt man behöver ha med vuxna varierar. 

I nätverket har vi enat oss om att den främjande öppna fritidsverksamheten 
är det centrala för våra fritidsgårdar och övriga mötesplatser som finansieras med 
kommunala medel. Frivilligheten och de fria formerna som underlättar och 
stimulerar ungdomarnas möten i en trygg och välkomnande miljö är basen för 
allt som sker i verksamheten. Fritidsledarens roll är tillvarata och främja de ungas 
kreativitet, intressen och behov. Ungdomarnas behov av relationer och av att få 
ingå i ett socialt sammanhang står i fokus. 

Under 2006–2007 har kommunerna i Nackanätverket, med stöd av Ung
domsstyrelsen, gemensamt bedrivit ett projekt där vi formulerat och prövat olika 
verktyg för att planera och följa upp öppen fritidsverksamhet. I detta projekt har 
vi fått stöd och handledning av Mari Asplund och Lisbeth Lindström vid Luleå 
Tekniska Universitet. Vi har också fått hjälp av Mia Eriksson, fritidsledarutbild
ningen på Valla folkhögskola som har lämnat synpunkter på texten i denna skrift. 

De kommuner som deltagit i Nackanätverket är
• Nacka kommun
• Tyresö kommun
• Haninge kommun

Skriften är producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen och är en del av myndig
hetens satsning Förebyggande och främjande ungdomsarbete. Vi hoppas att den 
kan inspirera flera till att diskutera och formulera uppdragen, till att arbeta mer 
och bättre med kvalitet och uppföljning och till att bilda nätverk med andra som 
har liknande förutsättningar som man själv. 

Nacka 20080220
Thomas Sass
Projektledare och samordnare för Nackanätverket 

Förord
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Den här skriften vänder sig till dig som arbetar med planering, uppfölj
ning och utveckling av den kommunalt finansierade öppna fritidsverksam
heten för ungdomar.

• Gotlands kommun
• Mjölby kommun
• Jönköpings kommun
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Ny organisation
När Nacka kommun 1998 ändrade sin organisation och började arbeta 
efter en beställareutförarmodell väcktes en rad olika frågor. Tjänste
män blev nämndernas ombud och sakkunniga i en huvudmannaför
valtning medan de som drev verksamheten blev anordnare, utförare 
eller uppdragstagare i en annan verksamhetsförvaltning. Nämndens 
tjänstemän skulle formulera uppdragen och ta fram förslag på mål. De 
skulle också arbeta med en uppföljning och det arbetet skulle bli bättre 
och tydligare än i den gamla organisationen. Anordnarna/utförarna av 
verksamheterna skulle börja formulera hur det ville utföra uppdragen. 

Några frågor som politiker och dess tjänstemän ställde var:
• vad får kommuninvånarna för de pengar kommunen satsar på 

fritidsgårdar?
• vad kan politiker och förvaltning förvänta sig för omfattning på 

verksamheten för de pengar som finns?
• kan verksamheten beskriva sitt resultat och sina prestationer?
• är det man gör rimligt om man ser till hur andra kommuner 

sköter samma verksamhet?
• kan kommunen och anordnarna/utförarna av verksamheten 

lära sig något från andra kommuner som haft en framgångsrik 
fritidsgårdsverksamhet för att själva bli bättre? 

Från politiskt håll och från ansvariga tjänstemän fanns det också ett 
uttalat intresse av att fritidsgårdsverksamheten skulle utvecklas och 
att den skulle hålla en hög kvalitet. 

Även besökare på fritidsgårdarna, ungdomar i allmänhet och i 
viss mån föräldrar förväntar sig att fritidsgårdsverksamheten ska ha 
en hög kvalitet. Utan ett attraktivt och intressant verksamhetsinne
håll kommer ungdomarna att välja bort fritidsgårdarna och därmed 
förlorar fritidsgårdarna sitt berättigande. 

Men vad vill ungdomarna med fritidsgårdarna och vad innebär 
egentligen kvalitet på en fritidsgård? Hur borde uppdraget för en 
anordnare av fritidsgårdsverksamhet se ut? Behövs det fritidsgårdar 
alla kommundelar? 

För Nacka kommun gällde det att hitta en modell för en 

Varför bilda ett nätverk?

Många kommuner i Nackanätverket har en traditionell orga
nisation, några är storstadskommuner och några har stora 
områden med glesbyggd. Men i alla kommuner är fritiden en 
betydande verksamhet och frågeställningarna och behovet av 
utvecklingsarbete har vi gemensamt.
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kontinuerlig och levande dialog mellan 
nämndens ombud, det vill säga tjänstemän 
på förvaltningen, och anordnarna/utförarna 
av verksamheten. Det var också viktigt att 
finna en form för dialog mellan tjänstemän 
och ungdomar och föräldrar för att få veta 
vad de vill med sin fritid och vad den öppna 
verksamheten kan ge dem.  

Rollfördelningen blev
• personalen på fritidsgårdarna som befin

ner sig i verksamheten och möter ung
domar varje dag samlar in ungdomarnas 
önskemål och synpunkter,

• tjänstemännen på nämndens förvaltning 
sammanställer det som fritidsgårdarna 
redovisar, utreder och gör den strategiska 
planeringen. Därefter förmedlas det till 
politikerna i nämnden. 

Nya samarbetspartners
För att finna svar på de frågor som man stod 
inför i och med den nya organisationen, för 
att få idéer till utveckling av fritidsgårds
verksamheten, för att lära sig mera och för 
att kunna jämföra sig med andra kommuner 
gick man samman med ytterligare fem kom
muner: Tyresö, Haninge, Gotland, Mjölby 
och Jönköping och bildade ett nätverk. 

De visade sig ganska snabbt att de 
olika frågorna och behoven av gemensamt 
utvecklingsarbete med flera kommuner var 
intressant oavsett kommunernas organisa
tionsmodeller. Flertalet kommuner i det 
som kom att bli Nackanätverket har en mer 
traditionell organisation, men man kan 
ändå finna många gemensamma frågeställ
ningar. Några är storstadskommuner och 
några har stora områden med glesbyggd. I 
alla sex kommuner är fritiden en betydande 
verksamhet med en stark position i kommu
nens organisation och politik. 

Nätverkets historia – så här  
började vi 
Företrädare för den öppna fritidsverksamhe
ten för ungdomar i kommunerna har träffats 
regelbundet sedan 1999 för att utbyta erfa
renheter, jämföra verksamheter, lära av var
andra och utveckla metoder för uppföljning, 
kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. 

Eftersom fritids och kulturområdet är re
lativt litet i de flesta kommuners organisation, 
och den del som berör den öppna fritidsverk
samheten är ännu mindre, har vi funnit en 
styrka i att gå samman och arbeta med dessa 
frågor gemensamt. Med alla olika kommu
ners skilda erfarenheter och kunskaper har 
vi samlat mer kunskap som gynnat oss alla. 
Även gemenskapen och känslan av att vara 
många från samma yrkesområde har gynnat 
utvecklingsarbetet i respektive kommun. 

Tidiga slutsatser, målformuleringar 
och kriterier
Redan vid de första träffarna kunde vi kon
statera att det var viktigt att formulera vad 
fritidsgårdsuppdragen egentligen bestod av, 
annars skulle det inte vara möjligt att arbeta 
med uppföljning, än mindre med jämförel
ser, mellan kommunerna. 

Vi kom fram till att om politiker, ledning 
och uppdragsgivare ska ha en möjlighet att 
se om verksamheten gör det den ska göra 
och om verksamheten når sina mål behöver 
uppdragen definieras tydligt. Annars vet 
inte uppdragsgivaren vad den kan förvänta 
sig och verksamheten inte vad den ska göra. 
Om man ska utveckla verksamheten så att 
den ännu bättre kan möta ungas behov på 
fritiden måste man veta var man befinner 
sig idag. 

Vi började med att beskriva verksamhe
tens innehåll hur den såg ut då. Frågan var: 
vad håller vi på med och vilken nytta har 
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betspartners. Vi ringade in verksamhetens 
kärna och vad vi trodde var det som gör att 
ungdomar respektive professionella upplever 
den som en angelägen och väl fungerande 
verksamhet. Vi kom fram till att de tjänste
män som har i uppgift att planera, formu
lera uppdrag och följa upp verksamheten 
också måste ha en kunskap om ungdomars 
fritid och fritidsgårdsverksamheten.

Därutöver kom diskussioner att handla 
om hur man med framgång når nya 
ungdomsgrupper, hur man identifierar 
nya behov som man kan möta med öppen 
fritidsverksamhet och hur man kan utveckla 
verksamhetens innehåll så att man får än 
mer intressanta mötesplatser för unga på 
deras fritid. 

Vi formulerade ett antal kriterier som 
måste uppfyllas för att vi skulle definiera verk
samhetsställen som fritidsgårdar i våra kom
muner. Genom att begränsa vad vi menar när 
vi säger fritidsgård, har det blivit klarare, och 
vi vet att vi pratar om samma sak. 

Ett syfte med att definiera och avgränsa 
begreppen var att politiker, tjänstemän, 
samarbetspartners och verksamhetspersona
len skulle få samma bild av vilka ambitions
nivåer som är möjliga och realistiska. Detta 
har underlättat de fortsatta diskussionerna.  
Uppdragen måste hänga samman med 
tilldelningen av resurser och behoven av 
verksamheten. 

Vilka har varit delaktiga i arbetet?
I början ordnade vi en konferens där ca 70 
fritidsledare från alla våra sex kommuner var 
med och formulerade vad som är den öppna 
verksamhetens möjligheter och kvalitets
faktorer. Förvaltningsledning och ansvariga 
tjänstemän involverades i arbetet. 

Därefter har en nätverksgrupp med två 
till fyra representanter per kommun träffats 

detta för dem som besöker våra fritidsgårdar 
och övriga verksamhetsställen? Vi bestämde 
oss för att kvalitet för oss till stor del hand
lar om hur besökare, politiker, förvaltning 
och omvärld upplever verksamheten. Upple
velsen i sin tur bygger ofta på de förvänt
ningar man har på en verksamhetsplats. För 
att det ska bli en bra upplevelse som man 
är tillfreds med behövs vissa förutsättningar 
som också är värdefulla att ringa in. Men 
vi konstaterade också att kvalitet måste få 
handla om vad olika professionella inom 
fritidsområdet, utifrån sin kompetens och 
erfarenhet, menar att verksamheten ska och 
kan innebära för ungdomar.   

Vi såg fyra olika parter som borde ha in
tresse i detta arbete:
• ungdomar (och i viss mån deras föräldrar),
• politiker,
• yrkesverksamma fritidsledare, 
• förvaltningsledning, ansvariga chefer och 

tjänstemän.

I själva arbetet, att ta fram olika definitioner 
och verktyg, har tre av parterna möts. För 
att berika varandra har alla möten skett med 
deltagare från alla kommuner i nätverket. 
De som inte deltagit i själva nätverksarbetet 
är ungdomarna själva.

Nätverksarbetet fokuserade till att 
börja med på att hitta de faktorer som ger 
verksamheten förutsättningar att verka och 
utvecklas rent organisatoriskt. Flera menade 
att frågor som förvaltningstillhörighet, chef
skap och egen budget för varje enskilt verk
samhetsställe kunde påverka förutsättning
arna att bedriva och utveckla verksamheten. 
Kunskapen om verksamhetens betydelse för 
många ungdomar var begränsad, både inom 
den egna förvaltningen, hos uppdragsgivare 
och ansvariga politiker och hos samar
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regelbundet. De som deltagit aktivt har lagt 
ca tio arbetsdagar per år på träffar med nät
verket, till det kommer olika arbetsinsatser 
på hemmaplan för alla kommuner.

Vi formulerade ett antal gemensamma 
nyckeltal som skulle beskriva verksamhetens 
kostnader, volymer och förutsättningar. Då 
jämförde vi våra kommuner och redovisade 
resultaten med en första analys till förvalt
ningsledningar och nämnder i våra kom
muner. Diskussionerna har sedan fortsatt 

i respektive kommun och i vissa fall haft 
inflytande på vissa strategiska beslut.  

Vid ett tillfälle vartannat år har det ord
nats möten mellan fritidsledare, ansvariga 
tjänstemän, förvaltningsledning och politi
ker. Dessa möten har fokuserat på kvalitets
frågor och framtidsperspektivet.  Flera har 
även inneburit någon form av fortbildning 
med föreläsare. Därutöver har flera träffar 
för fritidsledare ordnats. 
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Överhuvudtaget har alla ungdomar behov av arenor på fritiden där 
man kan få sina olika sociala behov tillgodosedda, men hur dessa 
kan tillfredställas behöver inte se likadant ut för alla. Exempel på 
sådana arenor kan vara en simhall, ett ridhus, en idrottsanläggning, 
ett musikhus eller ett bibliotek. Oavsett om man deltar i organise
rade regelbundet återkommande fritidsaktiviteter eller inte har vi 
sett att alla någon gång efterfrågar ställen dit man kan gå när man 
själv har lust utan att behöva anmäla sig i förväg. 

Vi tror att vissa ungdomar har större behov av den lättillgängliga 
fritidsgården som är öppen nästan varje kväll och som har många 
möjligheter till möten och aktiviteter än andra. Kultur och fritids
vaneundersökningar och motsvarande som genomförts i våra 
kommuner visar att fritidsgården är viktigare för vissa ungdomar än 
för andra. De ungdomar som upplever att de i mindre utsträckning 
än andra får positiv bekräftelse av vuxna kan vara särskilt viktiga att 
prioritera. De ungdomar som framför allt har en expressiv fritids
stil1 utrycker oftare att de känner sig hemma i den öppna verk
samheten som fritidsgårdarna framför allt erbjuder. Därför menar 
vi att det är värdefullt att regelbundet inventera hur behoven och 
efterfrågan ser ut i kommunens olika delar. 

Underlag för kommunens strategiska planering
Vi har tagit fram en idé på hur man kan inventera behovet av öppen 
fritidsverksamhet i en kommundel. Denna modell har vi sedan prövat 
i en kommundel per kommun. Om man genomför denna inventering 
får man ett beslutsunderlag, och kan lättare bestämma vilken sorts 
öppen fritidsverksamhet som bör finnas i ett område. Den insamlade 
informationen blir ett bra underlag för kommunens strategiska lång
siktiga planering.

Även om ungdomar i viss mån rör sig mellan olika kommun
delar har våra erfarenheter visat att man i hög utsträckning är lojal 
med sin egen kommundel när det gäller öppna mötesplatser på 
fritiden. Innan denna inventering kan starta måste man dela in 

Var behövs  
fritidsgårdarna bäst? 
 
Inventera behoven

• Antal ungdomar

• Ungdomarnas fritidsstil

• Socioekonomiska faktorer

• Ungdomarnas önskemål

• Föreningsaktiviteter

• Vuxna samtalspartners

• Avstånd och kommunikationer

Hur tar man reda på behovet av öppen 
fritidsverksamhet?

1) expressiv fritid innebär att den sker i obunden tid med en hög grad av fria val,  
ofta med en omedelbar måluppfyllelse

I stort sett alla ungdomar har behov av öppna mötesplat
ser där man kan träffa varandra, komma och gå som man 
vill och bara vara. Men hur ofta man vill gå dit, vad man 
vill kunna göra där och hur mycket kontakt man vill ha eller 
behöver ha med vuxna varierar, både mellan kommuner och 
mellan ungdomar.
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kommunen i så naturliga upptagningsområ
den så möjligt.  

Ungdomarnas behov
Hur ungdomarnas behov ser ut beror bland 
annat på tillgången till aktiviteter, anlägg
ningar och andra möjligheter till möten och 
umgänge. Ungas socioekonomiska förut
sättningar, möjligheterna att ta sig till andra 
näraliggande kommundelar och de ungas fri
tidsstil påverkar också behoven av satsningar. 

Utifrån ungdomarnas behov, fritidsstil 
och tillgången till andra kultur och fritids
aktiviteter och mötesplatser har vi försökt 
bedöma om det behövs någon form av 
öppen fritidsverksamhet där kommunen tar 
ett ansvar för finansiering, mål och uppdrag, 
omfattning och kvalitet. Vårt arbete gav oss 
sex exempel på hur man kan pröva om det 
behövs någon öppen verksamhet eller inte. 

Den öppna fritidsverksamheten, till 
exempel fritidsgårdar, kan till viss del vara 
ett komplement till annat fritidsutbud, t.ex. 
föreningslivets aktiviteter, musikskolan, 
kulturverksamhet eller kommersiella fritids
intressen. På samma sätt kan andra miljöer 
med bra vuxna som kan möta ungdomar 
fylla funktionen som öppna mötesplatser 
utan att för den skull vara fritidsgårdar. An
dra exempel där ungdomar möts i öppnare 
form kan vara bibliotek eller simhallar. 

