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Förord 

Ett stort tack till alla er som fungerat som mina informanter. För att ni i innehållsrika 
och trevliga samtal över telefon svarat på mina frågor. Ett stort tack också för det 
mottagande jag fått av deltagare och ledare på de aktiviteter jag deltagit i. 

Eftersom både jag själv och mina barn huvudsakligen har haft idrott som 
fritidssysselsättning så har arbetet med den här utvärderingen delvis öppnat dörren till 
en ny värld. Det har varit ytterst berikande att få ta del av den här fritidsvärlden och jag 
känner en stor beundran för det arbete och det engagemang som läggs ner på den öppna 
fritidsverksamheten i Västerbotten. 

Tack också till regionförbundet Västerbotten som finansierat utvärderingen, för 
uppdraget och ett gott samarbete 

Luleå den 12/3 2010 

     Inger Karlefors 
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Sammanfattning
Denna utvärdering är ett uppdrag från regionförbundet Västerbotten, som också har 
finansierat densamma. Den består av fyra delar och innefattar synpunkter från 
verksamhetschefer, verksamhetsledare och politiker i åtta utvalda kommuner, dessutom 
deltagare i de olika aktiviteterna och projektledaren. 

Del 1: är en sammanfattning av de utvärderingar som gjorts i direkt anslutning till 
respektive aktivitet av deltagarna. Utvärderingarna är mycket positiva till projektet och 
de olika aktiviteterna. Det positiva är framförallt det erfarenhetsutbyte och de kontakter 
som tagits under aktiviteterna, men även de nya kunskaper som deltagarna fått. 
Utvärderingarna speglar deltagarnas olika utgångspunkter och deras olika erfarenheter. 
De överväldigande positiva omdömena visar att projektet tagit upp angelägna frågor, 
aktiviteterna varit väl organiserade och att speciellt gruppen fritidsledare vanligen inte 
blivit uppmärksammade när det gäller kompetensutveckling. 

Del 2: Är en intervjustudie som genomförts med verksamhetschefer, verksamhetsledare 
och politiker i fyra kommuner som varit aktiva i projektet och fyra som varit mindre 
aktiva. Kommunerna i länet har väldigt olika förutsättningar för att kunna bedriva en 
varierad öppen fritidsverksamhet med kvalitet och det är flera faktorer som har bety-
delse för om en kommun varit aktiv eller ej. De viktigaste är befolkningsunderlaget,
avståndet till kursort och kommunens organisation av den öppna fritidsverksamheten. 
Alla intervjupersoner tycker att ungdomsfrågorna är viktiga och skulle vilja satsa mer på 
dessa, men en stram budget, speciellt i de små kommunerna, och det faktum att den 
öppna fritidsverksamheten inte är en lagstadgad verksamhet är ett hinder för större 
satsningar. Alla verksamhetsledare i kommunerna känner till projektet och verksam-
hetsledarna är den grupp som varit lättast att engagera i projektet enligt projektledaren. 
Politiker har varit svårast att engagera och politiker och verksamhetschefer i de mindre 
aktiva kommunerna hade minst kännedom om projektet.  

Gemensamt för de verksamhetsledare, politiker och verksamhetschefer som inte varit 
aktiva i projektet är att de har många olika verksamheter inom sitt ansvarsområde och 
därför har de mindre tid att ägna sig åt varje enskilt ansvarsområde. Flertalet arbetar i 
små kommuner med liten budget. De mindre aktiva kommunerna har prioriterat att hålla 
igång den ordinarie verksamheten framför att deltaga i projektets aktiviteter. De verk-
samhetsledare som inte har deltagit har kunnat följa diskussioner och beslut genom de 
protokoll som skickats ut. Gemensamt för de mindre aktiva kommunerna är att den 
politiska styrningen av verksamheten är minimal.  

De aktiva kommunerna är större, budgeten verkar inte vara lika stram, styrningen är 
bättre liksom kommunikationen mellan politiker, verksamhetschefer och verksamhets-
ledare. Länets tre största kommuner tillhör gruppen aktiva kommuner. Det finns en vilja 
att fortsätta med den kontakt och det erfarenhetsutbyte som projektet har skapat och för 
det krävs riktade insatser som gör det möjligt för alla kommuner att delta. Det råder 
inget tvivel om att projektet varit uppskattat av deltagarna, men det är mer oklart vilka 
konkreta effekter projektet haft på verksamheten.  
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Del. 3. Är en utvärdering av projektplanens olika aktiviteter utifrån intervjuerna av 
projektledare, politiker, verksamhetschefer och verksamhetsledare. 

Det regionala nätverket UV- Net har fungerat som en plattform där diskussioner om 
verksamheten dess utformning och kvalitet har förts. Erfarenhetsutbytet har varit en 
viktig del både för stora och små kommuner och det finns en önskan att regionförbundet 
ska ta ansvar för nätverket så att dess verksamhet kan permanentas. 

Kvalitetsarbetet har utvecklats genom de olika rapporter som kartlagt den öppna 
fritidsverksamheten i länet och också genom föreläsare som beskrivit hur de arbetar 
med kvaliteten. Däremot har inga konkreta utbildningsinsatser avseende kvalitetsarbete 
genomförts.

Aktiviteterna har varit uppskattade men det har varit svårare att konkret peka på hur de 
påverkat verksamheten. Här skulle forskningsinsatser kunnat klargöra hur verksamheten 
utvecklats som en följd av projektet. 

Del 4. Är en utvärdering av aktiviteterna grupphandledning och kursen om främjande 
ledarskap. Båda aktiviteterna har pågått under längre tid, grupphandledningen under 
minst en termin och främjandekursen omfattade 12 kursdagar.   

Grupphandledning. De olika verksamhetsledarna har haft skilda syften med att anmäla 
sin personal till grupphandledning. Grupperna har haft handledning olika länge, från en 
termin till tre terminer. Både syftet och längden på handledningen har påverkat vilken 
betydelse handledningen fått för deltagarna. Ett konkret resultat av handledningen är att 
individerna i personalgruppen lärt känna varandra bättre, det blir lättare att arbeta mot 
gemensamma mål och att ta tag i konflikter, ett annat är att personalen blir tydligare 
gentemot ungdomarna, duktigare på att tala om svåra och känsliga ämnen och ta tag i 
svåra situationer.

Det främjande ledarskapet har också upplevts positivt av deltagarna. Konkret innebär 
det främjande ledarskapet att ungdomarnas positiva kvaliteér förstärks vilket frigör den 
kraft som ungdomarna har inombords, så de själva kan ta initiativ och driva olika 
projekt. Ungdomarna växer, får bättre självförtroende och deras attityd både mot 
fritidspersonalen och andra ungdomar blir mer positiv. En nackdel är att de ungdomar 
som inte har någon egen drivkraft kan hamna mellan stolarna.  

Både grupphandledningen och kursen i det främjande ledarskapet har resulterat i 
konkreta resultat som verksamhetsledarna har kunnat identifiera. 

Utvecklingsförslag som lyfts av informanterna 

� Regionförbundet bör ta ansvar för ungdomsfrågorna både fritidsfrågorna och de 
arbetsrelaterade frågorna.

� Ekonomiskt stöd till vissa kommuner så de kan delta vid de gemensamma 
aktiviteterna.  
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� De kommuner som inte deltar i de gemensamma aktiviteterna söks upp och 
informeras av ansvarig på regionförbundet.  

� UV-Net ska fortsätta men högst innefatta två träffar/år och skapa fler virtuella 
möjligheter till möten och information. 

� Utveckla en webbportal för den öppna fritidsverksamheten.  

� Webbportalen kan administreras av regionförbundet. 

� Webbportalen kan både innehålla information, utbildning, föreläsningar och ge 
möjlighet till erfarenhetsutbyte.

� Fritidsledarna behöver utbildning för att bli aktiva på en sådan webbportal. 

� De aktiviteter som genomförs i syfte att höja kompetensen hos fritidsledarna, 
bör följas upp ”Vad jag har gjort med mina nyvunna kunskaper” kan bli en 
rubrik på ett uppföljningsmöte fysiskt eller virtuellt, på nätet. 

� De kompetensutvecklingsinsatser som görs i länet riktas mot ett bredare arbets-
fält än den öppna fritidsverksamheten för ungdomar. En breddning av innehållet 
i kompetensutvecklingsinsatserna kan öka intresset, bidra till att fler kan delta 
och ge möjligheter till ett nytänkande. 

� Integrationsfrågorna kräver kompetensutvecklingsinsats liksom de könsrela-
terade frågorna. 

� Handledning eller annan vägledning införs som kontinuerlig professionsut-
veckling för personalen inom den öppna fritidsverksamheten.  

� Verksamheten präglas av ett främjande ledarskap som bidrar till att stärka 
ungdomars möjligheter att skapa sin framtid i och utveckla länet.  

� Ett strukturerat kvalitetsarbete genomförs vilket leder till att verksamhetens syfte 
blir tydligare både inåt och utåt . Det skapar både respekt och utvecklings-
möjligheter för den öppna fritidsverksamheten  

� Forskningsinsatser för att tydliggöra hur verksamheten utvecklats inom olika 
områden initieras. Ungdomars föreställningar om vad en öppen 
fritidsverksamhet kan bidra med för deras framtid och utveckling studeras, 
liksom vad ungdomar lär som deltar i olika projekt inom den öppna 
fritidsverksamheten? 