Fritidsgårdarna kan även ha i uppdrag att 
vara alternativa trygga mötesplatser där ungas 
kreativitet tas tillvara istället för att de ägnar 
sig åt destruktiva aktiviteter i olämpliga mil
jöer. Fritidsgårdarna kan främja att unga väljer 
en positiv livsstil och positiva livsmönster som 
främjar deras hälsa. Ungdomarna kan också 
behöva fritidsgårdarna för att bryta ensamhet 

och isolering. Fritidsledarna kan många gång
er fylla funktionen av viktiga vettiga vuxna när 
ungdomarna saknar andra samtalspartners. 

Behovsanalys 
När kommunen är indelad i ett antal natur
liga upptagningsområden föreslår vi att man 
genomför en behovsanalys utifrån följande 
frågeställningar: 
• Hur många ungdomar finns i området?
• Vad efterfrågar ungdomar i området 

(bedöm utifrån resultatet av kultur och 
fritidsvaneundersökningar och antal besö
kare på de fritidsgårdar som finns idag)?

• Bedömning av ungdomars fritidsstil (är 
det övervägande expressiva2 eller instru
mentella3 ungdomar, bedöm utifrån 
kultur och fritidsvaneundersökningar).

• Gör en socioekonomisk analys på om
rådet (ohälsotal, antal barnfamiljer med 
låg inkomst, antal familjer med utländsk 
bakgrund, antal familjer med socialt 
bistånd, antal barnfamiljer boende i 
mindre lägenheter).

• Hur många ungdomar deltar regelbun
det i föreningsaktiviteter?

• Hur mycket föreningsaktiviteter erbjuds 
i området?

• Vad för andra fritidsanläggningar, mötes
platser och verksamheter finns i området 
som unga kan ta del av på sin fritid?

• Var hittar ungdomarna vuxna på fritiden 
idag som de kan samtala med?

• Hur långt är det till annan kommundel 
med mera möjligheter och utbud på friti
den, hur kan ungdomarna ta sig dit, vilka 
allmänna kommunikationer finns det?

2) expressiv fritid präglas av den sker i obunden tid med hög grad av fria val, till exempel 
öppen verksamhet med möjligheter till spontana aktiviteter.
3) Instrumentell fritid präglas av tidsbestämd ledarledd aktivitet med långsiktiga mål, till 
föreningsidrott eller musikskola.
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Område A Område B Område C Område D Område E Område F 

antal ungdomar 343 474 60 1116 740 146

Socioekonomiska faktorer
- invandrarbakgrund
- medelinkomst
- andel unga med socialt stöd
- antal familjer som är trångbodda      
- folkhälsobokslut

8 % 
invandrare 
medelinkomst 
340 tkr

27 % invand-
rare

0 % 
invandrare 
medelinkomst 
456 tkr

30 % 
invandrare 
medelinkomst 
350 tkr

2 % invand-
rare

6 % 
invandrare 
medelinkomst 
207 tkr 4% 
stöd soctjänst 
bor rymligt

antal/andel unga föreningsaktiva 64 % 60 % 70 % 74 % ej uppgift ej uppgift

Hur många föreningar erbjuder 
verksamhet i området

2 15 4 10 4 1

tillgång till andra anläggningar 
och aktiviteter i kommundelen/
närområdet 

7–8 möjlig-
heter

4–5 möjlig-
heter

4–6 möjlig-
heter

5 möjligheter 5 möjligheter 6–8 möjlig-
heter

Bedömning efterfrågan expressiv 
fritid (t ex utifrån fritidsvane-
undersökningar, antal aktiva 
på fritidsgård mm, femgradig 
betygsskala) 

Ganska stor 4 Ganska stor 4 viss  
efterfrågan 3

Ganska stor 4 vet inte
ej undersökt
ej bedömt

Stor 
 efterfrågan 5

tillgänglighet till verksamhet och 
anläggningar i andra kommun-
delar 

God  
Inom 10–40 
min når man 
allt.

God  
Inom 5–15 
min når man 
allt.

allt finns i 
centralort 
i kommu-
nen. Buss 
finns, men 
turtätheten är  
begränsad.
tillgänglighe-
ten bedöms 
inte som god.

rätt god. 
10–40 min, 
mycket finns 
även egna i 
kommundelen.

Simhall finns. 
10–15 min. 
Mycket 
saknas i kom-
munen. Finns 
i Sthlm.

Låg tillgäng-
lighet. Stora 
avstånd, 
bristfälliga 
kommunika-
tioner.
tar ca 1,5 
timme till 
komunens 
centrala delar.

Vi har tittat på tillgång till stall, sporthall, 
idrottsplats (även tillgängliga för aktiviteter 
utanför föreningsidrotten), friluftsområ
den, bibliotek, kulturhus, kulturaktiviteter, 

utbud av föreningsaktiviteter, simhall, mu
sikverksamhet, skateboard, bmx, dans, kon
serter, arrangemang, centrumanläggningar, 
snabbmatsställen, caféer, biografer, kyrklig 
verksamhet. Vi har även tittat på tillgäng
ligheten och om det finns vuxna som kan 
fungera som samtalspartners där ungdomar 
väljer att tillbringa sin lediga tid. 

När vi har tittat på frågan hur långt en 
ungdom är beredd att åka för att besöka en 
mötesplats eller delta på en fritidsaktivitet, så 
har vi även frågat oss hur villiga föräldrarna är 

att stötta sina ungdomar? Finns det socioeko
nomiska, praktiska eller andra skäl som gör 
det svårt att stödja en fritidsaktivitet eller mö
tesplats som ligger längre bort från hemmet? 

Utifrån resultatet av inventeringen kan den 
ansvariga nämnden och förvaltningen be
sluta vilken nivå av öppen fritidsverksamhet 
ett område ska förses med. Utifrån de för
väntade behoven kan man sedan formulera 
krav och förväntningar på verksamhetens 
omfattning, innehåll och förväntat resultat 
för respektive verksamhetsställe. 

Resultat av behovsinventeringen
Som en del av vårt utvecklingsprojekt har vi 
prövat metoden att inventera behoven i en 
kommundel per kommun.
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Det har inte varit möjligt att få fram alla 
uppgifter som vi har önskat. När man gör en 
bedömning av behoven är det också intres
sant att fråga ungdomar och be dem bedöma 
tillgängligheten, utbudet och efterfrågan. 

När man ska bedöma de socioekonomis
ka förutsättningarna i en kommundel kan 
man ta hjälp av de folkhälsobokslut som 
görs i många kommuner. Dessa beskriver 
förutsättningarna för god folkhälsa i kom
mundelar i en kommun. 

Även om den information vi fick med 
denna modell är begränsad är det ändå 
tillräckligt med kunskap för att vi ska kunna 
förhålla oss till det faktum att behoven ser 
olika ut och att man kan planera respektive 
fördela resurser utifrån detta.

 
Slutsatser och diskussion 
Ska det finnas fritidsgårdar överallt? Kan man 
inventera behov av öppen verksamhet? 
Vid en inventering kan det vara svårt att av
gränsa det förmodade upptagningsområdet 
som brukarna förväntas komma ifrån. Ett 
problem när man räknar antal unga inom ett 
upptagningsområde är att ungdomar rör sig 
i stor utsträckning mellan olika kommunde
lar. Vi vet inte hur långt en ungdom beredd 
att åka för att besöka en öppen mötesplats. 
En centralt belägen verksamhetsplats kan 
upplevas som tillgänglig på väg från eller till 
något annat, till exempel på väg hem från 
skolan, men på kvällen upplevs en verksam
hetsplats nära bostaden som mer tillgänglig. 
Till en anläggning som är särskilt attraktiv på 
grund av sitt aktivitetsutbud man kanske är 
mera benägen att åka en längre bit. Dessut
om kanske det inte är möjligt att erbjuda alla 
former av aktiviteter i alla kommundelar. 

Om vi haft i uppgift att som tjänstemän 
lägga fram ett förslag till en politisk nämnd 
utifrån den behovsinventeringen som vi 

gjorde, om hur vida dessa områden skulle ha 
en fritidsgård eller någon annan form av öp
pen fritidsverksamhet för ungdomar skulle vi 
föreslå att områdena A, B, D och E ska ha en 
fullstor fritidsgård, medan man i områdena D 
och F planerar för någon mindre mötesplats 
som kan samordnas med annan verksamhet.   

Vilken typ av öppen verksamhet ska 
finnas i olika kommundelar?
Nackanätverket har tidigare lagt fast olika 
kriterier för större öppna verksamheter, 
fritidsgårdar, där man kan förvänta sig mera 
resultat och ställa högre krav på verksamhe
ten respektive för mindre fritidsgårdsliknan
de verksamheter med lägre förväntningar, 
träffpunkter. De områden där behoven är 
som lägst kan ha kompletterande öppen 
verksamhet i föreningsregi där föreningar får 
ett utökat föreningsstöd. De olika kriterierna 
utgår främst från omfattningen på resurser 
som finns för respektive verksamhetsnivå. 

Den politiskt ansvarige nämnden bör, ef
ter förslag från förvaltningen, lägga fast var 
de större fritidsgårdarna ska förläggas utifrån 
behoven och tillgängligheten för dem som 
bor i området. Därefter bör man se om de 
områden som inte anses kunna förses med 
fritidsgård ska förses med en träffpunkt eller 
om det räcker att se om det finns någon 
lämplig förening som vill driva en enklare 
öppen mötesplats. 

Läsaren bör beakta att denna modell inte 
gör något anspråk på att vara en nationell 
definition på vad en fritidsgård är och ska 
vara, utan är ett verktyg för vår planering och 
uppföljning i kommunerna i Nackanätverket. 
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A. Fritidsgård B. Fritidsgårdsliknade mindre träffpunkt 
– kan ibland kallas för fritidsgård av 
allmänheten 

C. Annan öppen fritidsverksamhet –  
mötesplatser för unga – kan ibland kallas 
för träffpunkt

Huvudman 
Finansiering
Uppföljning

- Politisk nämnd är huvudman och finan-
sierar verksamheten 
- Nämnden formulerar mål och uppdrag, 
samt ställer krav på kvalitet
- Förvaltningen svarar för uppföljning
- verksamheten kan drivas av olika 
anordnare, men vanligast är att verk-
samheten drivs i kommunal regi

- Politisk nämnd är huvudman och finan-
sierar verksamheten
- Nämnden formulerar mål och uppdrag, 
samt ställer krav på kvalitet
- Förvaltningen svarar för uppföljning.
- verksamheten kan drivas av olika an-
ordnare, i kommunal regi, föreningsregi 
eller annan

- Politisk nämnd ger utökat föreningsstöd 
för ett visst uppdrag
- Det finns inte samma krav på resultat 
eller uppföljning
- Föreningen redovisar endast enklare 
verksamhetsberättelse och omfattning 
på verksamheten till förvaltningen

Uppdrag - Öppen verksamhet
- välkomnade, attraktiv och trygg 
mötesplats
- Möjligheter till spontana aktiviteter 
- Stödja identitetsprocess
- Främja ungas delaktighet 
- Bekräfta besökaren
- underlätta relationer och tillfredställa 
sociala behov 

- Samma som fritidsgård, men med 
lägre omfattning,
- Öppen verksamhet och mötesplats 
med viss möjlighet till några spontana 
aktiviteter

- att tillhandahålla en öppen mötesplats, 
i regel i anslutning till annan verksamhet, 
till exempel föreningsverksamhet

Mål - Hög tillgänglighet
- Friskhetsskapande
- Främja ungas utveckling
- Demokratisk fostran
- Positiv livsstil
- Jämställdhet 
- Främja ungas kreativitet & engagemang

- Samma som fritidsgård, men med 
lägre förväntan på måluppfyllelse

- Bidra till en positiv fritid

Personalkrav
Ledare

- Minst 3 heltidsanställda som arbetar 
minst 50 % med öppen verksamhet med 
åldersgruppen 13–18 år
- Sträva efter att minst 75 % har en 
adekvat utbildning
- kontinuerlig fortbildning ska ges
- arbetstid ska avsättas för utvecklings-
arbete 
- Personal svarar för kontinuitet i 
verksamheten
- Personalen kan kompletteras med 
timledare/specialledare 
- Föräldrar och andra frivilliga kan stödja 
verksamheten 

- Gärna en heltidsanställd 
- Önskvärt med någon som har adekvat 
utbildning
- I regel deltidstjänster eller tjänster 
kombinerade med andra arbetsuppgifter
- Lägre personaltäthet än fritidsgård, 
hög grad timledare
- Ska delta någon gång per år på någon 
fortbildning
- Personalen kan kompletteras med 
ideella insatser, professionella och ideella 
föreningsledare kan samverka

- arvoderade ledare eller frivilliga ideella 
ledare, föräldrar, unga vuxna
- Inga krav på formell utbildning från 
kommunen

Omfattning
Öppet

- Minst 4 kvällar i veckan, varav minst 1 
fredags- eller lördagskväll i veckan  

- ca 1–3 kvällar i veckan - varierar, få eller inga krav från kom-
munen, 1–7 kvällar i veckan

Lokal - används i huvudsak för fritidsgård, 
anpassad för ungdomar och fritidsverk-
samhet för ungdomar
- Möjligheter finns till olika aktiviteter 

- Mindre yta, mindre möjligheter till 
aktiviteter, anpassad till ungdomar i viss 
mån.
- ev i anslutning till annan verksamhet, 
till exempel sporthallscafeteria, ridhus, 
skolcafeteria, simhall, bibliotek, parklek, 
öppen förskola

- Finns i lokal som egentligen är till för 
annan verksamhet, som till exempel 
klubbhus, församlingshem, bygdegård, 
Folkets hus, kyrka, hyresgästföreningslo-
kal, ridhus, etc

Behov av 
verksam-
heten

- Ungdomar med expressiv fritidsstil
- Många ungdomar i upptagningsom-
rådet
- Socioekonomiska behov
- Hög efterfrågan 
(besöksfrekvenser, fritidsvaneundersök-
ningar)

- Färre ungdomar i upptagningsområdet.
- Främst ungdomar med instrumentell 
fritidsstil.
- Mindre efterfrågan av öppen verksam-
het och fritidsgård (besöksfrekvenser, 
fritidsvaneundersökningar)

- Ungdomar med främst instrumentell 
fritidsstil
- tillgång finns till alternativ verksamhet 
(anläggningar, föreningar)
- Behövs endast som komplement då 
fritidsgård finns på rimligt avstånd
- Låg efterfrågan av fritidsgård (besöks-
frekvenser, fritidsvaneundersökningar)
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De pengar som finns avsatta i budgeten för öppen fritidsverksamhet 
ska fördelas på något sätt mellan de olika verksamhetsplatserna. Allt 
för ofta har budgeteringen byggt på att antingen ska alla verksam
hetsställen få exakt samma pengar eller så har det byggt på traditio
ner, man får samma anslag som alltid plus ett generellt påslag. 

Ett förslag till en fördelningsmodell är att man utgår från ett antal 
faktorer, till exempel;  
• antal ungdomar i närområdet eller förmodat upptagningsområ

de, de potentiella besökarna som man bör nå med information,
• socioekonomiska faktorer och förutsättningar för hälsa i närom

rådet eller förmodat upptagningsområde,
• antal öppna timmar,
• bedömning av besökargruppens behov, analys och bedömning 

av behov i området,
• antal besökare tidigare år,
• eventuellt någon sorts ersättning för prestationer, upplevd kvalitet 

eller mera projekt, program, arrangemang eller läger än normalt.

Först beslutar nämnden och förvaltningen vilken typ av verksamhet 
och vilken omfattning på verksamhet som varje område ska förses 
med. Därefter bestämmer förvaltningen i vilka lokaler och anlägg
ningar som verksamheten ska bedrivas i. 

Om man har de lokaler man har och lokalkostnaden är svår att 
påverka kan denna med fördel lyftas ur fördelningspotten. Kom
munen äger ett antal lokaler som man vill erbjuda verksamhet i och 
dessa ska finansieras. 

En grundtilldelning av resurserna för baspersonal, oavsett hur 
många timmar verksamheten är öppen behövs för att garantera 
miniminivå för kvalitet. 

Därutöver kan de fritidsgårdar som har mera öppet än andra, 
som har fler besökare än andra och som har besökare som har 
behov av flera vuxna än andra av olika skäl få ytterligare resurser. 
En del av budgetramen kan också ges till de fritidsgårdar som har 
behov av att ordna fler arrangemang eller läger än de andra, eller de 

Ska alla fritidsgårdar i en kommun  
få lika mycket pengar? 