� Fritidspersonalen både utmanas och bekräftas vid diskussioner och kompe-
tensutvecklingsinsatser. De olika erfarenheter som fritidsledarna har tas till vara 
i kompetensutvecklingen.  
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Utvärdering Pilotregion Västerbotten 080101-100101 
Introduktion  
Projektet ”Pilotregion Västerbotten” var en 2-årig fortsättning av projektet ”Kompetens- 
och kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens län”. Båda projekten riktade sig mot 
yrkesgrupper som på olika sätt möter unga människor i förebyggande och främjande 
arbete i anslutning till ungas fritid. Projektet har finansierats av ungdomsstyrelsen och 
den nationella satsningen på förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Inom 
projektet ”Kompetens och kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens län” gjordes 
2006 en länsövergripande kartläggning av länets förebyggande och främjande 
ungdomsverksamhet i anslutning till ungas fritid (Nyblom, 2006). Utifrån den 
kartläggningen planerades och genomfördes ett antal aktiviteter under 2006-2008. De 
erfarenheter som gjordes i kompetens- och kvalitetsutvecklingsprojektet användes i 
ansökan till projektet Pilotregion Västerbotten. En slutsats var att målgruppen för det 
nya projektet även borde omfatta politiker och tjänstemän. Det var viktigt att öka 
kunskaperna och intresset för den öppna fritidsverksamheten hos dem som ska fatta 
beslut om verksamheten.  

Projekt pilotregion Västerbotten pågick under tiden 080101-100101 och de båda 
projekten samkördes delvis under våren 2008. Det här är en utvärdering av den 
verksamhet som bedrevs under namnet Pilotregion Västerbotten. 

Region Västerbotten 
I Västerbottens län bor 3% av Sveriges befolkning på 13% av Sveriges yta. Länet har 
ungefär 260 000 invånare fördelade på 15 kommuner. Sex kommuner har mellan 2500 
och 4500 invånare, sex har mellan 5000 och 8500 invånare. Länet har tre större 
kommuner varav den största, Umeå, har113 000 invånare och är nästan 10 gånger så 
stor som Lycksele med 12 477 invånare. Skellefteå i sin tur är 6 ggr så stor som 
Lycksele med 72000 invånare. Befolkningen i länets största kommun, Umeå är drygt 40 
ggr större än i den minsta, som också är landet minsta kommun. Landets till 
befolkningsmängden näst minsta kommun ligger också i länet. Av länets befolkning så 
bor 80% vid kusten, medan resterande 20% av befolkningen bor i inlandet på 70% av 
länets yta. Det geografiska avståndet mellan kommunerna speciellt i inlandet är således 
stort.

De tre största kommunerna ligger i en trekant med ungefär 130 km mellan varandra. De 
två största Skellefteå och Umeå är belägna vid kusten, Lycksele i inlandet. Umeå är den 
kommun som har ökat sin folkmängd under de senaste 40 åren, Skellefteå har ungefär 
samma mängd invånare som för 40 år sedan, men var större under 1990-talet. I Lycksele 
har befolkningen minskat, men procentuellt sett är minskningen inte lika stor som hos 
de mindre kommunerna som haft en negativ befolkningsutveckling under de senaste 40 
åren. Förutsättningarna för att tillhandahålla kommunal service som fritidsverksamhet 
är således högst varierad.

För att kartlägga, beskriva och definiera den öppna fritidsverksamheten i länet har ett 
antal rapporter sammanställts inom de två projekten, som beskriver den öppna 
fritidsverksamheten i Västerbottens län. I rapporten Inventering av fritidsgårdsverk-
samheten i Västerbottens län, daterad April 2008, redovisas vilken nämnd som är 
huvudman för den öppna fritidsverksamheten i de olika kommunerna, antal 
fritidsgårdar, målgrupp, målsättningar, öppethållande, personal, lokaler, kvalitetsarbete 
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och vissa grundprinciper som gäller fritidsgården och den öppna fritidsverksamheten i 
länet.

Grundprinciperna för den öppna fritidsverksamheten är, enligt inventeringen, att den ska 
vara

� alkohol- och drogfri 
� vara frivillig 
� ungdomarna ska ha inflytande över verksamheten  
� ungdomarna ska vara delaktiga i planeringen av verksamheten  
� ungdomarna ska känna sig trygga på fritidsgården/den öppna 

fritidsverksamheten. (s.5)  
Definitioner på vad som menas med fritidsgård respektive annan öppen 
fritidsverksamhet har tagits fram under en work shop med fritidsgårdsföreståndare och 
de finns redovisade i rapporten Definitioner och nyckeltal för omfattning, öppethållande 
och nyttjande av fritidsgård och annan öppen verksamhet. Work shopen enades om 
följande definition för fritidsgård: 

”En fritidsgård är en drogfri mötesplats, i en anpassad lokal, med minst en 
heltidsanställd personal (med lämplig formell utbildning) samt ett antal övrig personal, 
minst 3 personal per kväll och med planerad verksamhet som är fri från krav på 
deltagande.” (s.1) 

För annan öppen fritidsverksamhet enades work shopen om följande definition: 
”En drogfri mötesplats öppen för alla åldersgrupper, några kvällar varje vecka med 
ansvarig ledare (i form av föreningsledare, föräldrar och äldre ungdomar) i en lokal som 
är anpassad för annat (t ex klubblokal, bygdegård) och med en verksamhet av tillfällig 
karaktär.”

Då verksamheten i flera kommuner inte kan inordnas under någon av dessa definitioner 
och själva definitionen inte har någon betydelse för utvärderingen så kommer 
verksamheten i den här utvärderingen benämnas öppen fritidsverksamhet oavsett om det 
är en fritidsgård eller annan öppen fritidsverksamhet som avses.  

Projekt Pilotregion Västerbotten  
Projektet beskrivs i projektplanen daterad 083003 och reviderad 071116. Projektets 
syfte var:

”att skapa de bästa förutsättningarna för de yrkesgrupper som möts i förebyggande och 
främjande arbete i anslutning till ungas fritid genom att stärka det regionala stödet för 
lokalt förebyggande och främjande ungdomsarbete. ”(s.1). 

Projektets syfte, att stärka det regionala stödet för förebyggande och främjande 
ungdomsarbete skiljer sig något från projektet ”Kompetens och 
kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens län” där syftet var att stärka kompetens- och 
kvalitetsutvecklingen.  

Projektets mål var att  
� Bidra till/skapa möjligheter till metod- kompetens - och kvalitetsutveckling på 

olika nivåer ( individ, verksamhet, organisation). 
� Kommunicera, koordinera och understödja insatser i länet. 
� Stärka det regionala arbetet för lokalt förebyggande och främjande 

ungdomsarbete. 
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Målgruppen var
� de yrkesgrupper som på olika sätt möter unga människor i förebyggande och 

främjande arbete i anslutning till deras fritid.
� politiker, beslutsfattare och olika aktörer inom föreningslivet.  

Utvärderingens utgångspunkter och genomförande 

Utgångspunkter
Utgångspunkten för utvärderingen har varit de aktiviteter/insatser som skulle 
genomföras enligt projekt Pilotregion Västerbottens projektplanering

� Sprida information och möjliggöra deltagande i andra utbildningsaktörers 
insatser ( hösten 2008- hösten 2009) 

� Fortsatt stöd av det regionala nätverket UV- Net. (våren 2008- hösten 
2009)

� Samverkan kring utbildning/fortbildning med andra utbildningssamordnare 
i länet. (våren 2008- hösten 2009) 

� Inspirera kommunerna/föreningarna till ökad kvalitet på olika nivåer 
genom att bidra till utveckling av mål uppdrag och resurser i det lokala 
ungdomsarbetet ( våren 2008- hösten 2009) 

� Riktade insatser beroende på nivå ex fortbildning, handledning och 
konferens på lokal och regional nivå (hösten 2008- hösten 2009) 

� Initiativ till forskningsinsatser från andra aktörer(våren 2008- hösten 2009) 
(s.2)

Dessa insatser kommer att utvärderas. Enligt styrgruppens önskan, ska utvärderingen

� omfatta projektets tre målgrupper verksamhetschefer, verksamhetsledare och 
politiker,

� den ska synliggöra effekterna av projektet ute i kommunerna, både i 
verksamheten och i det kommunala kvalitetsarbetet.  

� Kommunernas olika förutsättningar bör framkomma i utvärderingen. 
� Ett speciellt fokus har varit riktat mot grupphandledning och främjande 

arbetssätt.

Urval
Fyra kommuner som varit aktiva i projektets olika aktiviteter och fyra kommuner som 
varit mindre aktiva valdes ut för intervjuer utifrån den sammanställning som gjorts av 
projektledare ( Västerbotten- en översikt av kommunerna i länet. Augusti 2009). Från 
varje kommun telefonintervjuades verksamhetschef , verksamhetsledare och politiker. 
Bortfallet av en verksamhetschef och två politiker har inte påverkat utvärderingens 
resultat.

Dessutom har projektledaren mellan 2006 och 31/8 2009 intervjuats personligen. 
Intervjun varade en dryg timme spelades in och skrevs ut som de övriga. 

Genomförande  
Utvärderingen omfattar synpunkter från fyra av projektets målgrupper: deltagande 
fritidsledare, verksamhetschefer, verksamhetsledare och politiker. Projektledaren 
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intervjuades i augusti i samband med att anställningen avslutades, för att få en 
övergripande bild av projektet. Utvärderingen består av fyra olika delar: 

Del 1. De utvärderingar som gjorts av deltagarna i varje enskild aktivitet sammanfattas 
och kommenteras tillsammans med beskrivning av verksamheten. 

Del 2. Intervjuer med verksamhetschefer, verksamhetsledare och politiker; 

� Verksamhetschefer: Intervjuer av sju verksamhetschefer. Chefer på de 
kommunala förvaltningar som är ansvariga för den öppna fritidsverksamheten. 
Tre chefer i kommuner som varit aktiva i projektet och fyra chefer i kommuner 
som inte varit aktiva. 

� Verksamhetsledare: Intervjuer av åtta verksamhetsledare, fyra som är ansvariga 
för den öppna fritidsverksamheten i kommuner som varit aktiva i projektet och 
fyra verksamhetsledare i kommuner som inte varit aktiva. 

� Politiker: Intervjuer av sex politiker som är ordförande i den nämnd som är 
ansvarig för den öppna fritidsverksamheten. Fyra politiker från kommuner som 
varit aktiva i projektet och två politiker i kommuner som inte varit aktiva. 

Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes som ett samtal, utifrån vissa 
frågeområden (se bilaga). Intervjuerna som varade mellan 30 och 60 minuter 
spelades in. skrevs ut och analyserades utifrån de frågeställningar som skulle 
besvaras.

Del 3. En utvärdering av de olika aktiviteter som enligt projektplanen skulle 
genomföras.
� De riktade insatserna i form av fortbildning, handledning och konferenser på 

lokal och regional nivå.som sammanfattas i Del 1.  
� Initiativ till forskningsinsatser
� Sprida information och möjliggöra deltagande i andra utbildningsaktörers

verksamhet. 
� Stöd till det regionala nätverket UV-Net 
� Samverkan kring utbildning/fortbildning med andra utbildningssamordnare i 

läner
� Stimulera till ökat kvalitetsarbete 
Utvärderingen är baserad på de intervjuer som gjorts. 

Del. 4 . Intervjuer av fyra deltagare i Grupphandledning respektive kursen om 
Främjande ledarskap. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes som ett 
samtal, utifrån vissa frågeområden (se bilaga). Intervjuerna som varade mellan 30 och 
60 minuter spelades in. skrevs ut och analyserades utifrån de frågeställningar som skulle 
besvaras.

Tidsplan 
Hösten 2008 Inledande träff med projektledare. Fortlöpande genomläsning av 
dokumentation och utvärderingar.  

23/11 2008. Deltagande i kursen Ledarskap i öppen verksamhet.  

Februari 2009. Deltagande på motivationsevent Skellefteå. 

Mars 2009. Möte med styrgrupp. Diskussion om utvärderingens innehåll. Plan ska 
lämnas till projektledare senast den 090504. 
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Juni 2009 förtydliganden från styrgruppen kring utvärderingens uppläggning. 

Augusti 2009. Intervju avgående projektledare. 

September 2009. Utarbetande av intervjumanualer. 

28/10 2009. Synpunkter från styrgruppen på intervjumanualer. 

27/12. Datainsamling påbörjas genom mail till berörda personer i utvalda kommuner. 

5/2 2010. Datainsamling avslutas. 

Februari 2010, Utskrift analys och rapportskrivning. 
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Del 1. Sammanfattning av deltagarnas  utvärderingar av  
aktiviteterna  inom  Pilotregion Västerbotten (åren 2008-2009 ) 

Konferens Fritiden – Möjligheternas arena 23-24 april 2008 och 22-23/4 2009  

Aktivitet/insats
En tvådagars konferens i Lycksele. Ena dagen gemensamma föreläsningar andra dagen 
seminarier med ett innehåll som riktar sig till de tre målgrupperna.  

Målgrupp  
Politiker, chefstjänstemän och fritidsledare. 

Deltagarnas utvärdering 
Utvärderingen av konferensen 2008 var en öppen utvärdering där deltagarna skulle 

nämna  
a) tre saker som har varit bra med konferensen,  
b) tre saker som skulle ha gjort den ännu bättre
c) tre saker som anordnarna ska tänka på då de i fortsättningen anordnar liknande 

konferenser,

Resultatet visar att det är många fler förslag under a) än under b) vilket tolkas som att 
konferensen överlag varit mycket lyckad. Under a) så är det ungefär lika många som 
uppskattat att ”träffa kollegor och få erfarenhetsutbyte” som de som uppskattat ” 
innehållet och att få ny kunskap”. Uppskattningen av föreläsarna är också tydlig.

Arrangörernas analys av resultatet visar att : ”Deltagarna tycker att de har fått ny 
kunskap och inspiration med sig hem till verksamheten.” Att få träffa kollegor, få nya 
kontakter och utbyta erfarenheter både i pauser och i seminarier , tillhör det som 
uppgetts som den huvudsakliga behållningen av konferensen. 

Kommentar: En lyckad konferens, som samlat alla tre målgrupperna. 
Uppföljningskonferensen 2009, krockade med någon annan aktivitet, så den var inte 
lika välbesökt.

Samtalsmetodik – med fokus på ungdomar 23 oktober och 19 november 2008

Aktivitet/insats
Hösten 2007 ordnades en tvådagars kurs i samtalsmetodik inom det dåvarande projektet 
och 2008 en likadan inom projekt pilotregion Västerbotten. 

Målgrupp  
Deltagarna arbetade inom skola, fritidsgårdsverksamhet och socialtjänst.  

Deltagarnas utvärdering:

Då ingen utvärdering finns tillgänglig från 2008, redovisas synpunkterna från 2007. Det 
är rimligt att anta att resultaten inte skiljer sig på något avgörande sätt från varandra.
Utvärderingen visar att deltagarna blivit mycket nöjda. Några kommentarer:

”Mycket fängslande och kompetent föreläsare med ett oväntat bra kursinnehåll. 
Mycket, mycket nöjd.” 
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”Jättebra. Kommer verkligen att ha nytta av kunskaperna jag fått under denna 
utbildning.” ”Konkret och superbra.”
”Önskar att det varit fler tillfällen.” 

Några förslag på förbättringar finns också med bland kommentarerna:  

”Använd mindre svåra ord. Kan vara svårt att hänga med om man aldrig gått något 
liknande.”
”Kanske skulle varit bra med andra föreläsningen lite närmare den första , då man 
hann glömma en del mellan tillfällena.” 

Arrangörens reflektion efter utvärderingen tar bland annat fasta på önskemålen om en 
återträff för att utbyta erfarenheter med varandra. 

Kommentar: Många positiva röster, men också tre förslag på förbättringar: färre svåra 
ord, närmre mellan träffarna och återträff med utbyte av erfarenheter, som påverkar 
vilken betydelse kursen får i verksamheten. De två sista förslagen kan ha betydelse för i 
vilken utsträckning deltagarna arbeta  med lärdomarna från kursen i sin egen 
verksamhet. Om en återträff har som mål att diskutera gjorda erfarenheter och kanske 
också skriftligt redogöra för dessa, kan en sådan återträff ha stor betydelse för kursens 
genomslagskraft och spridning inom verksamheten.  

Temadag Fritid – Ungdomar – Mötesplatser 18 november 2008

Aktivitet/insats
Föreläsning om fritidens och mötesplatsers betydelse för unga och om Nacka - 
nätverket. 

Målgrupp  
Politiker och chefstjänstemän som har ansvar för den öppna fritidsverksamheten som 
riktar sig till unga över 13 år. Tio av länets femton kommuner var representerade och av 
de 32 deltagarna var lika många tjänstemän som politiker 

Deltagarnas utvärdering 
Finns ingen, men enligt projektredovisningen Pilotregion Västerbotten 2008-2009 så 
var responsen från deltagarna god.

Ledarskap i öppen verksamhet 22-23 november 2008

Aktivitet/insats
Många kommuner i Västerbotten har en stor del timanställda kvällsledare i sin öppna 
fritidsverksamhet för ungdomar. Det är en grupp som sällan har möjlighet att ta del av 
kommunernas interna kompetensutveckling, då de har annan sysselsättning på dagtid. 
Inom projektet har därför en grundutbildningen för den personalen genomförts. Kursen 
skulle ge grundläggande kunskap om arbete på fritidsgård.

Målgrupp  
Timanställda fritidsledare som saknar fritidsledarutbildning eller motsvarande formell 
utbildning.
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Deltagarnas utvärdering
Tre utvärderingar, attitydenkäter, från tre olika kurser har genomförts . På en skala 
mellan 1 och 8, mellan ”Instämmer inte alls” och ”Instämmer helt”, var medelvärdet på 
utvärderingarna 7, 6 och 6 vilket visar att kursen upplevts väldigt positivt. Deltagarnas 
kommentarer är delvis motsägelsefulla. Nedan finns några exempel på motsatspar:  

Från  Till 
 Inga förväntningar på kursen”   kursen var ”Bättre än väntat” 

 kursen borde ”vara mer konkret”  mer ”kunskapstyngd teori” efterlystes 

 ” det är bra med helgkurs”  ”Gärna dela dag 2 på två kvällar istället” 

 ”gärna lite mer tid” ”speeda på lite mer” 

 kursen hur givit ” många nya 
idéer”

”att kursen var subjektiv och flummig” 

 det vore intressant med ”fler 
självupplevda situationer och 
händelser och hur man/ni 
hanterat dessa.” 

” Fruktansvärt tjatigt med jämställdhet 
/genus i varenda mening , man stänger 
nästan av direkt när man hör orden. 
Obehagligt att gå tillbaka till 
ungdomstiden, för en som bara vill 
glömma kan det vara obehagligt att bli 
påmind.”  