Fördela pengarna  
mellan fritidsgårdarna
 
Alla fritidsgårdar får en grund-
tilldelning för

• Lokalkostnader

• Baspersonalkostnader

Resten av pengarna fördelas 
utifrån

• Antal ungdomar i området

• Antal öppna timmar 

• Efterfrågan och antal faktiska 
besökare

• Socioekonomiska faktorer

• Arrangemang, läger, projekt 

• Behov av utvecklingsinsatser 

Ska man ge fritidsgårdarna pengar utifrån antalet besökare?  
Och hur ska besöken i så fall räknas och värderas? Ska man 
premiera kvaliteten i verksamheten på något sätt? Ska de 
som har många nöjda besökare få ytterligare resurser? Vi 
menar att grunden för all diskussion måste vara att man gör 
någon form av behovsbedömning.



  NackaNätverket 1�

som behöver göra insatser för att utveckla 
sin verksamhet för att bli en mer attraktiv 
fritidsgård med en högre kvalitet än tidigare. 

Vissa områden där behoven är mindre 
kan förses med träffpunkter istället för 
”fullvärdiga” fritidsgårdar, alltså en öppen 
verksamhet där ungdomar kan mötas, men 
i mindre lokaler, med mindre personalresur
ser, med något färre möjligheter till aktivite
ter och med färre öppna timmar i veckan.  

Område / behov (fritidsgård, träffpunkt, annat stöd) Område A
Fritidsgård

Område B
Fritidsgård

Område C
Fritidsgård

Område D
Träffpunkt 

Grundtilldelning av medel för baskostnader 
Motsvarar ca 70 % av budgeten 

Fasta lokalkostnader
Hyra, och basstädning

500 000 750 000 800 000 250 000

Kostnader för tilldelad baspersonal
t.ex. fritidsgård 3,25 tjänst, träffpunkt 1.0 + 2 x 0,25)

1 400 000 1 400 000 1 400 000 650 000

Beräkning för övrig resurstilldelning

antal unga i upptagningsområde
 – 500 ungdomar 10 p
501– 800 ungdomar 15 p
80 –1000 ungdomar 20 p
fler än 1001 ungdomar 25 p  

802 ungd
20 p

1116 ungd
25 p

664 ungd
15 p

211 ungd
10 p

Socioekonomiska faktorer: medelinkomst, föräldrars utbild-
ningsnivå, invandrarbakgrund, trångboddhet, andra brister på 
förutsättningar för god hälsa, barnfamiljer med kontakter med 
socialtjänsten bedömning 0–25 p 

10 p 10 p 25 p 25 p

Bedömning av behov och efterfrågan; antal besökare eller antalet 
besökstillfällen en normal vecka tidigare år
Bedömning av antalet unga med expressiv fritidsstil i området (se 
tidigare års fritidsvaneundersökning) 
Bedömning av antal unga med behov av extra stöd 
Bedömning 0–25 p 

10 p 10 p 15 p 10 p

Planerade prestationer, t ex arrangemang, läger, utvecklingspro-
jekt etc max 10 p

5 p 5 p 5 p 0 p

Planerat utökat öppethållande utöver grunduppdrag på 26 tim/
normalvecka 1 p per extra timme, max 10 p

0 p 5 p 10 p 0 p 

Summa poäng för bedömning av övrig resursfördelning 45 p 55 p 70 p 45 p 

tilldelning procentuellt av övriga resurser 21 % 26 % 32 % 21 %

tilldelning utöver grundtilldelning
Motsvarar ca 30 % av budgeten 

598 500 741 000 912 000 598 500

Total tilldelning 2 498 500 2 891 000 3 112 000 1 498 500

Total tilldelning exklusive lokalkostnader 1 998 500 2 141 000 2 312 000 1 248 500

Ett exempel på hur man kan ta fram 
ett underlag för resursfördelning 
I en exempelkommun med 33 000 invånare 
finns det tre större verksamheter som vi har 
valt att kalla fritidsgårdar och en mindre 
fritidsgårdsliknande verksamhet som vi har 
valt att kalla träffpunkt. Fritidsnämnden har 
avsatt 10 miljoner i budgeten för fritidsgår
darna och annan öppen fritidsverksamhet för 
ungdomar. För att finansiera baspersonalen 
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 och lokalerna har 70 % av budgeten avsatts. 
Därefter bedöms övriga kriterier och en 
poängfördelning görs, se den andra delen 
av tabellen på sid 15. De återstående 30 % 
av budgeten fördelas utifrån dessa poäng. 
Dessa pengar kan användas till ytterligare 
personal, aktiviteter, program, material, 
inventarier, utvecklingsarbete och övrigt.

Förklaring 
Med denna fördelningsmodell får alla verk
samheter grundförutsättning för en basverk
samhet, därutöver får de verksamhetsplatser 
med större behov eller med mer verksamhet 
ytterligare pengar.  Grundförutsättning
arna innebär att man har en viss mängd 
personal oavsett andra faktorer och att man 
har sin lokal. Sedan kan bedömningen av 
behoven göra det möjligt att man kan få 
mera personal. I den här modellen får man 
även mera pengar om man väljer att utöka 
antalet öppna timmar. I exemplet ovan har 
personalkostnaden beräknats utifrån en 
schablon, men man kan lika gärna utgå från 
den faktiska lönekostnaden för respektive 
fritidsgård för de första 3,25 tjänsterna. 

Om man börjar att tillämpa någon form 
av inventering av behov och någon form 
av resursfördelningsmodell så kommer det 
förmodligen att innebära en omfördelning 
av resurser mellan de olika verksamhetsplat
serna som finns i en kommun. Syftet skulle 
vara att anslaget/ersättningen ska bli mer 
rimlig utifrån behov och upptagningsom
råde, prestationer i form av öppethållande 
och aktiviteter samt det faktiska nyttjandet 
av verksamheten. 

Om man vill fördela resurser utifrån 
antalet faktiska besökare så är frågan hur 
besöken ska räknas och värderas. På vissa 
fritidsgårdar kan man ha många ungdo
mar som besöker verksamheten vid många 

tillfällen, men varje besök varar relativt kort 
tid, dessa besökares behov av relationer 
till vuxna och annat kan variera. På andra 
fritidsgårdar kan antalet besökare vara 
betydligt färre men de vistas på fritidsgården 
under en betydligt längre tid. Dessa ungdo
mar kan också ha större behov av relationer 
till positiva vuxna och annat. Fritidsgårdens 
betydelse och funktion varierar stort mellan 
olika ungdomar, både vad det gäller vuxen
kontakt, aktiviteter eller att bara vara. 

Tidsaspekten på ett besök på en fritids
gård (eller annan anläggning) är också in
tressant. Vilka ska vi lägga pengarna på när 
antalet kronor är begränsade? Vad premieras 
när vi räknar besökare i anläggningar eller 
för närvarostatistik på aktiviteter? 

Övriga funderingar kring hur  
resurserna kan fördelas
Det som inte finns med i denna modell, 
men som ibland diskuteras är om man ska 
premiera kvaliteten i verksamheten på något 
sätt. Ska de som har många nöjda besökare 
och som lyckas väl med sin verksamhet ha 
någon ytterligare tilldelning av resurser? 
Skulle en sådan modell driva fram förbätt
ringar och nya idéer? Kan det samtidigt 
vara så att de som får sämre betyg av sina 
besökare behöver starta ett utvecklingsarbete 
för att förbättra verksamheten och höja 
kvaliteten, och det kräver i sin tur särskilda 
resurser? 

Grunden för all diskussion måste vara att 
man gör någon form av behovsbedömning. 
Om det kommer få ungdomar till en fritids
gård måste man fråga sig om det beror på 
att fritidsgården inte är tillräckligt intressant 
och spännande för ungdomarna eller om 
det inte finns behov av öppen verksamhet i 
den utsträckning man planerat för.

 Resursfördelningsmodeller av liknande 



  NackaNätverket 1�

Ansvarig politisk nämnd
Beslutar om mål och budget

Förvaltningen
Ledningen

Nämndens tjänstemän
Beställare / uppdragsgivare

Formulerar hur de politiska  
besluten ska verkställas

Gör den strategiska planeringen
Samordnar

Gör uppföljning

Fritidsgårdarna
Verksamhetsställen
Anordnare / utförare

Planerar och driver  
den dagliga verksamheten

slag har prövats i vissa kommuner, men 
framför allt har dessa idéer lett till nya dis
kussioner om hur resurserna fördelas mellan 
olika fritidsgårdar.
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Fritidsledarens roll är tillvarata och främja de ungas kreativitet, 
intressen och behov. Ungdomarnas behov av relationer och av att få 
ingå i ett sammanhang står i fokus.

Verksamheten ska ha ett tydligt främjande perspektiv. Med det 
menar vi att man uppmärksammar och främjar det friska och gyn
nar det positiva hos sina besökare. 

Varje fritidsgård ska ha ett varierat utbud av aktiviteter som man 
ska kunna delta i utan att behöva anmäla sig i förväg eller behöva 
delta i regelbundet. Det kan vara allt från små vardagshändelser till 
stora evenemang. Utbudet ska präglas av öppenhet och tillgäng
lighet och ska vara utan krav på prestation eller konsumtion. På 
fritidgården ska det vara en trygg stämning och ett positivt um
gängesklimat, fritt från mobbning och trakasserier.

I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en positiv livsstil 
för dem som besöker verksamheten. Detta innefattar bland annat 
ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Särskilt angeläget är 
det att uppmärksamma de ungdomar som upplever att de i lägre 
grad blivit positivt bekräftade av det övriga vuxensamhället. 

All verksamhet som finansieras inom ramen för kommunens 
öppna fritidsverksamhet ska, oavsett vem som driver verksamhe
ten, upplevas som neutral. Alla, oavsett etnisk tillhörighet, politisk 
eller religiös åsikt ska kunna mötas på lika villkor. De som driver 
verksamheten gör det på uppdrag av kommunen och ska därför 
uppträda som kommunens representanter. 
 
Fritidsledarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
• bekräfta alla ungdomar som kommer,
• vara lyhörda och uppmärksamma på de ungas behov,
• stödja och stärka ungdomarna i deras identitetssökande,
• skapa varaktiga relationer och bygga ett relationskapital som går 

att utmana,
• metodiskt arbeta för att ungdomarna ska bli delaktiga och med

ansvariga i att driva verksamheten.

Fritidsgårdsuppdraget

Fritidsgårdsuppdraget 
• Öppen verksamhet

• Attraktiv trygg mötesplats 

• Ungdomars intressen och 

behov

• Främja friskfaktorer

• Positiv livsstil

• Identitet och självbild 

• Demokratisk träning

• Jämställdhet 

I nätverket har vi enat oss om att den främjande öppna 
fritidsverksamheten är det centrala för våra fritidsgårdar och 
för övriga mötesplatser som finansieras med kommunala 
medel. Frivilligheten och de fria formerna som underlättar 
och stimulerar ungdomarnas möten i en trygg och välkom
nande miljö är basen för allt som sker i verksamheten.
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I uppdraget ska det finnas ett antal mål som 
är möjliga att följa upp. Dessa kan i sin tur 
delas upp i den ansvariga politiska nämndens 
övergripande mål och verksamhetsplatsens 
egna lokala mål som man formulerat själv för 
att utveckla sin verksamhet. 

Utifrån det uppdrag som man har kan 
varje verksamhetsställe formulera hur man 
förverkliga detsamma, vilka metoder man av

ser att använda och vad man planerar att göra. 
Det är önskvärt att det pågår en ständig 

dialog mellan verksamhetspersonalen och 
ungdomarna för att identifiera behoven 
precis som dialogen mellan verksamhets
personalen och förvaltningen måste pågå 
kontinuerligt för att få underlag för fortsatt 
strategisk planering. 
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Uppföljning

Ansvarig nämnd och förvaltningen/nämndens tjänstemän/bestäl
laren har ansvar gentemot kommunmedborgarna för att den öppna 
verksamheten har en god kvalitet. Därför måste förvaltningen ägna 
sig åt någon form uppföljning eller tillsyn. I en bra organisation är 
denna uppföljning samtidigt till nytta för respektive verksamhets
ställe. 

Enkäter till besökarna, intervjuer med besökare och uppföljning 
av nyckeltal bör ske kontinuerligt. Intressenterna av den öppna 
verksamheten, ungdomarna, personalen och förvaltningen/bestäl
laren bör gemensamt stämma av verksamhetens värde, analysera 
resultaten av olika uppföljningar och formulera möjligheter till 
utvecklingsåtgärder. 

Vi har arbetat fram en modell för uppföljning som består av tre 
delar:
• enkätundersökning,
• fokusgrupper,
• nyckeltal.

Inom ramen för projektet har vi genomfört en gemensam enkät
undersökning och fokusgrupper på en fritidsgård per kommun i 
nätverket. Därutöver har vi genomfört en gemensam mätning av 
nyckeltal i alla sex kommuner. Genom att kontinuerligt arbeta med 
detta finns det möjligt att jämföra sig med sig själv över tid. Samti
digt ger det möjlighet att jämföra sig med andra. Dessförinnan har 
vi använt liknande metoder i kommunerna var för sig. 

Syftet med enkätundersökningarna och fokusgrupperna är att 
få veta vad besökarna anser om fritidsgårdarna. Svaren kan ses som 
ett sätt att mäta temperaturen på hur väl fritidsgårdarna fungerar ur 
ungdomarnas perspektiv och vilka mål verksamheten uppnår. 

Resultatet av uppföljningen är användbart för varje enskild 
personalgrupp på respektive fritidsgård och för de tjänstemän som 
arbetar på en strategisk nivå med uppföljning planering. Mate
rialet kan även användas för att ta fram underlag till politiker. I 

Uppföljning
• Enkäter 

• Gruppintervjuer, fokusgrupper

• Nyckeltal 

• Verksamhetsredovisning

• Dialog, analys 

Kvalitetsområden
• Verksamhetens tillgänglighet

• Ungdomars möjlighet till  

inflytande

• Personalens bemötande

• Personalens kompetens 

Vår modell för uppföljning består av tre delar: enkätunder
sökning, fokusgrupper och nyckeltal. Svaren mäter hur väl 
fritidsgårdarna fungerar ur ungdomarnas perspektiv och 
vilka mål verksamheten uppnår. Resultatet kan användas av 
personal på fritidsgårdarna, av tjänstemän som arbetar på 
en strategisk nivå med uppföljning och planering och för att 
ta fram underlag till politiker.



  NackaNätverket �1

fortsatt arbete kan bägge nivåer ta hänsyn 
till ungdomarnas synpunkter, de politiska 
intentionerna och de ekonomiska resurserna 
som finns för fritidsgårdar och annan öppen 
fritidsverksamhet. 

Med metoderna, enkäterna och fokus
grupperna, menar vi att man får en uppfatt
ning på hur pass väl verksamheterna svarar 
mot besökarnas förväntningar och behov. 
Åtminstone till en del är detta ett tillfälle för 
besökarna att få påverka både den vardagliga 
verksamheten och den strategiska plane
ringen.

Resultatet kan man använda för att se 
varje enskild fritidsgårds starka och svaga 
sidor och identifiera förbättrings och 
utvecklingsområden. Samtidigt gör man 
en uppföljning av de politiska målen med 
verksamheten. 

En risk med allt för höga ambitioner med 
kvalitetsarbete på olika nivåer är att det blir 
olika enkäter från både förvaltningen och 
fritidsledarna själva. Risken är att ungdo
marna, vars synpunkter man vill komma 
åt, tröttas ut. Därför bör alla nivåer som 
har intresse av uppföljning och utveckling 
samordna arbetet. 

I projektet har vi vald att genomföra 
enkätundersökningen och fokusgrupperna 
på en fritidsgård per kommun. 

I enkäterna och fokusgrupperna har vi 
utgått ifrån fyra kvalitetsområden:

• Tillgänglighet t.ex. hur man upplever 
öppettider, information, trygg miljö, bra 
programutbud och geografiskt läge.

• Inflytande t.ex. hur man upplever möjlig
heterna att få ta ansvar, att få påverka 
innehållet och hur man upplever ledar
nas förmåga att tillvarata ungdomarnas 
önskemål.

• Bemötande t.ex. om man känner sig 
välkommen, om man blir bekräftad, om 
man upplever att ledare tar sig tid att 
lyssna på och respekterar en. 

• Kompetens t.ex. om man upplever att 
ledare kan stödja unga, kan leda grup
per och aktiviteter, och om ledarna kan 
skapa trygghet och hantera konflikter. 

Kvalitetsfaktorer för fritidsgårds-
verksamhet 
Bo Edvardsson, Karlstads Universitet har ut
vecklat begreppet kvalitetskartor. Det är en 
metod för att dela in olika kvalitetsfaktorer 
i ett antal kvalitetsområden. Utifrån dessa 
områden kan man sedan beskriva dagens si
tuation i verksamheten. Denna beskrivning 
kan sedan vara ett underlag för diskussion 
mellan dem som anordnar verksamheten, 
tjänstemän, ledning, beställare m fl. 

Bo Edvardsson m fl skriver i skriften 
”Kvalitetskartor – ett sätt att arbeta med 
kvalitetsutveckling” (1996) att en verksam
hetsbeskrivning utifrån en kvalitetskarta gör 
det lättare att föra en strukturerad dialog 
om prioriteringar, mål och ansvarsfördel
ning. 

Metoden inspirerade oss och vi har bear
betat och anpassat kartorna till att passa vår 
verklighet.

Utifrån kvalitetskartan kan man fråga 
efter olika parters upplevelse av faktorerna. 
Vi har med hjälp av kvalitetskartan formu
lerat frågor till brukare och sammanfattat 
resultat av undersökningar. Kartan kan även 
användas för att ta fram handlingsplaner på 
det som behöver förbättras.
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Tillgänglighet

- Fritidsgården upplevs som en attraktiv mötesplats 
för områdets ungdomar

- Öppettider stämmer med ungdomars behov

- Fritidsgården upplevs som en trygg och  
trevlig miljö

- Lokaler och utrustning upplevs som  
ändamålsenliga

- Det är lätt att hitta till fritidsgården

- Det är lätt att hitta information om verksamheten

- Det finns en varierat och rikt utbud av aktiviteter 
som ungdomar efterfrågar 

Personalens kompetens

- Personalen har pedagogisk kompetens för att 
utföra sitt uppdrag 

- Personalen kan instruera och leda aktiviteter 

- Personalen kan inspirera och stimulera ungdomar 
till eget engagemang och eget skapande

- Personalen kan skapa trygghet och hantera 
konflikter 

- Personalen kan väcka intresse för aktiviteter

Personalens bemötande

- Personalen ser till att alla besökare känner sig 
välkomna 

- Personalen har tid och intresse för att prata med 
ungdomar 

- Ungdomarna upplever att ledarna bemöter dem 
vänligt och respektfullt, de unga blir tagna på allvar 

- alla ungdomar blir sedda och bekräftade

- Personalen kan vid behov ge stöd och coachning. 

- Det finns möjlighet för ungdomar att ge persona-
len förtroenden

- Fritidsgården är en arena där unga vågar samtala, 
delta i diskussioner och ta kontakter

Ungdomars möjlighet att påverka och vara 

delaktiga

- Personalen är lyhörd för ungdomars önskemål

- Ungdomar ges tillfällen till att påverka planering 
av verksamheten, lokalfrågor och inköp

- Ungdomar ges tillfällen att få ta ansvar för  
material, utrustning och lokaler

- Ungdomar ges tillfällen att vara medskapande av 
verksamheten

Här är ett exempel på hur en kvalitetskarta kan se ut för en fritidsgårdsverk
samhet eller annan öppen fritidsverksamhet för ungdomar

De svar man får från olika undersökningar 
sammanfattas i de fyra områdena i kvalitets
kartan. De olika svaren kan vägas samman 
i hur brukarna upplever verksamhetens 
tillgänglighet, om personalen har den 

kompetens som behövs för uppdraget, hur 
man som besökare blir bemött och om det 
finns några reella möjligheter att påverka 
verksamheten. 
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Webbenkät
I princip alla som besökte fritidsgårdarna 
under tre veckors tid har fått fylla i en webba
serad enkät. Fördelen med den webbaserade 
enkäten har varit att resultatet varit lätt att 
bearbeta. Dessutom har ungdomarna känt 
sig bekväma med mediet och det har varit 
lätt att få dem att delta i undersökningen. 
Fritidsledarna har noterat vem som fyllt i 
enkäten på en namnlista med de regelbundet 
aktiva besökarna, för att på så sätt ha kontroll 
över att alla bara svarar på frågorna en gång. 

Målgruppen var fritidsgårdsbesökarna 
mellan 13–18 år, som fick svara anonymt på 
enkäten under två veckor i oktober. Enkäten 
hade 43 frågor. Svarsalternativen var i en 
skala 1–5. Vi valde även att ha två öppna 
frågor där ungdomarna kunde utveckla 
vad som var bäst respektive sämst med sin 
fritidsgård.

På varje fritidsgård hade man minst en 
dator till att besvara enkäterna under de tre 
veckor undersökningen pågick. Varje besökare 
fick instruktioner hur de skulle gå tillväga. 

Utöver ett antal bakgrundsfrågor har 
man fått ange både hur viktig varje kvali
tetsfaktor är och hur man värderar att det 
fungerar på sin fritidsgård. I analysen har 
vi fått fram ett antal faktorer per fritidsgård 
som ungdomarna anser viktiga men där de 
bedömer resultatet som mindre bra.

Överlag har ungdomarna som deltagit i 
undersökningen varit positiva till sina fri
tidsgårdar. Viktiga kvalitetsfaktorer som man 
samtidigt är mycket nöjd med är att det är 
accepterat att man ”bara får vara” och träffa 
sina kompisar. Även mysiga och trivsamma 
lokaler ses som viktigt. Nästan alla känner sig 
välkomna när de kommer till fritidsgården 
och de upplever att detta är en trygg plats att 
vara på. Något som väckt en del diskussioner 
i nätverket är att det är en betydande grupp 

Nacka 40 st

Haninge 48 st

tyresö 53 st

Gotland 32 st

Mjölby 50 st

Jönköping 51 st

13–14 år 39 %

15–16 år 45 %

17 år eller äldre 16 %

fritidsgårdsbesökare som menar att man inte 
kan ge fritidsledarna några förtroenden. Om 
man har problem hemma eller i skolan får 
man hitta andra viktiga vuxna än fritidsle
dare. Ett politiskt mål i flera av kommunerna 
är att de som besöker fritidsgårdar ska ges 
möjlighet att få påverka verksamheten och 
få vara med och ta ansvar. Även där är det 
en stor grupp ungdomar som menar att de 
inte får tillfälle att ta ansvar och de ges inte 
tillfällen där de kan driva egna arrangemang. 
Många uttrycker att responsen är låg när det 
gäller att tillvarata förslag från ungdomarna. 

Vi har också undersökt om fritidsgårds
besökarna trivs i skolan och om de deltar i 
föreningsaktiviteter. Vi har frågat om de är 
nöjda med verksamheten i sin helhet och om 
de anser att flickor och pojkar har samma 
möjligheter till aktiviteter på fritidsgården. 

285 regelbundna besökare från de sex 
kommunerna har besvarat enkäten. Kom
munernas fördelning blev följande:

Det låga svarsantalet från Gotland kan bero 
på att under samma period hade Gotlands 
kommun sin gemensamma brukarunder
sökning för fritidsgårdsbesökare. Svaren kan 
trots det betraktas som representativa.  

Det var 65 % killar och 34 % tjejer som 
svarade på enkäten. 

Åldersfördelningen på enkätsvaren blev:
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Över hälften, 55 %, av alla svaranden besökte 
fritidsgården två gånger eller oftare per vecka. 
Genom undersökningen har besökarna fått 
tillfälle till att värdesätta tillgänglighet, bemö
tande, delaktighet och ledarnas kompetens.   

Vad ska verksamheten förbättra?
Med detta verktyg kan både verksamhets
platsen och förvaltningen identifiera vad 
som behöver förbättras. De faktorer som 
har störst differens mellan vad ungdomarna 
tycker är viktigt och hur ungdomarna 
betygssätter att faktorn fungerar är det som 
är mest angeläget att förbättra. Om diffe
rensvärdet är ett negativt värde kan det tol
kas som om ungdomarna menar att fritidsle
darna är mer ambitiösa än de måste vara. 

En modell kan vara att man enas om att 
prioritera en faktor per kvalitetsområde som 
man vill arbeta med för att uppnå ett bättre 
resultat framöver. En annan modell är att 

man väljer ut det huvudområde där man 
har sämst sammanräknat medelvärde. 

Man kan även se vilka faktorer som har 
minst nöjda och flest missnöjda procentu
ellt. Ytterligare en modell är att man vill ha 
ett målvärde på minst 80 % nöjda i genom
snitt på varje huvudområde. De områden 
som ligger långt under detta målvärde är 
de som man ska utveckla för att få bättre 
resultat vid kommande mätningar. 

Resultat 
Det vi redovisar här är ett sammanlagt resultat 
för alla deltagande fritidsgårdar i alla sex kom
muner, som ett exempel på hur ett resultat 
kan se ut. Mest intressant är det att se detta 
resultat för varje fritidsgård för sig, men även 
ett samlat resultat för en hel kommun och ett 
resultat för flera kommuner kan vara intres
sant att ha för att kunna jämföra enskilda 
fritidsgårdar med ett jämförelsematerial. 
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I bemötandefaktorn har vi tittat på hur 
ungdomar upplever mötet med personalen 
och om de upplever att de har möjlighet att 

prata med personalen när de har problem. 
Många uppskattar fritidsledarna i hög 

grad, de flesta känner sig välkomna och 

Bedömning

Tillgänglighet Betyg Vikt Differens Positiva Negativa

Det är öppet när jag vill vara här. 4,15 4,41 0,26 75 % 5 %

På den här fritidsgården kan man bara vara, träffa 
kompisar. 4,57 4,61 0,04 88 % 2 %

Fritidsgårdens lokaler är mysiga och trivsamma. 4,40 4,63 0,23 82 % 1 %

På fritidsgården finns det mycket att göra om man vill. 4,10 4,46 0,36 75 % 7 %

På fritidsgården kan man vara med på olika intressanta 
aktiviteter. 4,12 4,40     0,28 75 % 7 %

Det finns tillräckligt med utrustning som är bra på 
fritidsgården. 4,36 4,48    0,12 84 % 5 %

Medelvärde 4,28 4,50 0,22 79,8 %  4,5 %

I faktorn tillgänglighet vävs åsikter in om 
öppettider, trivsamma lokaler, möjligheten 
att bara få vara, möjligheterna att få träffa 
kompisar och om det finns intressanta 
aktiviteter. Öppettiderna styrs av vilka 
personalresurser som finns och ska även om 
möjlighet finns, tillgodose ungdomarnas 
önskemål.

De flesta ungdomar är nöjda med utbudet. 
Dock finns det även några som önskar att det 
skulle finnas flera aktiviteter att välja på.  

Mysiga och trivsamma lokaler ses som vik
tigt för välbefinnandet och bör underhållas 
kontinuerligt. Ungdomarna trivs i stor grad i 
sina lokaler och ger positiva omdömen.  

Bedömning

Bemötande Betyg Vikt Differens Positiva Negativa

Jag känner mig välkommen på fritidsgården. 4,76 4,74 0,02 93 %  1 %

Jag pratar gärna med fritidsledarna när jag har problem 
hemma eller i skolan. 3,70 4,26 0,56 61 % 20 %

Fritidsgården är en trygg plats att vara på. 4,59 4,74 -0,15 91 %  3 %

reglerna är bra. 4,26 4,57 0,31 83 %  8 %

Medelvärde 4,32 4,57 0,25 82 % 8 %

Tjejerna är mer nöjda än killarna med 
öppettiderna och även med att det finns 
tillräckligt med utrustning. Däremot önskar 
de mer intressanta aktiviteter att vara med 
på än killarna. 

För att identifiera vad som behöver för
ändras kan man titta på vilka faktorer som 
har störst differens mellan vikt och betyg. I 
exemplet ovan skulle de viktigaste förbätt
ringsåtgärderna för att öka tillgängligheten 
vara att erbjuda flera intressanta aktiviteter. 
Med fler intressanta aktiviteter blir fritids
gårdarna mer attraktiva platser att besöka på 
fritiden och därmed skulle upplevelsen av 
tillgänglighet öka. 

Måste förbättras Acceptabelt Bra
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Bedömning

Inflytande Betyg Vikt Differens Positiva Negativa

Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården. 3,87 4,48 0,61 67 % 11 %

Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker eller vara med och 
arrangera. 4,05 4,34 0,29 72 % 9 %

När ungdomar kommer med förslag hjälper  
fritidsledarna till. 3,87 4,44 0,57 67 % 11 %

Medelvärde 3,93 4,42 0,49 68,6 % 10,3 %

I kvalitetsfaktorn inflytande ryms frågor om 
möjligheten att påverka utbudet, känslan av 
att vara delaktig och att få ta ansvar. Fritids
ledarnas roll ska vara att lyssna, stödja och 
inspirera ungdomarnas eget engagemang. 
En stor grupp av ungdomar anser att de inte 
får ta ansvar och att det inte heller ges tillfäl
len då de vill driva olika arrangemang eller 
aktiviteter. Många känner att responsen är 

låg när det gäller att ta tillvara förslagen från 
ungdomarna. 

Utbudet av intressanta aktiviteter bör i 
stor utsträckning byggas på ungdomars in
flytande och önskemål. Vad det gäller infly
tande finns det mycket som kan förbättras 
för att få ett bättre resultat vid kommande 
undersökningar. 

Bedömning

Kompetens Betyg Vikt Differens Positiva Negativa

Fritidsledarna gör något bra om det blir bråk på fritids-
gården. 4,51 4,68 0,17 87 % 2 %

Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna. 4,51 4,58 0,07 88 % 2 %

Fritidsledarna är duktiga på att ta ställning och sätta 
gränser. 4,51 4,61 0,10 89 % 3 %

Fritidsledarna är duktiga på att leda olika aktiviteter. 4,47 4,43 -0,04 85 % 2 %

Medelvärde 4,50 4,57 0,07 87,2 % 2,25 %

upplever att fritidgården är en trygg plats 
att vara på. Trots det finns det en grupp 
som inte har förtroende för fritidsledarna 
och som inte pratar med dessa om man har 
problem hemma eller i skolan.  Det är också 
den faktorn som har störst differens mellan 
vikt och betyg. 

I resultatet kan man också se att ungdo
marna menar att personalen är mer ambitiös 
än den måste enligt ungdomarna när det 

gäller att se till att fritidsgården är en trygg 
plats att vara på. Man kan också se att ung
domarna menar att reglerna som finns inte 
är så bra som de önskar. 

Det man främst bör diskutera är alltså 
hur man som fritidsledare ska agera för att 
öka ungdomarnas vilja att ge förtroenden. 
Det andra området som kan förbättras är 
frågan om hur man kan få besökarna att 
tycka att de regler som finns är bra. 
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I faktorn kompetens handlar det om att 
personalen har den formella och sociala 
kompetens som krävs för att vara en bra 
fritidsledare. Det handlar även om att ha en 
bra stämning fritidsledare emellan. Gene
rellt anser ungdomarna att fritidsledarna är 
kompetenta i sitt yrke. Framförallt tycker 
de att fritidsledarna är duktiga på att ta 
ställning och att sätta gränser.

Kompetensområdet är det området där 
det behövs minst förbättringar utifrån ung
domarnas syn på verksamheten. 

Genom att göra en liknande undersök
ning på flera verksamhetsplatser och kanske 
även inom flera kommuner samtidigt får 
man ett större underlag för att samla gene
rell kunskap. Genom att jämföra sin egen 
verksamhetsplats över tid kan man se om de 
åtgärder man genomfört lett till att ungdo
marna gör en annan bedömning än tidigare. 
Genom att göra jämförelser med andra kan 
man se om ens egna resultat ser rimliga ut. 
Resultatet ger också möjligheter att iden
tifiera framgångsexempel som flera kan få 
inspiration ifrån och lära av.

 
Fokusgrupper – gruppintervjuer 
Som ett komplement till enkätundersök
ningen har vi även genomfört gruppinter
vjuer, fokusgrupper, på samma fritidsgårdar. 
Med dessa intervjuer ville vi fördjupa oss i 
hur fritidsgården fungerar och vilken bety
delse den har för ungdomar. Frågeområdena 
var ungefär de samma, men nu enbart med 
öppna svar. Fritidsledarna på varje gård 
bjöd in 8–15 aktiva besökare som under 
ca 1,5 timme fick resonera kring de olika 
frågeställningarna. Fritidsledarnas uppgift 
var att se till att ungdomarna dök upp, ställa 
en lokal i ordning och fixa fika, men de fick 
däremot inte närvara i själva samtalet. 

Två projektledare genomförde var för sig 

hälften av intervjuerna utifrån en gemensam 
samtalsguide. I flera moment listades alla 
svar med nyckelord på ett blädderblock, 
därefter fick alla deltagare poängsätta de tre 
mest angelägna svaren. Med denna metod 
fick deltagarna göra en prioritering bland 
sina egna förslag till förbättringar. 

Vid varje samtal deltog också en observa
tör från den egna kommunens förvaltning. 
En idé var att samtalen skulle ledas av någon 
som var utomstående och därmed neutral 
för ungdomarna och för den egna persona
len. Även observatören skulle vara neutral i 
förhållande till ungdomarna. På så sätt tror 
vi att ungdomarna kunde våga vara frisprå
kiga och ärliga i resonemanget. Observa
törens roll var att skriva ner så mycket som 
möjligt av det som sades under samtalet. 
Observatörens uppgift var också att efteråt 
ge feedback till fritidsgårdens personal. 
Rapporten från samtalen blev tillsammans 
med enkätresultatet ett underlag för vidare 
diskussioner i personalgruppen och mellan 
personalgruppen och ledningen om eventu
ella utvecklingsinsatser och verksamhetsför
ändringar. 