   

Några kommentarer för att förbättra lärandet fanns också med: 

”Tid för praktiska uppgifter samt för reflektion på det man gör .” 
”På ett sätt hade det varit bra om man kunde fått med sig några papper om det vi 
jobbat om.”  

Kommentar: Utvärderingen som helhet är överväldigande positiv och kan ses som ett 
uttryck för den uppskattning som gruppen fritidsledare, som tidigare saknat möjligheter 
till fortbildning, kontakter och erfarenhetsutbyte, känner. Samtidigt så speglar de 
motsägelsefulla uppfattningarna om kursen de olika utgångspunkter, erfarenheter och 
personligheter som finns bland de timanställda fritidsledarna och som bör tas till vara 
vid en fortsatt kompetensutveckling med den här gruppen.  

Grupphandledning 2008-2009  

Aktivitet/insats
Projektet har erbjudit grupphandledning till personalgrupper på fritidsgårdar i länet. 
Handledningen har utgått från ett systemteoretiskt och salutogent arbetssätt. 
Kommunerna har haft möjlighet att under en termin (ca 6 månader) kostnadsfritt pröva 
att ha handledning för personalen på fritidsgården. Har de sedan önskat fortsätta har de 
själva fått betala halva kostnaden för handledningen med projektet som medfinansiär.  
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Handledningen har pågått under tre terminer och 107 personer har varit involverade. 
Vissa grupper har bara haft handledning en termin, andra grupper har haft handledning 
fler terminer.  

Målgrupp  
Personalgrupper på fritidsgårdar och Ungdomens Hus. 

Deltagarnas utvärdering 
Deltagarna fick börja med att svara på frågor om vad de förväntade sig av 
handledningen för egen del och för personalgruppens del.

För egen del hoppas många att de ska få ny kunskap, nya metoder, nya perspektiv och 
nya idéer och att ”utvecklas i sin roll som ledare.” För personalgruppens del hoppas de 
flesta att gruppen ska få bättre sammanhållning, bättre förståelse för varandra. 

Efter genomförandet av handledningen så har en utvärdering genomförts våren 2008 
och en under hösten 2008. De två utvärderingarna är upplagda på olika sätt, den ena 
med öppna frågor, den andra som en attitydenkät. De två utvärderingarna går därför inte 
att jämföra eller slå samman. 

Synpunkter på utveckling av personalgruppen: De flesta deltagarna tycker att 
personalgruppen påverkats av handledningen. I utvärderingen från våren 2008 uttrycker 
deltagarna att gruppen har fått en starkare sammanhållning och öppnare klimat tack vare 
handledningen. En tryggare personalgrupp ger ett tryggare klimat i den dagliga 
verksamheten är det vanligaste svaret om handledningens effekt på verksamheten, men 
också att de olika individerna blivit mer eniga i sitt förhållningssätt till sitt arbete (9 av 
16 svar, våren 2008). Utvärdering hösten 2008 visar att fler (11 svar) tycker att 
handledningen gett effekter på fritidsgårdens verksamhet än de som inte tycker så (6 
svar).

Synpunkter på utveckling av individen: Handledningen har givit självförtroende och 
trygghet i yrkesrollen (våren 2008). Fler som tycker att handledningen haft betydelse för 
yrkesrollen (14 svar) än de som inte tycker att den haft det (10 svar, våren 2008). 
Utvärderingen hösten 2008 ger dock ett annat resultat, de flesta  (31 svar) anser att de 
personligen inte har påverkats av handledningen

Den tydligaste effekten har handledningen haft på personalgruppen enligt deltagarna. 

I reflektionen som följer på enkätresultaten påpekas att deltagarna har svårt att 
konkretisera på vilket sätt handledningen har påverkat verksamheten. Där finns 
tydligare exempel i intervjuutvärderingen på s. 35-40.

Kommentar: De flesta deltagares förväntningar på handledningen kan karakteriseras 
som ganska passiva, de ska få något av handledningen som: att få kunskaper, att få nya 
metoder eller nya perspektiv. Ett exempel på en mer aktiv förväntning är att utvecklas 
som ledare, för att lyckas med det krävs ett visst medagerande av deltagaren. Den här 
passiva förväntan kan vara en orsak till att så många av deltagarna inte tycker att de 
själva har utvecklats av handledningen. Professionell utveckling genom handledning är 
en process och kräver en investering av individen för att bli framgångsrik. Här kan det 
också spela in att grupperna haft handledning under olika lång tid. Däremot tycker de 
flesta att gruppen utvecklats, man lär känna varandra bättre, vilket är ett ganska naturligt 
utfall, av att man ägnat ca 10 timmar åt att med en ledare sitta och prata med varandra. 
En kompletterande bild av grupphandledningen utifrån intervjuer finns på s. 35-40. 
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Nätverksträffar 2008 - 2009

Aktivitet/insats
I förstudien till projektet Kompetens- och kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens 
län framkom ett behov av någon form av strukturerat regionalt erfarenhetsutbyte kring 
fritidsgårdsverksamheten. Inom projektets ramar påbörjades arbetet med att bygga upp 
ett nätverk. Nätverket, som går under betäckningen UV-Net (Nätverket för 
ungdomsverksamhet i Västerbotten) har fortsatt på samma sätt inom ramarna för projekt 
Pilotregion Västerbotten. Syftet är att

� Synliggöra betydelsen av fritiden fritidsgårdar och den öppna verksamheten. 
� Definiera yrkesrollen. 
� Stärka professionen genom att skapa möjligheter för kompetensutveckling och 

erfarenhetsutbyte.
Nätverket vill stärka professionen genom erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklings-
insatser samt skapa kontaktkanaler mellan kommuner. 

Målgrupp  
Till träffarna har en representant från varje kommun (från Umeå en från respektive 
kommundel) träffats 4 gånger/år i Lycksele vid ett lunch till lunch möte. 
Sammankallande fram till 090831 har projektledaren för projektet pilotregion 
Västerbotten varit. Någon utvärdering av arbetet har inte genomförts. I rapporten UV-
net. Nätverket för ungdomsverksamhet i Västerbottens län daterad Augusti 2009, finns 
en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits vid nätverksträffarna. Där nämns 
frågor om kvalitet, samverkan, utbyte, alkohol, drogfrågor, definitioner av 
verksamheten och fritidsledarrollen. 

Övergripande besöksstatistik från projektledaren, visar att deltagandet på UV- Net 
träffarna har sjunkit. 2008 var i medeltal 8,5 kommuner närvarande på de fyra träffarna. 
Under våren 2009 så sjönk antalet deltagande kommuner till i medeltal 5. På den träff 
som genomförts under 2010 deltog 8 kommuner, åter en ökning. De stora kommunerna 
har deltagit i större utsträckning än de mindre och vissa kommuner har varit mer aktiva 
än andra.

Projektledaren menar att den viktigaste aktiviteten att upprätthålla efter projektets 
avslutning är UV- Net. En kompletterande bild av nätverket finns på s. 32. 

Kommentar: Inom nätverket har en rad angelägna frågor diskuterats inte minst 
kvalitetsfrågor. Nätverket kommer att fortsätta sin verksamhet under 2010. 
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Del 2. Intervjustudie med verksamhetschefer, verksamhets-
ledare och politiker 

Här redovisas resultatet från intervjuerna med de tre målgrupperna verksamhetschefer, 
verksamhetsledare och politiker utifrån de intervjumanualer som använts.(se bilaga) 

Verksamhetschefer - mindre aktiva kommuner 
Fem tjänstemän vid fyra kommuner med ansvar för den öppna fritidsverksamheten i 
kommunen har intervjuats (Två verksamhetschefer från samma kommun har intervjuats 
beroende på delat ansvar i organisationen). Tre av de här kommunerna där verksam-
hetscheferna arbetar är små inlandskommuner med ett invånarantal på 2900 - 3400 
invånare. Den fjärde kommunen är större och belägen vid kusten.

Slimmad kommunal verksamhet försvårar deltagandet i projektet 
Samtliga verksamhetschefer tycker att ungdomars fritid är en viktig fråga för 
kommunen. Fyra av fem vet ingenting om projektet, men alla tycker, efter uppräkning 
av aktiviteterna, att de aktiviteter som genomförts verkar relevanta och viktiga. Själva 
har de inte deltagit i projektet och tycker inte att de har tillräckligt med kunskap om den 
öppna fritidsverksamheten, men organisationen i deras kommuner är så slimmad att det 
är svårt att åka eller skicka någon på fortbildning: 

”Vi är så oerhört slimmade i organisationen, jag själv och mina medarbetare hamnar 
alltid i den konflikten om vi ska lämna verksamheten eller ej. Vi prioriterar 
verksamheten, vi prioriterar att vara hemma.”

De prioriterar att vara kvar hemma och se till att verksamheten fungerar för det finns 
inte resurser för att anställa vikarier. Om de åker på något kan de inte stanna borta lika 
länge som andra gör.  

Informell styrning 
Den öppna fritidsverksamheten sköts av verksamhetsledaren. Styrning och 
uppföljningen är av informell karaktär:

” Om det inte fungerar i en liten kommun får man veta det direkt.”  
men de tycker att verksamheten fungerar: 

”Vi har en fritidsverksamhet som fungerar trots att den inte har någon styrning. Vi 
har aldrig behövt någon styrning för det har fungerat. Det går på rutin…Det finns 
fritidsaktiviteter, vi tillhandahåller lokaler och det är ju liksom att det fungerar, men 
vi har inte några regler och riktlinjer.” 