För att få ytterligare underlag för den mer 
långsiktiga utvärderingen och för att få mer 
kunskap inför fortsatt strategisk utveckling 
ville vi även prova att genomföra liknande 
fokusgrupper på äldre före detta besökare. I 
dessa samtal fick vi ännu mera feedback på 
vad fritidsgården haft för betydelse för sina 
besökare. 

De före detta besökarna frågade vi 
bland annat vad de minns från sin tid som 
fritidsgårdsbesökare. Det är uppenbart att 
programkvällar, läger och resor har haft en 
stor betydelse. Något annat som framkom 
var att de tyckte att en fördel med att vara 
aktiv på fritidsgård var att man fick träffa 
olika typer av människor som man inte 
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idrott, dans, spela spel m.m. En del är där 
för det arrangeras roliga saker på fritidsgår
den eller för att det erbjuds gemensamma 
arrangemang på andra ställen.

Vad är viktigaste orsaken till att du går på 

fritidsgård?

Många går på fritidsgården för det är viktigt 
att träffa kompisar.  Det är även viktigt att 
fritidsledarna är trevliga och att man kan 
sysselsätta sig med många aktiviteter. En del 
anser att det är viktigt att alla är välkomna 
och att det är ett tryggt ställe att vara på. 
Vissa tycker att det är viktigt med trivsam
ma och mysiga lokaler. 

När de fick rangordna det viktigaste kom 
fritidsledarna, lokalerna, aktiviteterna och 
tryggheten i topp.

Vad tycker du om lokalerna?

Ungdomarna tycker att lokalerna är bra, att 
de är trivsamma och fina.  I någon fokus
grupp tyckte några att lokalerna var för stora 
och en del tyckte att de var för små. 

När de pratar om lokalen så framhävs 
även en hel del om själva innehållet i loka
len, såsom vikten av bra biljardbord, datorer 
och liknade. 

Vad tycker du om öppettiderna?

Överlag var de nöjda med de öppettider som 
fanns. Flera ville att fritidsgården ska vara 
öppen alla kvällar men framförallt på sönda
gar. En gård ansåg att gården inte skulle vara 
öppen fler kvällar då det skulle vara svårt att 
prioritera skola och idrottsaktiviteter.

Hur får du veta vad som händer på gården?

Många får reda på vad som händer genom 
att läsa affischer på gården och skolan. 

Att prata med varandra ”djungeltelegra
fen” säger många är ett bra sätt att få veta 

skulle ha träffat annars. Hade man inte haft 
sina fritidsgårdar menar många att de hade 
hängt på stan istället.  

Vi tror att den form av gruppintervjuer 
som vi har prövat framför allt kan användas 
av respektive fritidsgård då man utvärderar 
och planerar sin egen verksamhet. Deltagar
na kan bara representera sig själva och det är 
svårt att dra allt för långt gångna slutsatser. 
Trots det ser vi vissa gemensamma tendenser 
från alla grupperna, som också är värdefulla 
att notera när man pratar strategisk utveck
ling av öppen fritidsverksamhet. 

Sammanfattning av resultat av 
fokusgrupper
På de sex fritidsgårdarna kom det mellan 
4–12 deltagare till intervjuerna, på en gård 
var dock närvaron låg. Vi upplevde att det 
fanns ett värde att både ringa och skicka 
brev till gruppdeltagarna. Bortfallet var 
lägre på de fritidsgårdar där man ringt och 
påmint närmare inpå intervjun.

Med hjälp av intervjuerna upplevde vi att 
ungdomarna känner en stor uppskattning 
av sin fritidsgård och sina fritidsledare. Loja
liteten med den egna fritidsgården och dess 
personal var oerhört stor och på de flesta 
ställen kom omdömet om att de gick på den 
bästa fritidsgården. Förståelsen var stor på 
de ställen där ungdomarna egentligen tyckte 
att det behövdes rustas upp, men där de fick 
vänta eftersom budgeten stramats åt.  

Sammanfattning de yngre  
fokusgrupperna
Varför går du på fritidsgården?

På fritidsgården träffar man sina kompisar 
och det finns bra ledare att prata med. Man 
går på gården för att ha kul, vara social och 
för att alla andra hänger där. Många går 
på gården för att aktivera sig genom t.ex. 
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vad som ska hända. Det är tydligt att en 
mer modern lansering av aktiviteter börjar 
ta över mer och mer, såsom att fritidsgården 
har en egen hemsida och att ledarna sms:ar 
ungdomarna viss information. 

Vad tycker du om fritidsledarna? 

Ungdomarna uppskattar sina ledare väldigt 
mycket. De har humor, är glada och under
bara.  Några tycker dock att en del kan vara 
gnälliga och kastar ut besökare, istället för 
att diskutera saken först.

Hur tycker du att en fritidsledare bör vara?

En fritidsledare ska man kunna prata med 
och det är viktigt att de lyssnar på ungdo
marna. Det kom även fram att det var bra 
om ledaren var glad och rolig.  

Ungdomarna poängterar att det är viktigt 
att man kan prata med sina ledare, att de 
är roliga men att de också kan sätta gränser. 
Det är också viktigt att ledarna kan moti
vera varför de säjer nej eller varför man har 
vissa regler.

Kan ungdomarna vara med och bestämma 

på gården?

Det är tydligt att ungdomarna upplever att 
de får och kan vara med och bestämma på 
fritidsgården, både vad det gäller aktiviteter, 
lokalen och till en viss del regler. Det är 
också tydligt att de anser att det är mycket 
viktigt att få vara med och bestämma och 
påverka sin fritidsgård. En metod som 
fritidsledarna använder sig av, enligt ungdo
marna, är att de personligen frågar besö
karna och även detta uppskattas.

Känner du dig trygg  på fritidsgården, eller 

brukar det vara bråkigt?

Det är sällan bråk på fritidsgården. Gemen
samt för ungdomarna är att de upplever att 

ledarna agerar då det behövs och även agerar 
på ett bra sätt. Samtliga upplever också att 
gården är en trygg plats att vara på. Men de 
tror att det finns yngre som känner sig rädda 
emellanåt. 

En och samma fokusgrupp lyfter fram att 
de är missnöjda med när ledarna kastar ut 
en besökare utan diskussion.

Hur ska en fritidsgård se ut?

Många tycker att den ska se ut som nu. 
Vissa vill att gården ska ligga nära skolan 
och en del vill inte att gården ska ligga nära 
skolan.

Alla fokusgrupper vill ha samma gård som 
de har idag. Men de tillägger att lokalerna 
kunde vara större och framförallt en grupp 
vill ha mer nya och häftiga saker på gården.

Vet du om det finns ungdomar som inte 

brukar gå hit? Vad tror du i så fall att det 

beror på?

De tror att det finns ungdomar som inte 
trivs på gården. För att deras kompisar inte 
går här och att för att folket som går här 
inte passar dem. 

De tror även det kan bero på att de är 
asociala och sitter hemma vid datorn. Men 
även att andra kan ha andra intressen. Det 
finns inget självändamål med att så många 
så möjligt ska gå på fritidsgård, men det får 
ju inte heller vara så att de som vill vara på 
gården inte vågar gå dit. 

Övriga kommentarer och åsikter:

• bättre busstider
• fler poliser
• fritidsgårdar måste finnas
• mindre alkohol
• mer pengar
• föräldrarna tycker att fritidsgården är bra
• sällskapsdjur på gården
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aktiviteter och bygga saker till gården, något 
som de ser som positiva minnen.

Vad minns du av fritidsledarna och vad 

betydde de för er?

Fritidsledarna var utbildade, busiga, påhit
tiga och man kunde snacka med dem. De 
fick en att känna sig välkommen. De var 
duktiga på att stävja bråk. Någon var sur 
och någon annan styrde och ställde. En del 
tyckte att de var som en extraförälder. 

Hade du velat att fritidsgården skulle sett 

annorlunda ut?

Överlag var alla nöjda med sin fritidsgård. 
På en gård skulle de vilja ha fler små rum. 
Flera ungdomar menade att andra miljöer 
där ungdomar träffades, till exempel i cen
trumanläggningar, var sämre mötesplatser 
än fritidsgårdar. 

Finns det något som du gjorde på gården 

som du haft nytta av senare i livet?

De tycker att de har fått med sig social 
kompetens och respekt för varandra och an
dra människor. I de ansvarsgrupper de varit 
med i har de lärt sig servicekänsla, kassavana 
och ledaregenskapar. Även kunskap i musik, 
ljud och ljus, som för vissa inneburit att de 
antingen utbildat sig eller jobbat vidare i 
den genren. 

Vad skulle du tycka om dina barn i framtiden 

började gå på fritidsgård?

Somliga tycker att det är ett bra ställe för 
ungdomar att vara på. En del är tveksamma 
men tycker att det är bättre än att barnen 
hänger på stan. Någon tyckte det var OK att 
barnen går till gården, bara det är rätt gård!

Sammanfattning av fokus-
grupperna med unga vuxna, före 
detta besökare
Vad var bra med att gå på fritidsgård?

Återkommande för fokusgrupperna är be
tydelsen av det sociala mötet som fritidsgår
den erbjöd, oavsett om det gällde att träffa 
kompisar eller fritidsledarna. De sa även att 
alla fick plats, aktiviteterna var bra och det 
var roligt att vara där. 

Fanns det några nackdelar med att vara på 

fritidsgården?

Ingen av grupperna hade några uttöm
mande svar på den frågan. På det stora hela 
såg de positiva saker med gården. Men ett 
par grupper lyfte fram att man kunde träffa 
”fel” personer där, att det bildades gäng 
som gjorde ”fel” saker. Samt att de tuffa 
besökarna kunde skrämma framförallt de 
yngre besökarna samt att skolan kanske blev 
lidande p.g.a. av fritidsgården.

Vilka fördelar fanns det?

Även om svaren kunde beskrivas med olika 
ord så var den röda tråden gällande åsik
terna i ovanstående fråga att gården var en 
plats att mötas på och gjorde så att man inte 
hängde på stan. De fick möjlighet att träffa 
olika människor och olika personligheter. Se 
även svaren på nästkommande fråga då det 
även ger svar på denna fråga.

Vad minns du?

Här kan listan på olika aktiviteter och läger 
bli hur lång som helst. Det är uppenbart att 
aktiviteter, läger, resor och att få göra saker 
tillsammans har haft en betydande och min
nesvärd roll i de unga vuxnas minne av sin 
fritidsgårdstid. 

En grupp berättar också om att de minns 
att de fick vara med att genomföra, planera 
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Övriga kommentarer och åsikter:

• Det var chefen som gjorde att gården var 
så bra.

• Det verkar vara färre besökare i dag än då.
• Kanske det är lugnare nu?
• Det är bra om ledarna markerar mot 

rökning.
• Det är bra om ledarna informerar mer 

om t.ex. rökning, alkohol och droger.
• Skillnad då och nu – då dominerade 

sällskapsspelen nu är det nyare teknik 
och fler datorer.

• Det är tuffare att vara ung idag. 
• Man tänker mer på hälsan och vad man 

äter idag. 

Slutsatser av enkätundersökning av 
fokusgrupper
Att bedriva fritidsgård kräver att fritidsle
darna ska ha en bred kompetens inom en 
mängd områden. Det är svårt att hitta fri
tidsledare som är kompetenta inom samtliga 
områden, därför är det viktigt att medarbe
tarna i arbetslaget kompletterar varandra.   

Efter att ha tagit del av resultaten och 
analyserat undersökningen blir slutsatsen 
tydlig: det är viktigt att jobba vidare med 
vissa frågeställningar, att få möjlighet att 
analysera undersökningen vidare och ställa 
vissa svar mot varandra. 

När vi har utvärderat metoderna enkät
undersökning till fritidsgårdsbesökare och 
fokusgrupper har vi kommit fram till att 
det är bra att genomföra bägge metoderna 
regelbundet. Det är intressant både att jäm
föra med sig själv över tid och att jämföra 
med andra kommuner för att lära sig mera. 
Kommuner med likvärdig verksamhet skulle 
med fördel kunna genomföra samma enkät 
och göra en gemensam uppföljning, dels för 
att få in ett större material för att samman
ställa generell kunskap om fritidsgårdar men 

också för att ge flera fritidsgårdar tillfälle att 
lära av varandra. En mer generell analys av 
ett större material kan ge idéer till utveck
ling både för enskild fritidsgård som för en 
hel kommun.  

För att gruppsamtalen ska bli använd
bara tror vi att det är viktigt att någon som 
ungdomarna upplever som utomstående 
och neutral leder dessa samtal. Förutom en 
samtalsledare behövs det även en utomstå
ende observatör som antecknar. Att genom
föra fokusgrupper och återkoppla resultatet 
till personalgruppen är en lärande process 
både för de som leder grupperna och för 
personalen på den fritidsgård där arbetet har 
genomförts. Man får inte glömma att alla 
former av fokussamtal är subjektiva verktyg 
som mera ger en fördjupande exempel än en 
objektiv sanning på hur det faktiskt förhål
ler sig. 

När vi genomfört detta arbete har vi haft 
mest glädje av de samtalen som genomförts 
med de äldre, de som var fritidsgårdsaktiva 
för cirka fem år sedan, som nu hunnit få 
distans till sin egen tid på fritidsgården. 

Det kan finnas vissa problem när den 
egna personalen är de som instruerar sina 
gårdsbesökare vid ifyllandet av enkäten. Det 
är viktigt att undanröja all misstanke om att 
fritidsledarna kan påverka sina besökare, för 
att få ett så neutralt och därmed användbart 
material så möjligt.

Oavsett hur enkätundersökningen görs 
så är det intressant att jämföra med sig själv 
över tid bara undersökningen genomförs så 
likvärdigt så möjligt varje gång. 

Varje personalgrupp på respektive fritids
gård bör fortsätta arbetet med att identifiera 
sina förbättringsområden utifrån resultatet 
från både fokusgrupper och enkätundersök
ningar. 
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samheter som har liknande uppdrag med 
varandra. Om alla lokaler där ungdomar 
vistas skulle definieras som fritidsgårdar blir 
inte jämförelsen användbar som verktyg för 
uppföljning eller utveckling. Därför har vi 
avgränsat vilka verksamheter som vi räknar 
som fritidsgård i denna jämförelse. Om man 
inte är noga med att avgränsa och definiera 
och om man jämför sig med verksamheter 
som inte har likvärdiga förutsättningar och 
uppdrag blir resultatet inte heller särskilt 
användbart för fortsatt planering. 

Fritidsgård
I denna jämförelse har vi enats om att bara 
räkna de verksamhetsplatser som uppfyller 
vissa kriterier som fritidsgårdar. För att räk
nas med som fritidsgård i våra kommuner 
ska verksamhetsstället 
• ha öppet minst fyra kvällar i veckan, 

varav en är fredag eller lördag kväll,
• ha minst tre heltidsanställda fritidsledare 

som jobbar minst halva arbetstiden med 
ungdomsverksamhet. Flertalet fritidsle
dare ska ha fritidsledarutbildning eller 
annan pedagogisk utbildning på högsko
lenivå, 

• driva verksamheten i en lokal som i 
huvudsak används för öppen fritids
verksamhet för ungdomar, och därmed 
är inredd och anpassad för just denna 
verksamhet. 

För att räknas som fritidsgård i denna jäm
förelse har man en kommun och en ansvarig 
nämnd som huvudman. Huvudmannen 
finansierar verksamheten och formulerar 
mål och uppdrag. Fritidsgårdarna ska arbeta 
främjande, vara friskhetsskapande och ge 
sina besökare en demokratisk fostran. Där
för är även ledarnas förhållningssätt viktigt.
 

Nyckeltal
Ett vanligt nyckeltal i kommunerna är an
talet besökare. Vi har av följande anledning 
valt att inte ha med besöksfrekvenser i våra 
nyckeltal. I regel är det den egna personalen 
som får i uppgift att räkna sina egna besöka
re. När sedan besöksstatistiken tillmäts stor 
betydelse i uppföljningssammanhang kan 
dess trovärdighet riskerar att ifrågasättas. Ett 
annat problem är hur ett besök ska värde
ras. Ska någon som besöker en fritidsgård 
under ganska kort tid ha samma betydelse 
som den som är på fritidsgården under flera 
timmar, som har relationer till fritidsledarna 
och som tar del av fritidsgårdens olika 
aktiviteter och möjligheter? Förmodligen 
har fritidsgården olika betydelse för olika 
ungdomar och därför vistas de även olika 
lång tid på fritidsgården. Trots detta kan det 
vara värdefullt att mäta hur mycket olika 
anläggningar besöks, men typen av besök 
och ungdomsgruppens behov måste kom
menteras av verksamhetspersonalen. Vi har 
inte i projektet sett det som möjligt att få 
fram ett användbart material där vi jämför 
antalet besökare på kommunernas fritids
gårdar. 