Verksamhetschefen i den större kommunen hade information om projektet, hade 
deltagit vid ett tillfälle då de höll i en av programpunkterna vid konferensen. Den 
kommunen arbetade i egen regi med flera av de aktiviteter som erbjudits under projektet 
som fortbildning, kvalitetsutveckling och uppföljning. Den speciella organisationsform 
som den verksamhetschefen arbetade under gjorde att den öppna fritidsverksamheten 
bara var en liten del av hans uppdrag, precis som för verksamhetscheferna i de minsta 
kommunerna. De hade alla ansvar för många olika områden. I de små kommunerna 
finns inte möjligheten att driva utveckling och fortbildning i egen regi, anpassad till den 
egna situationen.

Verksamhetschefer - aktiva kommuner  
Kommunerna där de här verksamhetscheferna arbetar är större, från 4000 invånare och 
uppåt. Tre verksamhetschefer är intervjuade. De är samtliga positiva till projektet och 
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två av tre har deltagit i en eller flera aktiviteter. Genom att delta har de dels skaffat sig 
egen kunskap men de ville också visa att de tycker att arbetet med ungas fritid är ett 
viktigt område:  

”Det är mitt ansvarsområde, man behöver själv få kunskap, jag har inte jobbat på 
fritidsgård….Dels för att lära själv, men också för att markera vikten av det här 
arbetet.”

Kontakter och kunskaper om varandras verksamheter är viktiga erfarenheter från 
projektet.
Möjligheterna att lära känna andra verksamhetschefer inom regionen för att kunna 
samverka om fritidsfrågorna var ett annat skäl till att deltaga:

”Åkte med på en konferens och ett nätverksmöte. Det är väldigt positivt för 
samverkan inom regionen och för verksamheten.” 

Erfarenhetsutbyte speciellt vad gäller kvalitetsarbetet var värdefullt : 

”Bra att byta erfarenheter. Konkret: att sätta mål och uppfylla mål. En större 
medvetenhet om att använda rätt verktyg då vi mäter.”  

Även de här verksamhetscheferna tycker att ungdomarnas fritid är viktig och det är 
viktigt att det finns fler olika fritidsalternativ för ungdomarna ”Jag menar vi har allt att 
vinna på att få bra uppväxtvillkor för våra ungdomar, även de som inte är med i 
idrottsföreningar.”

Projekt pilotregion Västerbotten har haft stor betydelse för den öppna 
fritidsverksamheten i deras kommuner och de nämner speciellt betydelsen av att få 
kunskaper om varandras verksamhet och att fritidsledarna har utvecklats: 

”Vi har fått mycket kunskap om varandra, stora och små verksamheter. 
Fritidsledarna har fått en större trygghet i sin profession.”  

Projektet stärker fritidsledarna 
Projektet har bidragit till att stärka fritidsledarna, de har fått möjlighet att lyfta blicken, 
lära sig att arbeta mer strategiskt och motivera sina ställningstaganden:

”… att de anställda har fått upp blicken från golvet, hur man mer genomtänkt kan 
arbeta som fritidsledare, Man har varit i en göra – kultur, man har haft drama och 
idrott utan tanke på andra mål än att ungdomarna ska vara aktiva hela tiden Då får vi 
lite hjälp med arbetslagstanken, att arbeta mer strategiskt, att tänka mer att detta bör 
vi göra därför att…” 

Men det finns också de som inte kan se någon direkt konkret utveckling: ” Svårt att 
överblicka. Det får man fråga deltagarna.” 

Kommentar verksamhetschefer: När chefsrollen innefattar ansvar för många olika 
områden, minskar den tid som finns disponibel för varje enskilt område. Det var en 
anledning till att verksamhetscheferna inte deltagit i projektets aktiviteter. Dessutom har 
de minsta kommunerna en väldigt slimmad organisation, det finns endast ett litet 
utrymme för konferenser och resor. Både de yttre och de inre förutsättningarna för 
deltagande är sämre hos de minsta kommunerna. Det finns dock små kommuner som 
deltagit, så prioriteringen har gjorts olika i de minsta kommunerna. Kanske är det 
avståndet till kursorten som avgjort om verksamhetschefen deltagit eller ej. 

I de större kommunerna har cheferna bättre kunskap om verksamheten och kommu-
nikationen mellan de olika nivåerna i organisationen verkar tydligare. Projektet har haft 
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ett större genomslag. Fördelen med att vara med i projektet har framförallt varit 
kontakten med andra kommuners chefer och de kunskaper om verksamheten som man 
fått. 

Verksamhetsledare – mindre aktiva kommuner 
Arbetssituationen hinder för deltagande
De fyra verksamhetsledarna vid de mindre aktiva kommunerna har alla deltagit i någon 
aktivitet men deras arbetssituation har gjort att de valt att avstå från de flesta av de 
aktiviteter som erbjudits. Någon är inte säker på om det är pilotregion Västerbotten eller 
någon annan kursanordnare som stått för arrangemangen:  

”Det finns flera erbjudanden som man hade velat vara med på, men av olika 
anledningar så kan jag inte vara med. Det finns många intressanta utbildningar även 
sådana som inte hör till det här projektet.” 

Samtliga är positiva till de aktiviteter de deltagit i: 

”Ja jag har varit i Lycksele på något seminarium och…nä men det har varit bra, det 
är alltid nyttigt att höra hur andra jobbar träffa andra personer andra gårdar och 
deras erfarenheter av vad som funkar och inte funkar.” 

Framförallt är det erfarenhetsutbytet som de ser som en fördel med projektet: 

”Nu var det ett tag sedan, men helheten, se hur andra gårdar jobbar, lite större gårdar 
och lite större regioner men även de små gårdarna. Kunde ha utbyte med varandra, 
så att man får inblick i andra gårdars verksamhet.” 

Skälet till att de inte kunnat närvara i större utsträckning är densamma som för deras 
chefer, arbetstiden och antalet arbetsuppgifter. Ansvaret för den öppna 
fritidsverksamheten är bara en del av verksamhetsledarens arbetsuppgifter och därför 
finns det inte arbetstid för att åka bort ett par dagar:

”Jag brukar vara kallad, men har för lite arbetstid för att hinna med det där. Har jag 
åkt iväg har jag behövt stänga någon kväll och jag känner att nä, jag vill att 
verksamheten ska vara till för ungdomarna. Jag har inte haft arbetstid för det helt 
enkelt.”

En stor arbetsbörda och har bidragit till beslutet att avstå från de erbjudna aktiviteterna : 

”Just de här två åren har varit lite trängre än de andra åren och då har jag känt att nu 
behöver jag vara på hemmaplan och inte riktigt orkat med att resa .” 

Liksom restiden och tiden det tar att förbereda sin frånvaro: 

”Det är för lång restid och så mycket planering för att vara borta en dag så man drar 
sig faktiskt. Det är så tight men också för restiden det är 5 tim enkel väg.” 

Information via protokollen och svag politisk styrning 
De har fått information om projektet genom de protokoll från UV-nätverket som 
skickats ut och de har maillistor på andra verksamhetsledare i länet, så de har följt 
projektet om än på distans.  

Styrningen av den öppna fritidsverksamheten beslutas av politikerna i den nämnd som 
är ansvarig för verksamheten, men den verksamhet som de här verksamhetsledarna har 
ansvar för har en vag, övergripande och närmast informell styrning från politikerna. En 
av verksamhetsledarna beskriver styrningen:  

”Man har ju någon allmän tagen policy, det är lite öppen för alla, demokratiskt, inte 
att man har nå’t specificerat. Jag bestämmer med ungdomarna vad som ska göras.” 
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Situationen beskrivs i liknande ordalag av en annan, som också beskriver hur 
uppföljningen går till: 

” Vi har inga formella kriterier på vad som ska uppnås. En gång/ termin har jag en 
dragning för nämnden, jag är inbjuden och berättar vad vi gjort. Har vi en duktigt 
påläst ordförande så går hon in och frågar om vi gjort något baserat på det vi gjorde 
i fjol. Så egentligen är det den politiska styrning som bestämmer det där.” 

Den uppföljning som politikerna gör av verksamheten, sker vanligen i form av en 
årsredovisning, där budgeten är en viktig del och så länge budgeten hålls, följs inte 
årsredovisningen varken av några större invändningar eller jubelrop.

”Om jag fick mer respons från mina politiker och de sätter upp mål, då tror jag att 
jag skulle vara i större behov av utveckling. Det jag känner nu är, de bryr sig ändå 
inte. Ska jag jobba ihjäl mig när de inte bryr sig? Vid mer tydliga mål för politikerna 
då är de här träffarna viktigare också.” 

Delegerat ansvar
Den öppna fritidsverksamheten sköts i tre av de här fyra kommuner av en person eller 
en förening som har totalansvar. Verksamhetscheferna har delegerat verksamheten och 
trots den svaga styrningen så upplever två av tre verksamhetsledare att de har stöd från 
politiker och chefer.  

Det som verksamhetsledarna i de inaktiva kommunerna menar är den största vinsten 
med att deltaga i projektet är erfarenhetsutbytet med andra fritidsledare, skapa kontakter 
och få nya kunskaper genom föreläsningar. På något sätt känner de sig ändå delaktiga i 
projektet eftersom de har läst protokollen och den vägen tagit del av vad som avhandlats 
på de olika träffarna, framförallt vad som diskuterats på UV - Net.  

Verksamhetsledare - aktiva kommuner 
De fyra intervjuade verksamhetsledarna i de aktiva kommunerna har själva deltagit i 
aktiviteter och de har skickat sin personal till den fortbildning som projektet har 
erbjudit. En verksamhetsledare har nyligen börjat sin tjänst, men har god kunskap om 
projektet och kommer att vara med i de nätverksträffar som aviserats under 2010.  

Tydlig styrning 
Tre av fyra uppger att deras verksamhet styrs antingen av styrkort eller av mål och 
resultatstyrning:

”Vi har mål och delmål och verksamhetsmål. Vi skriver varje år en 
verksamhetsberättelse där vi beskriver utifrån målen vad vi uppfyllt. Vi mäter 
statistik över antal besök, tjejer, killar. Vi har gjort en enkät på gården som 
ungdomarna får fylla i och den ska redovisas. Vi gjorde en förra året och nu har vi 
precis gjort en. ” 

En ledare upplever att styrningen är något otydlig: 

” Med det styrdokument som jag har så har jag ganska fria tyglar, men samtidigt är 
jag lite osäker på hur politikerna tänkt.”  

I en fjärde kommun pågår ett kvalitetsarbete mot tydligare styrning inspirerat av 
projektet.

UV-Net skapar kontakter och samverkan 
En stor fördel med att delta i projektets aktiviteter har varit de informella nätverk som 
har skapats under aktiviteterna. Någon nämner de kontakter som etablerats i nätverket 
UV- Net som speciellt betydelsefulla: 
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”Den största betydelsen som är märkbar är UV- Net. Där har diskussioner bl a om 
kvaliteten förts. Fritidsledarna har en representant, det har skapat kontakter och 
resulterat i en del utbyte.” 

Projektet har medfört att man har lärt känna verksamhetsledare i andra kommuner, 
vilket gör det lättare att knyta kontakter och samarbeta över kommungränserna:

”Det är ju den här konferensen och den här årliga konferensen där vi fick dels lära 
känna övriga i länet och de här seminarierna, man får idéer om någon annans 
verksamhet, man tar ju alltid något från nå’n annan med sig hem, man blir ju lätt 
hemmablind, så det var jättebra och det behöver vi som fritidsledare få träffa andra 
fritidsledare.”  

De kontakter som skapats under aktiviteterna gör att det känns lättare att samarbeta, ta 
kontakt och skapar en möjlighet att ta del av varandras aktiviteter: 

”Jag kan ringa dem och fråga vad har ni på gång och jag kan få information via 
nätverket…..och kompetensutvecklingen för oss fritidsledare alltså, det är som 
specialsytt för oss.” 

Projektets olika delar har haft olika stor betydelse 
Projektets aktiviteter och de diskussioner som har förts där har också varit bra. De olika 
aktiviteter i projektet som de själva har deltagit i, har betytt olika saker för dem 
personligen. Samvaron med andra kan för någon vara viktigare än själva kursinnehållet:

”Ja det tycker jag, helst jag som sitter så himla ensam. För mig är det jätteviktigt 
bara att träffa andra och höra vad de gör, det är en inspirationskälla. S’en om själva 
kursen ibland inte är så bra spelar ingen roll.” 

Någon annan tycker att den egna chefsutbildningen varit betydelsefullare för den egna 
kompetensutvecklingen än projektets aktiviteter. Projektet har framförallt haft betydelse 
för personalens kompetensutveckling. Kursen i samtalsmetodik var användbar i rollen 
som chef är ytterligare en synpunkt: 

”Man får ju metoder för hur man ställer frågor, där gick jag ju också samtalsmetodik 
och det var ju riktat mot hur man pratar med ungdomar, men det var ju bra även för 
mig som chef, att jag fick lära mig hur man ska ställa frågor och hur jag ska föra ett 
samtal med min personal.” 

Projektets betydelse för verksamhetsledarens personal 
Den möjlighet till kompetensutveckling som projektet har erbjudit har varit uppskattat, 
kanske framförallt i mindre kommuner som inte har råd och/eller möjlighet att själva 
finansiera sådan kompetensutveckling: 

”Det har varit nyttigt för vår lilla kommuns perspektiv att ha en samordnad syn på 
ungdomar och fritid. Är ju en enormt bra resurs för oss som har begränsade resurser. 
Vi har haft väldigt svårt att hitta kompetensutveckling för våra fritidsledare…” 

Grundkursen för de fritidsledare som inte har någon utbildning har varit betydelsefull:  

”Grundkursen för de timanställda och även konferensen som har legat i Lycksele så 
det har varit lätt att delta. Ofta är det ju i Stockholm och det kostar ganska mycket. 
Det är ju jättebra att det händer här i länet, för då har vi möjlighet att vara med.” 

Projektets betydelse för kvaliteten i verksamheten, formuleras huvudsakligen i termer 
av att bättre utbildade fritidsledare också ger en bättre verksamhet: 
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”Ju mer du kan, desto bättre blir du ju. Och många tror att det bara är att plocka 
någon från gatan och sätta in på en fritidsgård, men det funkar inte riktigt så.” 

Det är svårt att exakt formulera vad projektet betytt för den egna verksamheten: 

”Ja, dels har man fått lyssna på kloka människor, föreläsare och sedan får man träffa 
kollegor och folk från hela Västerbotten, så man har ett utbyte av det absolut. Sedan 
är det svårt att sätta fingret på exakt vad det är, utan man får med sig saker och så 
anammar man det mer eller mindre omedvetet.” 

Speciellt för de timanställda fritidsledarna som ofta är utan utbildning har fortbildningen 
inom projektet inneburit en kvalitetshöjning: 

”Min personal har stort behov av utbildning. Vi har bara en utbildad fritidsledare. 
Det är jätteviktigt att de timanställda får utbildning. I deras roll ut mot ungdomarna 
är det viktigt att de känner sig säkra på sin roll och trygga i sin egen roll för att vara 
en bra förebild.”

Vilken betydelse kursen har haft för verksamheten är det svårare att uttala sig om annat 
än att fritidsledarna har blivit stärkta i sin yrkesroll och fått möjlighet att diskutera 
förhållningssätt och sin egen verksamhet både framgång och misslyckande genom 
projektet:

” Erfarenhetsutbytet medför att det blir lättare att se sina egna misslyckanden då 
någon annan har upplevt något liknande.” 

De har också fått en viss teoretisk grund för sitt arbete genom fortbildningen: 

”Projektet stöttade att de fick gå en kurs i förebyggande verksamhet. Det har haft 
stor betydelse, de fick en teoretisk bakgrund, de flesta är annars praktiker. De 
timanställda som fick gå grundutbildningskursen har också haft betydelse.” 

Kommentar verksamhetsledare: Verksamhetsledarna både i de mindre aktiva och de 
aktiva kommunerna har till skillnad från cheferna alla haft information om projektet. 
Arbetssituationen i de mindre aktiva kommunerna, med lite personal och med 
arbetsuppgifter som även innefattar annan verksamhet än den öppna 
fritidsverksamheten, har gjort att de inte kunnat delta i någon större utsträckning. De 
protokoll och den information som skickats ut av projektledaren har lästs och gjort att 
man kunnat följa vad som hänt i projektet trots att man inte varit närvarande. Projektets 
olika aktiviteter har också varit lyckade och uppskattade. Det har skapat kontakt och 
erfarenhetsutbyte och den har bidragit med viktig kompetensutveckling både för 
verksamhetsledarna och framförallt för deras personal. Fritidsledarna har känt sig sedda 
och viktiga. Om projektet konkret har medfört någon annan kvalitetshöjning än att 
utbildad personal borgar för kvalité, har verksamhetsledarna svårare att formulera. Det 
kan bero på att mycket av det arbete fritidsledare utför är ”tyst kunskap” och 
kvalitetsförbättringen blir då mer intuitiv än uttalad, men också att aktiviteterna inte har 
haft ett tillräckligt inslag av reflektion och uppföljning, som kunde ha medvetandegjort 
den utveckling som fortbildningen kan leda till. Formulerade mål och uppföljning av 
desamma är en väg att gå för att tydliggöra det arbete som görs i fritidsverksamheten.  

Politiker -mindre aktiva kommuner  
Fritidspolitiker med lite tid 
Av de två politiker som lät sig intervjuas från de mindre aktiva kommunerna så hade 
ingen deltagit i projektets aktiviteter än mindre hört talas om dem. De tycker inte att de 
har tillräcklig kunskap om fritidsfrågorna men då de har så lite tid för sitt politiska 
arbete, kanske 20% av en heltid, så räcker inte tiden för att delta i projektet:  
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”Vi har ju inga heltidspolitiker utan det här är sån’t vi gör vid sidan av det ordinarie 
arbetet. Oftast ska det ordinarie arbetet flyta på.” 

De får lita på att tjänstemännen kan verksamheten.  

Samarbete med föreningar och kyrkan 
Båda kommunerna samarbetar med skolan, kyrkan och/eller föreningar den öppna 
fritidsverksamheten. Någon tydlig politisk styrning och/ eller uppföljning finns inte: 

”Det här är ju fortfarande operativt, skolans personal är fortfarande kvar, dessutom 
kyrkans personal. Någon riktig styrning har vi ännu inte. Vi har haft dålig styrning.” 

I en kommun är det en förening som sköter den öppna fritidsverksamheten:  
”Vi har lämnat ut det på ett uppdrag. Vi styr över tiderna, vi styr över innehållet i 
verksamheten inte i detalj. Jag har inga papper framför mig men det är visst 
öppethållande per vecka, aktiviteter, inriktning… Jag har inte det dokumentet.” 