Vi har istället valt att jämföra kostnader, 
hur mycket verksamhet man får för pengar
na, och vilka förutsättningar man har för att 
ge ungdomar en kvalitativ verksamhet. När 
man jämför flera kommuner med varandra 
finns det möjlighet att se vad som kan vara 
rimligt och att lära av varandra. 

Vi har alltså ingen gemensam kunskap 
om hur många av ungdomarna i våra kom
muner som väljer att vara på fritidsgårdarna. 

Nyckeltalen ska man se och tolka till
sammans med enkätundersökningen och 
fokusgrupperna. 

För att få användbara nyckeltal är det 
viktigt att man jämför liknande verk
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Träffpunkt
Sedan kan kommunen även vara huvudman 
och uppdragsgivare för mindre fritidsgårds
liknande verksamhet, så kallade träffpunkter 
med öppen verksamhet. I regel har dessa 
färre anställda, kortare öppettider och 
mindre lokaler. De kan bedrivas i samver
kan med föreningar och ibland dela lokaler 
med annan verksamhet. Exempel på lokaler 
kan vara sporthallscafeteria, ridanläggning, 
öppen förskola, aktivitetslokaler, lokal i 
simhall, skolcafeteria, Folkets Hus, bibliotek 
eller egna mindre lokaler i anslutning till 
annan verksamhet. Dessa träffpunkter ska 
komplettera de större fritidsgårdarna. Dessa 
kan finnas i mindre områden där det inte 
bor så många ungdomar, eller i områden där 
ungdomarna inte behöver eller inte efterfrå
gar den vanliga fritidsgården. En träffpunkt 
kan också finnas i anslutning till annan 
fritidsverksamhet som till exempel en större 
idrottsanläggning eller ett ridhus. Där kan 
de ge dem som redan finns i ridhuset eller 
sporthallen något mera utöver förenings
verksamheten som de redan deltar i. 

Även för träffpunkterna har kommunerna 
ett uppföljnings och kvalitetsansvar gente
mot kommuninvånarna och besökarna, men 
nivån på uppdraget vad det gäller mål och 
förväntningar på resultat och kvalitet kan 
vara lägre än för fritidsgårdarna. På träff
punkter kan professionella fritidsledare sam
verka med ideella krafter. Lokalen bör i viss 
mån vara anpassad för tonåringars aktiviteter 
men ytan är mindre och möjligheterna till 
aktiviteter är färre än på fritidsgårdarna.
 
Mötesplats eller annan öppen  
verksamhet
Om kommunerna ger en förening ett 
uppdrag att hålla en mötesplats öppen med 
viss öppen fritidsverksamhet mot att de får 

ett utökat föreningsbidrag är uppföljningen 
betydligt enklare än för fritidsgårdarna och 
träffpunkterna. Här leds verksamheten i 
regel av arvoderade föreningsledare som inte 
behöver ha fritidsledarutbildning, ideella 
frivilliga ledare, föräldrar och ungdomarna 
själva. Lokalerna är i regel anpassade för 
annan verksamhet, det kan vara bygdegår
dar, församlingslokaler eller klubbstugor. På 
dessa verksamheter styr föreningarna i högre 
utsträckning själva över innehållet i verk
samheten och antalet öppna timmar, som 
kan variera. 
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Redovisning av resultatet4 
 

Kostnader Genomsnitt 2006 Min egen kommun

verksamhetens kostnader per invånare i målgruppsålder
verksamhetens kostnader per öppen fritidsgårdstimme
verksamhetens kostnader per öppen timme alla verksamhetsplatser5 

2 143
2 052
1 470

Fördelning av kostnader  

verksamhetspersonal
Lokaler
verksamhetsanslag
administration & ledning, del av förvaltning och stab, ej nämndstöd  

58 %
21 %
10 %
12 %

Verksamhetens volym 

antal öppna timmar per 100 invånare i målgruppsålder fritidsgård
antal öppna timmar per 100 invånare i målgruppsålder verksamhetsplats
genomsnitt antal öppna timmar / vecka / fritidsgård
genomsnitt antal öppna timmar / vecka / träffpunkt

2,26
2,6

27,8
15

Kvalitativa förutsättningar

antal invånare i målgruppsålder per fritidsgård 
antal invånare i målgruppsålder per verksamhetsplats
antal personaltimmar per öppen timme
personaltäthet på fritidsgård efter 18.00
genomsnittlig personalresurs per vecka per fritidsgård

1 409
1 000
5,87
3,45
185

Fördelning av arbetstiden för verksamhetspersonalen

Inre tid för egen disponering
Utvecklingstid, personalmöten 
verksamhetstid
andra uppdrag

14 %
13 %
54 %
19 %

Personalens status

andel med 2-årig fritidsledarutbildning6  
andel kvinnor
andel av timresurs som används för heltid
andel timresurs som används för timledare

55 %
50 %
74 %
9 %

4) Se bilaga, instruktioner till nyckeltal hur dessa tal är framräknade 
5) alla verksamhetsplatser är kommunalt finansierade fritidsgårdar och träffpunkter enlig definition, men 
utökat stöd till föreningar som driver annan öppen fritidsverksamhet med utökat föreningsbidrag ingår inte
6) Fritidsledarutbildning eller annan likvärdig pedagogisk utbildning om minst 2 år på högskola. 
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Analys, slutsatser och diskussion 
av resultatet
Med hjälp av nyckeltalsredovisningen och 
jämförelser med andra kommuner kan 
man se vad som kan vara rimligt, t.ex. i hur 
mycket tid som läggs på utveckling respek
tive verksamhet för ungdomar. 

Med nyckeltalen kan man se vilka styrkor 
och brister den egna verksamheten har i 
jämförelse med andra kommuner. Det är 
dock viktigt att jämföra verksamheter som 
har så likvärdiga uppdrag så möjligt som 
den egna verksamheten. Nyckeltalen bör 
tolkas och redovisas tillsammans med enkät
undersökningen där besökare fått värdera 
och bedöma verksamheten                          

Ett visst antal timmar för timledare kan 
vara bra att ha för att få en mer flexibel or
ganisation med en förstärkning av personal 
på kvällar och för att få specialledare med 
olika intressekompetenser. Samtidigt är det 
angeläget att ha många som arbetar på hel
tid med fritidsgårdsuppdraget och eventuellt 
näraliggande uppdrag i samma lokaler. Med 
heltidsarbetande ökar kontinuiteten, möjlig
heterna till utvecklingsarbete och möjlighe
terna att få kompetent personal. 

När man jämför den egna verksamheten 
över tid kan man identifiera vad som inte 
är tillräckligt bra och sätta in förbättrings
åtgärder där. När man jämför med andra 
kommuner och verksamheter kan man hitta 
exempel som man kan lära av. 

Det kan vara en brist att vi inte redovisar 
besöksfrekvenser eller mer fördjupat försö
ker identifiera vilka grupper av ungdomar 
som tar del av dessa resurser. En spännande 
fråga är vem som egentligen besöker våra 
fritidsgårdar och vad dessa ungdomar får ut 
av sina besök. För att få en ökad kunskap 
skulle det, om det fanns tid, vara intres
sant att jämföra de resurser som läggs på 

fritidsgårdar med andra satsningar inom 
kultur och fritidssektorn, till exempel på 
investeringar i idrottsanläggningar och drift 
av dessa. För att få sådana jämförelser intres
santa kan det vara nödvändigt att samla in 
uppgifter om besöksfrekvenser.

Samtidigt måste redovisningar av besöks
frekvenser tolkas med viss försiktighet då de 
i regel är insamlade av den egna verksamhe
tens personal vilket kan göra att det alltid 
finns en viss risk att trovärdigheten kan 
ifrågasättas.

Analys, slutsatser och diskussion 
om verktyget Nyckeltal 
Verktyget är användbart, både för att få en 
jämförelser med andra och med sig själv 
över tid, men måste användas tillsammans 
med andra verktyg för uppföljning för att få 
en helhetsbild. 

Med olika former av undersökningar, 
mätningar och jämförelser kan man få en 
kunskap om sin egen verksamhet. Har man 
stora avvikelser om man jämför med andra 
finns det möjlighet att titta närmare på vad 
andra gör och lära av deras organisation för 
att effektivisera eller höja kvaliteten på sin 
egen organisation och verksamhet. 

Om man gör en sammanställning av 
olika nyckeltal bör man även diskutera 
vilka konsekvenser en redovisning kan få, 
vad som bör betonas, vad som är viktigt 
att nämnden blir informerad om och vilka 
tal verksamhetspersonalen kan ha nytta av, 
vilka lärdomar man kan dra av nyckelta
len. Talen borde kunna användas både på 
strategisk nivå för planering inför framtiden 
(planering, mål, uppdrag, krav, finansiering) 
och för lokalt utvecklingsarbete på den 
enskilda gården.
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Återkoppling för utveckling

Efter att ha genomfört enkätundersökningen, fokusgrupperna och 
tagit fram nyckeltal har vi försökt göra en analys av både själva 
verktygen och det resultat vi kommit fram till. 

Resultatet är kanske mest intressant nedbrutet på verksam
hetsplatsnivå, där varje enskild arbetsgrupp kan använda det för 
att diskutera den egna verksamheten. Men det har också varit 
angeläget att ha en diskussion mellan verksamheterna och ansva
riga tjänstemän för att göra en gemensam övergripande analys av 
verksamhetens funktion. I en gemensam dialog kan man ta fram 
möjliga orsaker till resultatet, förslag till förbättringsåtgärder och 
kommande möjligheter och behov.

Enkätresultatet, sammanfattningen av fokusgrupperna och 
nyckeltalen måste också kompletteras med verksamhetspersonalens 
egna berättelser om vad de gjort, hur de gjort och hur de tänkt när 
de planerat. Verksamhetspersonalen måste också beskriva sin ung
domsgrupp och deras specifika förutsättningar och behov. 

Tjänstemännens funktion är att följa upp att det som politiker 
vill ha utfört också har utförts och att redovisa starka respektive 
svaga sidor till ansvarig nämnd, men även att stimulera och stödja 
ett lokalt utvecklingsarbete. Utifrån resultatet kan man även ta fram 
beslutsunderlag för fortsatt övergripande planering. 

Genom att flera verksamhetsplatser och flera kommuner har 
genomfört uppföljning med samma metoder kan man också få mer 
generell kunskap om verksamheten som kan ligga till grund för 
gemensam diskussion, analys och därmed sammanställande av ny 
värdefull kunskap. 

Vi analyserar både verktygen och resultatet, nedbrutet på 
verksamhetsnivå. Detta måste också kompletteras med verk
samhetspersonalens egna berättelser.

Gemensam dialog och analys. 
Ledning/beställare och verk
samheten/anordnare

Strategiskt utvecklingsarbete 
på förvaltningsnivå/beställ
arnivå.

Lokalt utvecklingsarbete på 
fritidsgården.
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Vi har i diskussion med varandra och genom att försöka lyfta fram 
varje enskild kommuns framgångsfaktorer, formulerat ett antal 
viktiga punkter som vi tror är förutsättningar för att en fritidsgårds
verksamhet ska kunna vara framgångsrik. Detta handlar framför 
allt om hur man skapar förutsättningar för verksamheterna, att vara 
en fritidens arena för ungdomar, men även vad som behövs för att 
man ska lyckas med sin verksamhet. Vi menar att de faktorer som 
vi lyfter fram har haft en viss betydelse för att fritidsgårdsverksam
heten i våra kommuner har fått sitt utrymme. De har också haft 
betydelse för fritidsgårdarnas förutsättningar att kunna ge ungdo
mar en verksamhet som haft stor betydelse för dem. 

Det viktigaste för att få en verksamhet med en hög kvalitet är att 
det finns en vilja i kommunen att satsa på fritid och ungdom. I våra 
kommuner har verksamheten fått utvecklas och vi har lagt resurser 
och tid på att knyta kontakter med andra kommuner, deltagit i kur
ser och konferenser på både regional och nationell nivå. Att samar
beta med andra i nätverk har givit oss alla nya kunskaper och idéer. 

Det har också varit viktigt att de som arbetar övergripande 
och strategiskt med fritidsfrågor spelar en viktig roll då man mer 
generellt och kommunövergripande pratar ungdomsfrågor. I flera 
fall har Fritids och Kulturförvaltningar även tagit ett övergripande 
ansvar för ungas situation i kommunen. Fritiden har ofta varit sam
ordnare av olika aktörer som skola, polis, socialtjänst och närings
idkare, men även av de egna aktörerna som fritidsgårdar, simhallar, 
idrottsanläggningarna, föreningslivets verksamhet, biblioteken och 
kulturaktiviteter på fritiden.

 
1. Mål och uppdrag ska formuleras 
Utgångspunkten i uppdraget är att ungdomar behöver mötesplat
ser där de kan träffa jämnåriga och vuxna som har insikt i unga 
människors livsmönster och som kan möta ungdomars behov i ett 
frivilligt sammanhang på ungdomars fritid. Den öppna fritidsverk
samheten ska ha ett främjande perspektiv där friskhetsskapande 
faktorer är det som uppmärksammas. För att verksamheten ska bli 
framgångsrik behövs tydliga formulerade uppdrag från förvaltning
en med mätbara och relevanta mål. Dessa uppdrag ska utgå från 

Hur lyckas man få en bra fritidsgårds-
verksamhet som står stadigt i kommunens 
organisation?

Framgångsfaktorer 
• Tydligt uppdrag

• Mätbara mål

• Policydokument

• Kontinuerlig systematisk  
uppföljning

• Lämplig organisation

• Kunnig ledning/beställare

• Kompetensutveckling

• Marknadsförning

• Nätverk och samverkan

• Ha flera uppdrag

• Vara offensiv

• Ge personalen förutsättningar 

Det viktigaste för att få en verksamhet med en hög kvalitet 
är att det finns en vilja i kommunen att satsa på fritid och 
ungdom. Mål och uppdrag ska formuleras klart och tydligt, 
verksamheten ska följas upp kontinuerligt och systematiskt. 
Och dessutom ska man gärna nätverka och marknadsföra!
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3. Verksamheten ska följas upp 
kontinuerligt och systematiskt 
Uppföljning kan handla om att beskriva 
verksamheten relaterat till målen och 
uppdraget, man mäter olika intressenters 
upplevelse av verksamheten och att ta fram 
kvantitativa mått. Med bra metoder för 
uppföljning tydliggörs varje verksamhets
plats starka och svaga sidor. 

Olika former av uppföljning och utvär
dering hjälper till att identifiera vad som 
behöver förbättras. Verksamhetens innehåll 
och resultat ska också beskrivas för förvalt
ning och uppdragsgivare. Nämnden som 
finansierar verksamheten har rätt att genom 
sin förvaltning kontrollera om de mål po
litiken satt upp har uppnåtts. Samtidigt är 
uppföljningen en feedback för personalen.  

Uppföljning och utvärdering är ett till
fälle att ta vara på gjorda erfarenheter samt 
att sätta ord på vad verksamheten innehål
ler, vilket även kan vara bra när man ska 
informera andra om den öppna fritidsverk
samheten. 

Arbetet med både planering och uppfölj
ning ska vara en naturlig del av arbetet. Det 
handlar om hela processen från att formu
lera mål till uppföljning och utvärdering. 
Kvalitetsarbetet ska beakta tre olika parters 
uppfattningar – uppdragsgivarens, persona
lens och besökarnas.

4. Organisationen har betydelse 
för verksamhetens utveckling och 
kvalitet och personalens möjlighet 
till kompetensutveckling
På den lägre nivån i organisationen bör 
den öppna verksamheten organiseras som 
en självständig verksamhet med en egen 
ledning, eget uppdrag och egen ekonomi. 
När verksamheten ses som en separat 

en kartläggning av behov där man också 
tydliggör vilka insatser som är möjliga och 
önskvärda. En del av denna kartläggning 
kan bestå i att fritidsledarna frågar ungdo
marna om deras önskemål och tolkar deras 
behov. Verksamhetspersonalens resultat av 
dessa samtal tas upp på möten med förvalt
ningen och nämndens tjänstemän. 

Utifrån det politisk beslutade målen och 
det uppdraget man får ska verksamhetsper
sonalen avsätta tid för planering och diskus
sioner om val av metoder och aktiviteter. 
Medarbetarna tolkar uppdraget. Utifrån det 
gör man handlingsplaner, verksamhetspla
ner eller åtgärdsplaner som man själv följer 
upp och utvärderar årligen. Det är också 
viktigt att verksamhetspersonalen avsätter 
tid för sitt eget utvärderingsarbete.  

För att bli en framgångsrik verksamhet 
krävs alla medarbetares delaktighet och möj
lighet till ansvarstagande samt ett flexibelt 
arbetssätt med en hög grad av kommunika
tion och information.
 
2. Policydokument och program 
kan ligga till grund för hur verksam-
heten drivs
Barnkonventionen kan ligga till grund för 
det förhållningssätt man har gentemot dem 
som besöker verksamheten. Hur personalen 
i en kommunalt finansierad verksamhet ska 
bemöta ungdomar kan kommuniceras med 
alla berörda och skrivas ned som gemensam 
policy. Det kan till exempel handla om hur 
man arbetar med ungdomars delaktighet 
och inflytande, vardagliga regler, hantering 
av berusade ungdomar, etc.

Lokala ungdomspolitiska program och 
att ungdomsfrågan finns med på den poli
tiska dagordningen kan också vara till fördel 
för verksamheten.
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verksamhetsdel i nämndens och förvalt
ningens planering med egna mål och egen 
budget ger det verksamheten stabilitet och 
långsiktighet. Chefer på olika nivåer och 
tjänstemän med ansvar för övergripande 
strategisk planering, utveckling och be
redning av politikens frågor, måste vara 
intresserade och engagerade i fritidsfrågor 
och se den öppna fritidsverksamheten i ett 
större sammanhang i samhället. För att den 
öppna fritidsverksamheten ska ha förutsätt
ningar att lyckas med sitt uppdrag krävs att  
det finns kompetens på området bland de 
tjänstemän och chefer som har i uppgift att 
ta fram underlag till politikerna i frågor som 
rör den öppna fritidsverksamheten. 

Vägen mellan fritidsgården, de ansvariga 
på förvaltningsnivå och den politiska nämn
den ska vara kort, okomplicerad och tydlig. 
Verksamheten ska arbeta för att skapa goda 
relationer med ledande tjänstemän centralt 
i kommunerna och den politiska ledningen. 
Relationer till alla som arbetar inom fritids
området inom hela organisationen gör att 
kunskapen om denna verksamhet och dess 
betydelse ökar. I hela organisationen inklu
sive ansvarig nämnd ska den öppna fritids
verksamheten ha status och respekteras.

5. Marknadsför verksamheten 
Det är viktigt att kontinuerligt vara med 
i olika sammanhang och informera vad 
verksamheten står för och vad man erbjuder. 
Genom att allmänhet, tjänstemän och poli
tiker har en hög kunskap om verksamhetens 
innehåll, vad verksamheten är bra på och 
vilket värde verksamheten har för ungdomar 
ökar verksamhetens status. Det gör att möj
ligheterna att lyckas med sitt uppdrag ökar 
och att man får förnyat förtroende. Det är 
viktigt att fritidsgårdarna syns och ingår i ett 
större sammanhang, att fritidsgårdarna är en 

del av en större helhet. En bra metod är att 
skapa goda kontakter med massmedia.

6. Bilda nätverk med andra 
Nätverk är bra för kreativiteten, de kan ge 
nya lösningar på gamla problem. Fritids och 
kulturområdet är ett relativt litet område i en 
kommun. Därför är det bra att man försöker 
finna samordningsvinster inom kommunens 
eget fritids och kulturområde. 

Utöver det är det värdefullt att finna 
ett antal andra kommuner med liknande 
verksamheter som man kan samarbeta med 
kring till exempel fortbildning och utveck
lingsarbete. 

I samarbetet mellan kommuner kan 
politiker ges möjligheter att gemensamt 
formulera visioner och mål för framtiden. 
Tjänstemän ges möjlighet till gemensamt 
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte 
kring övergripande strategiska frågor och 
medarbetarna i verksamheterna ges möjlig
heter till erfarenhetsutbyte och gemensam 
utveckling av metoder. Därmed blir samar
betet i nätverket en form av lärande i sig och 
en form av kompetensutveckling. 

Inom den mjuka sektorn inom en kom
mun kan man göra stora vinster genom att 
samverka för barn och ungdomars upp
växtvillkor. Politiskt beslutade uppdrag att 
samverka följt av en gemensam plan och ett 
gemensamt förhållningssätt är en förutsätt
ning. Det ger tydlighet trots nämndernas och 
förvaltningarnas traditionellt olika uppdrag. 

De lokala nätverken inom den egna kom
munens utvecklar det tvärpolitiska uppdra
get att arbeta med ungdomsfrågor. Det kan 
handla om samverkan med verksamheter 
som egentligen har helt andra uppdrag, som 
skola, socialtjänst och polis. Ett samverkans
uppdrag bör brytas ned i lokala planer för 
det geografiska område man verkar i. Syftet 
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Ta med personalgruppen i offensiven, det 
utvecklar både medarbetarna och verksamhe
ten och därmed gynnar det målgruppen.

Var stolt över pedagogiken i den öppna 
fritidsverksamheten i alla sammanhang 
– det kan bidra med nytänkande för andra. 
Driv på arbetet i samverkansgrupper men 
glöm inte att värna om grunduppdraget 
– den öppna verksamheten för tonåringar. 

Det är också viktigt att ha verksamheter, 
projekt eller verksamhetsställen att visa upp 
som man är särskilt stolt över. Dessa kan 
vara inspirationskällor för andra. Det kan 
vara en funktionell och flexibel fritidsgård 
utifrån ungdomars behov eller ett Ungdo
mens hus som ungdomarna själva driver. 
Det kan också vara ett lyckat ungdomspro
jekt i samverkan med andra aktörer eller en 
utomhusanläggning för spontanidrott. Det 
viktiga är att man ser sig som en stolt vin
nare istället för ett offer för besparingar som 
ingen förstår eller gillar.

 
9. Ge verksamhetspersonalen bra 
förutsättningar 
Välutbildad och professionell personal är vik
tigt för att bli en framgångsrik verksamhet, 
all personal ska regelbundet delta i kompe
tensutveckling. Lägsta nivån på personalens 
kompetens ska vara hög. Det är mycket 
viktigt att personalen har god kunskap om 
samhället och omvärlden. Detta kräver ett 
medvetet arbete med arbetslagsutveckling, 
medarbetarsamtal, jämställdhet, personal
vård, löneutveckling och omvärldsbevakning. 

Har man externa anordnare/utförare 
som driver verksamheten på uppdrag av 
kommunen ska även dessa arbeta med att 
kompetensutveckla sin personal. I vissa fall 
bör kommunen samordna och erbjuda all 
verksamhetspersonal, oavsett anordnare 
fortbildning. 

med samverkansuppdraget kan vara att spri
da kunskap och finna på vilket sätt de olika 
kompetenserna kan komplettera varandra 
för att på så sätt gynna ungas uppväxt.

7. Att som fritidsgård ta på sig 
flera uppdrag, utöver den öppna 
verksamheten för ungdomar 
För att skapa bra arbetsvillkor, men också för 
att sprida en positiv bild av verksamheten 
kan den öppna fritidsverksamheten tjäna på 
att ta på sig ytterligare uppdrag. Det viktiga 
är att dessa tillägg och olika sidoverksamhe
ter, ligger nära kärnverksamheten. 

Några exempel på verksamheter i de egna 
lokalerna som gynnat kärnverksamheten 
och personalens arbetsvillkor är eftermid
dagstillsyn inom LSS eller eftermiddagsverk
samhet för 10–12åringar, så kallad öppen 
skolbarnsomsorg, olika former av förenings
stöd, uppsökande verksamhet eller områdes
arbete. Dessa uppdrag ska vara tydliga, ha 
en egen finansiering och vara beslutade av 
ansvarig politisk nämnd. Dessa extra upp
drag får inte ta mer tid eller resurser anspråk 
än själva kärnverksamheten. 

Det man tjänar på att utföra andra upp
drag utöver den öppna fritidsverksamheten 
för ungdomar är att fritidsgården blir mera 
känd för flera personer, verksamheten kan 
bli mera stabil och mindre sårbar, resurserna 
utnyttjas mer effektivt, personalen kan er
bjudas heltidstjänster och få mer varierande 
arbetsuppgifter.

 
8. Var offensiv i många  
sammanhang
En metod för att nå framgång är att verksam
heten har ett offensivt arbetssätt i alla sam
manhang. Fritidsgårdsverksamheten kan ta 
initiativet, bjuda in sig själv och i olika sam
manhang berätta vad man kan bidra med. 
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Ungdomars situation påverkas i stor grad 
av vad som händer i samhället. Det är de 
som först är bärare av nya trender. Detta gör 
att fritidsledaryrket är i ständig förändring. 
För att klara av att möta ungdomars behov 
inom fritidsområdet (som även är socialt 
och kulturellt) krävs det att fritidsledare 
ständigt är uppdaterade inom området 
”ungdomskultur”. Det kan vara enskilda an
ställda eller stora grupper av anställda som 
behöver kontinuerlig kompetensutveckling 
av både kortare men också längre slag. Pa
rallellt med det är det även viktigt att chefer 
och tjänstemän som arbetar med strategiska 
utvecklingsfrågor och stöd till politiken 
också får utbildning i ungdomstrender och 
andra omvärldsfrågor som är viktiga för 
övergripande planering och beslut. 

Det är också viktigt att fritidsledarna är del
aktiga i den egna organisationens utveckling 
och vet vad som förväntas av dem utifrån det 
uppdrag som är formulerat av huvudmannen, 
det vill säga den kommunala nämnd som har 
ansvaret för den öppna fritidsverksamheten.

Andra erfarenheter inom fritids-, 
kultur-, turism- och upplevelse-
sektorn
Inom ramen för det projekt som vi har fått 
stöd för har vi jämfört våra erfarenheter av 
framgångsfaktorer med sex andra verksam
heter inom fritids, kultur, turism och 
upplevelsesektorn. Med denna projektakti
vitet ville vi lära mera om vad som är viktigt 
om man vill vara framgångsrik med sin 
verksamhet. 

Idag finns det kommunalt finansierade 
verksamheter som bedrivs i både kommunal 
regi och i fristående regi av olika entrepre
nörer, det finns föreningar som kan få olika 
former av offentligt stöd för sina egna idéer 
och det finns kommersiella aktörer på ung
domarnas fritidsarenor.

De verksamheter vi valde att titta på var 
ett inomhusbad, en musikskola, en förening 
som bedriver en öppen musikverksamhet, 
en församling, ett bibliotek och ett kom
mersiellt aktivitetscenter. 
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Några utdrag på vad varje verksamhet såg som sina framgångsfaktorer

Badhus 

• Personalens engagemang
• Omvärlden inspirerar
• våga prova 
• Marknadsföring
• Profilerad anläggning

• Samverkan och integration
• Nätverk
• Friskvård
• testa något nytt varje år

Musikskolan 

• tradition och anda
• Samarbete med skolan
• Profil
• kompetensutveckling

• Utåtriktad verksamhet
• Målmedvetenhet
• trappstege  Musikskola-Storband

Bibliotek

• Utgångspunkt – varje besökare är viktig
• arbeta utifrån kommunens värdegrund
• Nya nätverk
• Öppet så mycket som möjligt

• Skapa långa förtroenden
• ”Stjäla” goda exempel
• Omvärldsspana
• erbjuda alla att berätta eller ställa ut sin konst

Församling

• kombinationen miljö, ledarskap och andlig profil
• Gruppverksamhet för barn och ungdomar 

• Mötet med människorna
• Öppen verksamhet för mellanstadiet

Musikverksamhet, studieförbund

• Profilerad verksamhet med film och musik
• Hög kvalité på det de erbjuder

• Bara tjejer är välkomna

Kommersiellt Aktivitetscenter

• Stort utbud
• Flexibilitet 

• växlar om i verksamheten utifrån efterfrågan och behov på 
nolltid

Slutsatser, analys och diskussion 
av jämförelser med andra verksam-
heter
Med hjälp av dessa intervjuer har vi möj
lighet att bredda våra tankar och visioner i 
våra vardagliga verksamheter. Det är även 
möjligt att utveckla nya metoder genom att 
tillvarata andras erfarenheter. Med andras 
erfarenheter och tankar kan vår verksamhet 
kompletteras, därmed stärker vi något som 
redan idag är slagkraftigt.

I visionsarbetet kan det vara av värde att 
diskutera de faktorer som gör ett arbetsom

råde framgångsrikt. Vi är eniga om att alla 
faktorer har sitt värde. Det har betydelse att 
diskutera vilka framfångsfaktorer som finns 
och även begränsa antalet så att metoden 
blir övergripande. 

De gemensamma faktorer vi kan se inom 
verksamheterna som undersökningen har 
riktats mot är bland annat vikten av flexibi
litet, engagemang och ansvarskänsla hos de 
anställda. Under intervjuerna kom det även 
fram att det är viktigt att främja personal
gruppen med t.ex. friskvård och möjlighe
ten till att få vara med och påverka. 
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Att vara med och besluta, oavsett 
position i verksamheten, är viktigt för ett 
positivt klimat i arbetslaget.  

Att våga prova nya grepp är en utmaning 
och en utveckling för verksamheten och 
arbetslaget. Att varje år även vilja testa något 
nytt gör att arbetsgruppen ständigt har 
visionstankar som i förlängningen bör ut
veckla det vardagliga arbetet och individen. 

En framgång hos ett par av verksamhe
terna var att de sätter kunden i första hand 
och anpassar verksamheten efter kundens 
önskemål. För att lyckas med det krävs det 
att de anställda har en god förmåga till att 
ha en öppen och bra dialog med kunden 
och inom arbetslaget.

Oavsett framgångsfaktor så underströk 
det kommersiella bolaget vikten av att ha 
verksamheten i ekonomisk balans. Detta 

kan vara en skillnad om man jämför med 
kommunalt skattefinansierad verksamhet 
där man tilldelas nya medel varje år. 

En kommande diskussion inom Nack
anätverket är om det finns andra framgångs
faktorer för verksamheten. Vi tror att vi 
även där kan lära av varandra över kom
mungränserna och av helt andra verksam
heter inom fritids, kultur och upplevelse
sektorn. 

Hur gör man för att nå fler ungdomar, hur 
gör man för att nå de ungdomar som bäst 
behöver verksamheten, men som kanske inte 
hittar dit idag? Hur gör man för att ge dessa 
ungdomar det stöd och de erfarenheter de 
behöver? Hur genomför man den samhälls
nyttiga insats man förväntas göra? Denna dis
kussion och kartläggning har bara börjat och 
det gemensamma samtalet fortsätter.  



Om den öppna fritidsverksamheten ska få den tyngd den förtjänar i 
kommunerna måste den få större plats i den politiska diskussionen. 
Tidigare var det oftare personalens egen vilja som styrde verksamhe
ten, än politiska mål och formulerade uppdrag.  

I de uppdrag som nu allt mer formuleras brukar kvalitet beskri
vas utifrån brukarnas perspektiv. Besökarens upplevelse av en verk
samhet eller en anläggning är det som blir viktigt i diskussionerna. 
Därför har uppföljning och utvärdering blivit allt viktigare verktyg i 
den kommunala styrprocessen. 

Med en tydligare modell för strategisk planering, uppföljning 
och utveckling tror vi att man kan få ut mera av verksamheten.

Oavsett om kommunen har en mer traditionell förvaltningsor
ganisation eller en beställare/utförarmodell menar vi att man måste 
börja med att beskriva hur verksamheten ser ut nu och vad ungdo
marna får ut av att besöka fritidsgårdarna. Beskrivningen bör göras 
gemensamt av tjänstemän på förvaltning (ledning/beställare) och 
verksamhetspersonal. Arbetet kan med fördel utgå från en kvalitets
karta där man bedömer den befintliga tillgängligheten, personalens 
kompetens, personalens bemötande och besökarnas möjligheter att 
påverka verksamheten. Därefter bör förvaltningen/beställaren göra 
någon form av inventering hur behoven och efterfrågan av öppen 
fritidsverksamhet ser ut i de olika kommundelarna. 

Utifrån verksamhetsbeskrivningen, inventeringen och de poli
tiska målen och intentionerna kan uppdragen formuleras. Samti
digt gör förvaltningen/beställaren en fördelning av de resurser som 
nämnden avsatt för öppen fritidsverksamhet och fritidsgårdar.

Verksamhetspersonalen ute på fritidsgårdarna bör få i uppgift att 
formulera en verksamhetsplan eller en handlingsplan där man skri
ver ner hur man tänker arbeta, vilka metoder man tänker använda 
och vad man tänker genomföra för insatser och aktiviteter för att nå 
målen och genomföra det uppdrag man har fått. 

Verksamheten kan följas upp på olika sätt, bland annat med 
enkäter till besökare och andra ungdomar, fokusgrupper och sam
manställning av olika nyckeltal. Detta kan kompletteras med kul
tur och fritidsvaneundersökningar av olika slag och olika former av 
verksamhetsberättelser. 