Däremot innebär det inte att verksamheten varit dålig: 

”Nej det vill jag inte påstå. Verksamheten har varit bra. Speciellt uppskattade har 
kvällarna med kyrkorna varit. Det har varit 50-60 ungdomar på gården.” 

Så det har inte funnits någon anledning att uppmärksamma den speciellt:  

”Vi har haft en verksamhet som vi vid det tillfället tyckt ha fungerat som vi ville ha 
den, så vi har inte gjort något för att förändra.”

och den skrala ekonomin gör det omöjligt att satsa mer: 

”Jag tycker de har en jättebra verksamhet och jag skulle vilja göra ännu mer men 
just nu räcker inte pengarna.” 

Projektet är bra och ungdomars fritid en viktig fråga 
Ungdomarnas fritid är viktiga frågor och det är bra att politiker har blivit inbjudna att 
delta i pilotregion Västerbotten även om de själva inte varit informerade och kunnat 
delta: 

”Jag skulle säga att vi skulle nog få betala dubbla kostnader om vi inte hade den. 
Det skulle vi få betala i vandalisering och mobbing och annat.” 

Aktiviteterna i projektet kommenteras som bra. Erfarenhetsutbyte är alltid bra även om 
de här kommunerna har svårt att skicka iväg personalen på konferens:

”Vi har de blandade tjänsterna, vi har organisationer, föreningar, de kan inte ersättas 
heller på samma vis om de ska åka någonstans. Vara borta två dagar det är 
jättesvårt.”

Välutbildad personal är naturligtvis viktigt, men svårt att ordna. Den ena kommunen 
uttrycker att det inte är brist på kompetens hos fritidsledarna som är det största 
problemet, utan att över huvudtaget kunna finansiera personer som arbetar med 
ungdomars fritid. Kontakter, utbildning och erfarenhetsutbyte via nätet anger politikerna 
som en möjlighet för deras personal att delta i regionala projekt: 

”Ja, lösning? Möjligheter att med teknikens hjälp ha någon form av utbyte eller 
utbildning via nätet.”
”Det skulle väl vara att man kör en uppstart och att man sedan kör det här 
interaktivt. Det är betydligt lättare att komma ifrån en timme, en och en halv och 
sätta sig vid en dataskärm och träffa de andra på det viset.” 

För att lösa den öppna fritidsverksamheten vill den ena kommunen skapa en arena där 
alla föreningar i kommunen samarbetar för att skapa en bra ungdomsverksamhet. Att 
länet skulle arbeta för att få en samsyn på ungdomsfrågor välkomnas.  
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Politiker- aktiva kommuner 
Större kommuner och politikerna har mer tid 
De fyra intervjuade politikerna i de aktiva kommunerna tycker att de kan verksamheten 
rätt bra och de har lätt att få svar på de frågor som de inte kan. Hälften av dem har 
deltagit i någon aktivitet inom projektet:  

”Jag har ansvaret för ungdomsgårdarna, därför var det naturligt för mig att vara med 
på konferensen.” 

En politiker var dock osäker på om det varit inom projektet som han deltagit eller om 
det varit i något annat sammanhang: 

”Vet ej för det är så många konferenser och seminarier så om det varit i detta projekt 
vet jag inte. Jag har dock varit på konferenser som rört fritidsverksamheten så det 
kan ha varit inom det här projektet.” 

De som inte deltagit har fått information och det har varit andra politiker i kommunen 
som deltagit i projektets aktiviteter.  

Projektet ger en viktig kompetensutveckling 
Verksamheten i tre av kommunerna styrs genom styrkort eller mål och resultatstyrning 
och den fjärde arbetar med att förbättra styrningen, men det är inte något som 
politikerna är inblandade i. De kompetensutvecklingsinsatser som politikerna ser som 
viktiga inom den öppna fritidsverksamheten är allt ifrån att fritidsledarna måste lära sig 
att vara lyhörda och lyssna på ungdomarna: 

”Lokalerna ska finnas för ungdomarna inte att det ska se ut på ett visst sätt enligt 
personalen. Det ställer ju höga krav på den personalen. Att ha den kompetensen att 
först lyssna och sedan då skapa tillsammans med dem som finns där, på så sätt får 
man attraktiva mötesplatser, för man vill ju att ungdomarna ska vilja vara där.” 

till att fritidsledarna behöver träffas och få möjlighet att utbyta erfarenheter: 

”Som jag ser det så tycker jag det är viktigt att personalen får träffa folk från andra 
kommuner och få andra infallsvinklar och få möjlighet att fortbilda sig för vi lever i 
en väldigt föränderlig tid, mycket nya trender och det förändras väldigt snabbt.”

och få kunskap om vilka trender som finns i samhället för att kunna ordna aktiviteter 
som lockar ungdomarna. Kompetensutveckling behövs för att få en bra verksamhet och 
fritidsledarna måste förstå att deras arbete är viktigt: 

”Det är lätt att det blir stagnation, det är lätt att man känner att man inte får någon 
utveckling. Jag vill gärna lyfta den här yrkesgruppen. Jag vill inte att det ska vara 
som på 50-talet att man lär sig dåliga saker på en fritidsgård.” 

Fritidsverksamheten viktig för bilden av kommunen 
Alla politikerna tycker att den öppna fritidsverksamheten är viktig för kommunen: 

”Den öppna verksamheten är viktig, för där har man förebilder, man har vuxna som 
man kan ta ett snack med. ” 

Men förbättringspotential finns och en önskan att bli bättre finns: 

”Det är viktigt för ungdomarna att ha det bra, även om vi skulle kunna bli mycket 
bättre.”

Det faktum att den öppna fritidsverksamheten inte är lagstadgad är ett hinder för 
ytterligare satsningar: 

”Man skulle vilja avsätta mer pengar, men det finns andra stora lagstadgade 
verksamheter som också tarvar sitt. Fritiden är inte lagstadgad och den avvägningen 
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måste göras och då är det risk att kultur och fritid hamnar i strykklass. Men man 
skulle hellre vilja utöka istället för att vara kvar på samma nivå.”  

En bra fritidsverksamhet ger ungdomar en bra bild av kommunen vilket är viktigt för 
rekrytering till olika verksamheter som kommunen bedriver, som gymnasieskola och för 
framtiden: 

”De ungdomar som attraheras av fritidsaktiviteter har en positivare bild av vår 
kommun än de som bara hänger på trottoaren och har tråkigt.” 

En annorlunda verksamhet som någon politiker vill se som fritidsverksamhet är 
läxhjälp. Kommunens pojkar halkar efter i skolan och det är dyrt att ordna 
extraundervisning. När pojkarnas kunskapsluckor väl uppmärksammas:  

”är det försent och det blir väldigt kostsamt och jobbigt när man ska räta upp det 
här.”

En annan viktig fråga är hur budgeten ska kunna innefatta öppen fritidsverksamhet även 
ute i byarna: 

”Som politiker är det synd att fritidsverksamheten inte når ut till byarna flera mil 
från tätorten. Det är inte så lätt att nå byungdomarna. Det kan vara 7-8 mil . Det 
bygger på att de har föräldrar som kan skjutsa. Alla betalar lika mycket i skatt men 
alla kan inte tillgodogöra sig det utbud som finns……Vore bra om vi kunde åka dit 
någon gång med ungdomarna från tätorten. Det kostar pengar men jag tror att det 
skulle tas emot väldigt väl ute i byarna.” 

Även de här politikerna ser att en del av den regionala fortbildningen och kontakten 
skulle kunna ske via nätet:

”Jag tror det är viktigt att det är nätbaserat. Nu när alla kommuner har dåligt med 
pengar kan det bli så att all utveckling stannar av, men man kan förlägga kontakten 
till nätet. Skapa en portal som är riktad mot den här yrkesgruppen. Föreläsare kan 
annonseras på en sådan hemsida. Kan ge ett bredare kontaktnät.” 

Kommentar: Samtliga politiker ser den öppna fritidsverksamheten som en viktig 
verksamhet som behöver mer resurser, men det finns inte utrymme för det i dagsläget. 
Politikerna i de aktiva kommunerna är mer informerade om projektet än i de små 
kommunerna. De senare är i större utsträckning deltidspolitiker och har ett civilt arbete 
att sköta förutom politiken. Det gör det svårt att vara borta från arbetet. Ersättning från 
projektet för förlorad arbetsförtjänst kanske kan vara en lösning för att involvera dem. 
Att ha fortbildning och kommunikation via nätet är ett förslag, som politikerna lyfter 
fram.  

Kommunikationen mellan de olika nivåerna chefer, ledare och politiker tycks vara 
bättre i de aktiva kommunerna än i de mindre aktiva. Vad som är orsak och verkan, om 
kontakten är bättre tack vare projektet eller om kontakten var bra redan innan och därför 
har politikerna varit involverade, går det inte att uttala sig om. Styrningen av 
verksamheten är tydligare i de aktiva kommunerna, vilket kan vara en anledning till att 
kommunikationen också är bättre 
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Sammanfattande kommentar om verksamhetschefers, verksamhets-
ledares och politikers syn på projektet.  
Tre av de fyra kommuner som inte varit aktiva i projektet är små, de har en befolkning 
på mellan 2500 och 4000 invånare. Arbetssituationen med blandade tjänster, brist på tid 
och pengar, samt restiden, avståndet till kursorten har betydelse för kommunernas 
deltagande i projektet. Det finns dock små kommuner som deltagit, så det måste vara en 
kombination av orsaker som gör att vissa kommuner inte deltagit i projektet. Ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst som gör det möjligt att sätta in vikarie för den del av tjänsten 
som inte berör den öppna fritidsverksamheten, kan möjliggöra ökat deltagande. En 
annan kan vara att rikta fortbildningen mot något bredare grupper, som fritidverksamhet 
för andra  åldersgrupper än ungdomar. De frågorna innefattas ofta i de blandade 
tjänsterna i de små kommunerna. De kommunerna som kanske har mest behov av 
kontakter, och är i störst behov av att utveckla styrning, kvalitet och uppföljning av 
verksamheten och vars politiker och chefer behöver mer kunskap, de nås inte av 
projektet. Här skulle riktade insatser kunna göras. 