Slutord

Modellen

• Beskriv verksamheten

• Inventera behoven

• Formulera mål och uppdrag

• Fördela resurser

• Arbeta fram handlingsplan

• Bedriv verksamheten

• Ha dialog med ungdomar

• Identifiera behov och  
önskemål 

• Följ upp verksamheten

• Mät resultatet 

• Identifiera förbättrings
områden

• Genomför förbättringsinsatser

�� NackaNätverket

Beskriv verksamheten och vad ungdomarna får ut av att 
besöka fritidsgårdarna, inventera behoven och formulera 
uppdraget. Ute på fritidsgårdarna görs sedan en verksam
hetsplan och en handlingsplan, och slutligen ska verksamhe
ten följas upp.
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Verksamheten/anordnaren kan redovisa 
vad den har gjort och hur den upplever 
besökarnas behov. 

Resultatet av all uppföljning analyseras 
gemensamt mellan förvaltningen/beställare 
och verksamheten/anordnaren/utföraren. Re
sultatet av verksamheten tas med i nämndens 
uppföljningar och bokslut. 

Inventera behov
Formulera mål och 

uppdrag

Gör alla delaktiga i  
processen
 ansvarig politisk nämnd
 förvaltningen/beställare
 ledning
 verksamhetspersonalen

Gör en strategisk 
övergripande 

planering
Fördela resurser

Tolka uppdraget, 
inventera lokala 

behov

Planera 
verksamheten
Formulera en 

verksamhetsplan
Genomför 

verksamheten

Genomför 
uppföljning av 
verksamheten
Mät resultatet 

Analysera resultatet
Identifiera förbätt

ringsområden

Planera och 
genomför 

förbättringar

En dialog förs om resultatet och behoven 
av verksamheten. Därefter identifieras för
bättringsåtgärder som genomförs. Detta kan 
göras både lokalt på den enskilda fritidsgår
den och övergripande på förvaltningen. Det 
kan till exempel innebära att förutsättning
arna för verksamheten ses över. 
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Detta är ett verktyg för dem som vill inventera hur stora behoven kan vara av 
öppen verksamhet. Med svaren får man ett underlag som kan användas när 
man ska bedöma vilken omfattning och typ av öppen fritidsverksamhet som 
en kommundel behöver förses med.

Att inventera behoven av öppen fritidsverksamhet  
i en kommundel

Område A Område B Område C

Hur många ungdomar bor i kommundelen? 

Hur många ungdomar har efterfrågat öppen 
verksamhet, ungdomscafé, fritidsgård eller 
liknande? Se mätningar av antal besökare på 
befintliga fritidsgårdar och kultur- och  fritids-
vaneundersökning.

Bedöm om det är övervägande ungdomar med 
expressiv eller instrumentell fritidsstil som bor 
i området, bedöm utifrån kultur- och fritidsvane-
undersökning.

Gör en socioekonomisk analys på området, 
utgå från till exempel antal familjer med socialt 
bistånd, medelinkomst, antal familjer boende i 
mindre lägenheter, antal familjer med utländsk 
bakgrund och kommunens folkhälsobokslut.

Hur många ungdomar deltar regelbundet i 
föreningsaktiviteter?

Hur mycket föreningsaktiviteter erbjuds i 
området?

vad för andra anläggningar, mötesplatser och 
verksamheter finns i området som unga kan ta 
del av på sin fritid?

var kan ungdomar hitta vuxna på sin fritid, som 
de kan samtala med?

Hur ser kommunikationerna ut till angränsande 
kommundelar? 
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A. Är du (  ) flicka   (  ) pojke?

B. Hur gammal är du?   (  ) 12–14 år  (  )  15–16 år  (  ) 17 år eller äldre 

C. Var bor du? / lista upp respektive  kommun/område

D. Hur ofta är du på fritidsgården?   

  (  ) Ofta, 2 gånger i veckan eller mer  

  (  ) Minst 1 gång i veckan  

  (  ) Några gånger varje månad 

E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka eller mer?  

   (  ) Ja   (  ) Nej 

F. Trivs du i skolan?  

  ( ) Mycket bra, skolarbetet går som det ska

  ( ) Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan

  (  ) Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar

  (  ) Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt 

G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter på den här fritidsgården?

  (  ) Ja, alltid    (  ) Ja, oftast     (  ) Tveksamt, ibland   (  ) Nej, nästan aldrig 

Stämmer inte alls Stämmer helt

1. Öppettiderna stämmer med när jag vill vara där. 1           2 3           4 5

2. På fritidsgården kan man bara vara, träffa kompisar och inte göra något 
särskilt. 1           2 3           4 5

3. Fritidsgårdens lokaler är mysiga och trivsamma. 1           2 3           4 5

4. På fritidsgården kan man göra många olika intressanta aktiviteter. 1           2 3           4 5

5. På fritidsgården är det kul att vara. 1           2 3           4 5

6. Fritidsgårdens utrustning är bra. 1           2 3           4 5

7. Jag känner mej välkommen till fritidsgården. 1           2 3           4 5

8. Jag känner förtroende för ledarna. 1           2 3           4 5

9. Fritidsgården är en trygg plats att vara på. 1           2 3           4 5

10. reglerna är bra. 1           2 3           4 5

11. Fritidsledarna agerar när det uppstår en hotfull stämning. 1           2 3           4 5

12. Fritidsledarna är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar. 1           2 3           4 5

13. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna. 1           2 3           4 5

14. Fritidsledarna på gården är duktiga på att ta ställning och sätta gränser 
för ungdomars attityder. Som t.ex. främlingsfientlighet, droger, våld, språk-
bruk etc. 1           2 3           4 5

15. Fritidsledarna på gården är duktiga på att leda olika aktiviteter. 1           2 3           4 5

16. Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården. 1           2 3           4 5

17. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa, café mm. 1           2 3           4 5

18. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål. 1           2 3           4 5

19. vilket betyg vill du ge din fritidsgård som helhet? 1           2 3           4 5

Bilaga 2 

Gemensam enkät
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Stämmer inte alls Stämmer helt

20. kan du rekommendera den här fritidsgården till dina  
bästa kompisar? Ja NeJ

Långt ifrån                   Mycket nära

21. tänk dej en perfekt fritidsgård . Hur nära ett sådant ideal tycker du din 
fritidsgård och dess verksamhet är? 1           2 3           4 5

22. Det är viktigt att öppettiderna stämmer med när jag vill vara där. 1           2 3           4 5

23. Det är viktigt att man på fritidsgården bara kan vara, träffa kompisar 
och inte göra något särskilt.

1           2 3           4 5

24. Det är viktigt att fritidsgårdens lokaler är mysiga och trivsamma. 1           2 3           4 5

25. Det är viktigt att man kan göra många olika intressanta aktiviteter på 
fritidsgården. 1           2 3           4 5

26. Det är viktigt att man ska kunna ha kul när man är på fritidsgården. 1           2 3           4 5

27. Det är viktigt att fritidsgårdens har bra utrustning. 1           2 3           4 5

28. Det är viktigt att jag känner mej välkommen till fritidsgården. 1           2 3           4 5

29. Det är viktigt att jag känner förtroende för ledarna. 1           2 3           4 5

30. Det är viktigt att fritidsgården är en trygg plats att vara på. 1           2 3           4 5

31. Det är viktigt att reglerna är bra. 1           2 3           4 5

32. Det är viktigt att fritidsledarna agerar när det uppstår en hotfull 
stämning. 1           2 3           4 5

33. Det är viktigt att fritidsledarna är duktiga på att hjälpa och stödja  
ungdomar. 1           2 3           4 5

34. Det är viktigt att fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna. 1           2 3           4 5

35. Det är viktigt att fritidsledarna på gården är duktiga på att ta ställning 
och sätta gränser för ungdomars attityder. Som t.ex. främlingsfientlighet, 
droger, våld, språkbruk etc. 1           2 3           4 5

36. Det är viktigt att fritidsledarna på gården är duktiga på att leda olika 
aktiviteter. 1           2 3           4 5

37. Det är viktigt att jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården. 1           2 3           4 5

38. Det är viktigt att jag kan hjälpa till, arrangera, fixa, café mm. 1           2 3           4 5

39. Det är viktigt att fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål. 1           2 3           4 5
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1. Varför går ni till fritidsgården / den här fritidsgården?

2. Vad är viktigast för att en fritidsgård ska vara bra för ungdomar! (t.ex. 
lokalerna, personalen, aktiviteterna, läget, utrustningen)? 

 Hur fungerar det här?

3. Vad tycker ni om lokalerna (t ex storleken, rummen, inredningen, utrust
ningen)? 

4. Vad kan man göra här? Vad vill ni göra här?

5. Vad tycker ni om öppettiderna?  
 När borde det vara öppet? 

6. Hur får ni veta vad som händer på fritidsgården?
      Hur tycker ni att man borde informera om fritidsgården? 

7.   Vad tycker ni om fritidsledarna här?
      Hur ska den perfekte fritidsledaren vara?

8.  Kan ungdomar vara med och bestämma något om fritidsgården här?
 Kan ungdomar vara med och fixa fester, stå i fiket, arrangera och sånt?
      Vad tycker ni om det? Hur tycker ni att det borde vara? 

9. Känner man sig trygg här?
 Brukar det vara bråkigt ibland? 
 Vad brukar fritidsledarna göra när det blir bråkigt? 
 Hur tycker ni ledarna borde göra? 

10. Om man skulle bygga en helt ny fritidsgård här i området, vad skulle den     
 innehålla? Hur skulle den se ut? Var skulle den ligga? Vad skulle man  

kunna göra där? 

11. Vet ni om det finns ungdomar här området som inte brukar gå hit? 
 Vad tror ni det beror på? 

12. Vad gör ni när ni inte brukar vara på fritidsgården, vilka andra intressen 
har ni?

13. Hur trivs ni i skolan, vad gör ni på rasterna i skolan, hur trivs ni hemma?

Samtalsguide – fokusgrupper – gruppintervjuer
A. Aktiva besökare på fritidsgård

Bilaga 3 
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Syfte: Vi vill se hur man upplever fritidsgårdsverksamheten efteråt när man 
fått distans. Har det haft någon betydelse senare i livet (positiv eller negativ) 
att man var besökare på fritidsgård? 

1. Vad var bra med att gå på fritidsgård när ni gick här?
 Vad betydde fritidsgården för er då? 

2. Fanns det några nackdelar med att gå på fritidsgård? Hur då? 
 Fanns det några fördelar med att gå på fritidsgården? Hur då? 

3. Vilka aktiviteter minns ni? Varför minns ni just dom? 

4. Vad kommer ni ihåg om fritidsledarna?
  hur var de fritidsledare som var bra, ge exempel. 
  hur var de fritidsledare som inte var bra, på vilket sätt, ge exempel. 

5. Hade ni velat att fritidsgården skulle ha sett annorlunda ut, om ni ser 
tillbaka på den tiden? Vad borde ha varit annorlunda? /till exempel loka
lerna, läget, utrustningen, personalens kompetens/

6. Finns det något av det ni gjorde på fritidsgården som ni haft nytta av 
senare i livet? Ge exempel! På vilket sätt har ni haft nytta av det? 

7. Vad gör ni nu, jobb, skola, fritid, familj? 

8. Vad skulle du tycka om dina barn i framtiden börjar gå på fritidsgård?
 Hur tänker du då? 

Samtalsguide – fokusgrupper – gruppintervjuer
B. Unga vuxna som var besökare på fritidsgård för fem år sedan
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Ekonomi – Kostnader 
Fördelning i % av kommunens budget för fritidsgårdsverksamhet, alltså all 
öppen fritidsverksamhet för ungdomar  samt verksamhetens kostnadsandel 
av övergripande förvaltningskostnader, overhead etc (ej nämndstöd).

Instruktioner för mätning av nyckeltal
Så här har vi räknat fram nyckeltalen

Personalkostnader
verksamhetspersonal knutna direkt till verksamheten

Lokaler

Hyra, städ, drift, el, värme 

verksamhetsanslag

Material, program, aktiviteter, inventarier, utrustning

administration och ledning, chefskostnader, administra-
tion, overhead, del av förvaltningskostnader

verksamhetens kostnader per invånare i målgruppsålder

2. Verksamhetens volym
Räkna ihop antalet öppna timmar under en normal vecka, summera tim
marna för alla fritidsgårdar, totala antalet öppna timmar delas med antalet 
invånare i målgruppen. 

Ex fritidsgård A. har 25 timmar öppet under en normal vecka, Frg B. 30 tim 
och Frg C. 28 tim = 136 tim, det finns 3153 ungdomar i åldern 13–16 år 
som är kommunens målgrupp. 
136 ./. 31,53 = 4,31 öppet timmar per 100 invånare i målgruppsålder 

antal öppet timmar per 100 invånare i målgruppsålder på 
fritidsgårdar

antal öppet timmar per 100 invånare i målgruppsålder 
per verksamhetsplats (fritidsgård och träffpunkt)

Genomsnittligt antal öppet timmar per vecka per fritids-
gård

antal fritidsgårdar

antal kompletterande träffpunkter

Genomsnittligt antal öppet timmar per träffpunkt

Bilaga 4 
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3. Kvalitet 
Räkna samman alla timmar för dem som tjänstgör i fritidsgårdsverksamheten 
och du får fram antal pesonaltimmar. Har man 3 medarbetare på heltid (3 x 
1.0), en som arbetar halvtid (0,5) och två timledare som jobbar 10 timmar 
var (2 x 0,25) blir antalet personaltimmar i detta exempel 160 timmar. Har 
sedan fritidsgården öppet 30 timmar i veckan blir antalet personal timmar 
per öppen timme 5,33. Detta säger inget om personaltätheten när det är 
öppet, utan visar på ett förhållande mellan personalresursen och hur många 
öppna timmar man får ut av detta. 

antal invånare i målgruppsålder per fritidsgård

antal invånare i målgruppsålder år per verksamhetsplats 
(fritidsgård och träffpunkt)

antal personaltimmar per öppen timma totalt

Personaltäthet i verksamheten efter 18.00 i genomsnitt 
per fritidsgård

Genomsnittlig personalresurs i veckoarbetstimmar per 
fritidsgård

Fördelning av arbetstiden för verksamhetspersonal i % under en normal vecka 

Inre tid för egen individuell disponering, för planering, 
förberedelser, inköp, administration etc

Utvecklingstid för personalmöten, förmöte innan man 
öppnar, efterprat efter stängning, regelbunden schema-
lagd tid avsedd för handledning, konferens, planering, 
utbildning

verksamhetstid, publik tid, öppen fritidsgård

tid för andra uppdrag som handikapp/LSS, skolbarnsom-
sorg mm då det är en väsentlig del av 100%-tjänstgö-
ringen som fritidsledare, ej som kombinationstjänster då 
detta är mer än 0,50 av arbetstiden. Då räknas fritidsle-
dartiden som en deltidstjänst på fritidsgård. 

andel i % av månadsanställda med fritidsledarutbildning 
(eller annan jämförbar pedagogisk utbildning om minst 2 
år – inte lång erfarenhet och fortbildningar) 

andel i % av månadsanställda som är kvinnor

andelen av timresursen som används för heltidsanställda 

andelen mindre än 40% = högst 16 timmar / vecka = så 
kallade timledare/kvällsledare 
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Kvalitetskartor – ett sätt att arbeta med kvalitetsutveckling, 
Edvardsson, Karlsson, Lindström, Utbildningshuset Studentlit
teratur, 1996

Fokusgruppmetoden – en handbok i fokusgruppmetoden i kvalitets-
arbete, Edvardsson, Tjänsteutveckling i Karlstad AB 

Fokusgrupp – ett enkelt sätt att mäta kvalitet, Christina Obert & 
Monica Forsell / Kommunlitteratur, 2000
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Nackanätverket består av sex svenska kommuner, både 
från storstad och från landsbygd. Somliga har en traditionell 
organisation, andra är organiserade enligt beställare/utfö
rarmodellen. Men ett har de gemensamt: fritidsverksamhet 
är viktig och behovet av utvecklingsarbete lika stort hos alla.

Utgångspunkten för nätverksarbetet är att alla ungdomar 
har behov av öppna mötesplatser där de kan komma och 
gå som de vill och bara vara. Men hur ofta man vill gå dit, 
vad man vill kunna göra där och hur mycket kontakt man vill 
ha eller behöver ha med vuxna varierar, både mellan kom
muner och mellan ungdomar. 

I denna skrift kan du bland annat läsa om hur Nackanät
verket jobbat med behovsbedömning, målformulering och 
uppföljning och vad som är viktigt för att få hög kvalitet på 
verksamheten. Om den öppna fritidsverksamheten ska få 
den tyngd den förtjänar i kommunerna måste den få större 
plats i den politiska diskussionen!

Kontaktpersoner  
thomas Sass, Nacka,  08-718 95 95

Inger Lundin, tyresö,  070-488 92 00

Maud Björnstedt, Haninge,  08-606 72 41 

arne Grau-amner, Gotland,  0704-47 74 36

Ulf Johansson, Mjölby,  0142-851 01

eva tallvid, Jönköping,  036-10 69 26
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