De aktiva kommunerna har ett större befolkningsunderlag än de mindre aktiva. I de 
kommunerna har politiker tjänstemän och verksamhetsledare färre uppgifter och kan 
lägga mer av sin tid på den öppna fritidsverksamheten. Styrning och uppföljning 
fungerar bättre och gör det möjligt att kommunicera vad som sker i verksamheten. Alla 
nivåer har någon kunskap om och har deltagit i projektet även om alla inte vetat vilket 
projekt man deltagit i. Här kan man fundera över projektets titel Pilotregion 
Västerbotten, som inte direkt för tankarna till öppen fritidsverksamhet.  

Verksamhetsledarna mest berörda och bäst informerade 
Verksamhetsledarna är den grupp som varit bäst informerade om projektet och är den 
grupp som det enligt projektledaren varit lättast att engagera i projektet. Informationen 
från projektet ut till verksamhetsledare tycks ha fungerat bra och alla har fått 
information om vad som skett i projektet genom de protokoll som skickats ut.  

En utökad verksamhet på nätet för att öka delaktigheten t ex genom en webbportal, är 
ett förslag som kommit både från de mindre aktiva och de aktiva kommunernas 
verksamhetsledare och politiker. Erfarenheterna från projektet Kompetens och 
kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens län ( nov. 2006 ) visar att distansstudier inte 
är så populära inom fritidsledargruppen. Inför utvecklandet av en sådan portal behövs 
därför troligen speciella utbildningsinsatser och att någon, t ex på regionförbundet 
ansvarar för den.

Det finns ett intresse och en acceptans för att ungdomsfrågorna kan ha en gemensam bas 
i länet. Ungdomarna flyttar mellan kommunerna och en samsyn skulle därför vara 
positivt. Det kräver dock gemensamma resonemang i alla kommuner. Förslaget är att 
regionförbundet också driver ungdomsfrågor inom sin ordinarie verksamhet. Att någon 
på regionförbundet får ansvar för ungdomsfrågorna, gärna kombinerat med problemet 
med ungdomsarbetslösheten.  

Betydelsefullt projekt 
Det är otvetydigt att projektet haft stor betydelse för dem som deltagit. Projektet har 
bidragit till att stärka fritidsledarna i sin yrkesroll, skapat kontakter mellan 
kommunerna, gett erfarenhetsutbyte, skapat sammanhållning…Listan kan göras lång. 
Det som är mindre tydligt är vilken inverkan projektet haft direkt på verksamheten och 
ingen närmare uppföljning av vad projektets utbildningsinsatser har lett till har gjorts i 
projektet, enligt projektledaren. Hur har deltagarna förvaltat de nya kunskaper och 
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insikter de fått. Här finns det få exempel i den här delen av utvärderingen. Det kan bero 
på att det är svårt att verbalisera vad som sker i verksamheten. Ett arbete med 
målformuleringar, styrkort kan bidra till att konkretisera vad den öppna 
fritidsverksamheten leder till.  

Avsaknaden av konkreta exempel kan också bero på att de olika aktiviteterna inte 
bidragit med någon långsiktigt utveckling, speciellt de kortare kurserna, seminarierna. 
En sätt att få en tydligare bild av vad som faktiskt skett i verksamheten är att deltagarna 
på något sätt ska återkoppla hur de omsatt och arbetat med de nya kunskaperna och 
tankarna i verksamheten. Att redovisa med praktiska exempel, gärna både skriftligt och 
muntligt är en bra modell för lärande. Det kan ske i en årsredovisning, men också i form 
av ett uppföljningsmöte efter någon tid då deltagarna träffas och berättar vad de gjort för 
utvecklingsarbeten baserat på projektet.
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Del 3. Utvärdering av projektplanens aktiviteter
Enligt projektplanen skulle vissa aktiviteter genomföras i projektet. Planen anger också 
under viken tid aktiviteterna skulle genomföras. Då den ordinarie projektledaren 
avslutade sin anställning inför hösten 2009, så har inte alla planerade aktiviteter för 
hösten 2009 genomförts enligt planen, men istället har andra aktiviteter, som 
handledning fått ökat utrymme. Utvärderingen grundar sig på de synpunkter som 
kommit fram vid intervjuerna. 

Riktade insatser beroende på nivå som fortbildning handledning och 
konferens på lokal och regional nivå  
( avser perioden hösten 2008-hösten 2009) 

De olika aktiviteterna finns beskrivna och kommenterade i del 1 s. 15-19. De har 
kommenterats övervägande positivt och framförallt haft betydelse för fritidsledarna. Att 
aktiviteterna blivit så positivt mottagna kan bero på att de tagits fram utifrån de behov 
som kartläggningen visade att kommunerna hade och att de har varit praktiknära. 
Framförallt har projektet haft betydelse för dem som arbetar direkt i verksamheten, 
deltagarna har direkt sett nyttan av aktiviteterna enligt projektledaren. De politiker som 
deltagit har ”vaknat till” men politikergruppen har varit svårast att nå. Kanske måste de 
påverkas och informeras på sina ordinarie möten i stället för att inbjuda dem till 
konferenser som kan krocka med andra konferenser som de har (projektledaren).  

De verksamhetschefer som deltagit har fått kontakt med varandra genom nätverket. dels 
för att kunna utbyta erfarenheter men de poängterar också projektets betydelse för 
fritidsledarna: 

”Fritidsledarna har stärkts i sin yrkesroll tack vare nätverket. Viktigt att få höra och 
se vad som görs på andra fritidsgårdar. Viktigt att förstå att man inte är ensam om 
problemen.” 

Projektet har bidragit till en känsla hos verksamhetsledarna av att chefen ser dem, att de 
finns, att deras arbete är viktigt, att fått dem att känna att de är en del av kommunens 
verksamhet: 

”Och just det tycker jag har varit roligt med de här kurserna det har ofta varit det här 
att: ni är viktiga, annars är man en liten skrot som bara finns i kommuner.” 

För de mindre kommunerna har möjligheten till kompetensutveckling betytt en 
möjlighet till fortbildning som inte annars hade kunnat genomföras inom kommunens 
ram. 

Initiativ till forskningsinsatser från andra aktörer
För att ordentligt kunna förstå vad projekt Pilotregion Västerbotten har betytt i ett längre 
perspektiv vore det av värde att forska om konkreta effekter projektet har haft i 
verksamheten. Det skulle kunna göras genom aktionsforskningsprojekt. Frågor som 
skulle kunna undersökas är till exempel : 

Vilka aktiviteter i projektet genomförs i verksamheten och hur? 
Vilka aktiviteter i projektet genomförs inte i verksamheten och varför? 
Vad krävs för att nya kunskaper ska kunna genomföras i verksamheten? 
Vad lär ungdomar genom att deltaga i en aktivitet som Night Flight?  
Hur kan organisationen/styrningen av fritidsverksamheten i små kommuner stödja 
verksamheten och bidra till kommunens utveckling? 
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Ett ungdomsperspektiv på verksamheten är ett annat forskningsområde: Hur uppfattar 
ungdomar den öppna fritidsverksamheten: vad gör de, vad lär de, vilka kommer dit, 
vilka behov finns, varför kommer fler pojkar än flickor? Hur påverkar ett främjande 
arbetssätt ungdomarna? 

Svaren på den här typen av frågor skulle ytterligare stärka projektets betydelse. 

Sprida information och möjliggöra deltagande i andra utbildnings-
aktörers insatser 
Projektet har varit känt hos dem som har varit aktiva i projektet. Framförallt har 
verksamhetsledarna varit informerade. De protokoll som skickats ut har uppskattats av 
de mindre aktiva verksamhetsledarna och bidragit till att de känt sig involverade i 
projektet.

Projektet har varit mer känt hos verksamhetschefer i aktiva kommuner än i passiva, men 
det innebär inte alltid att verksamhetschefen deltagit i någon aktivitet. Politikerna i de 
aktiva kommunerna har också varit mer kunniga om projektet. Det har varit dock oklart 
vilken utbildning som varit kopplat till projektet Pilotregion Västerbotten och vilken 
som arrangerats av andra aktörers. Projektnamnet Pilotregion Västerbotten har inte varit 
optimalt ur den synpunkten.  

Det är framförallt inom UV- Net som projektet bidragit till att sprida information om 
andra utbildningsaktörers insatser. Projektledaren menar att det varit lättare att sprida 
informationen i kommuner där organisation varit tydlig och ansvaret för den öppna 
fritidsverksamheten varit en viss persons ansvar.  

Fortsatt stöd av det regionala nätverket UV- Net 
En beskrivning av syfte och mål med projektet finns på s.19. Se också rapporten UV-
Net nätverket för ungdomsverksamhet i Västerbotten, Augusti 2009 

Projektledarens förhoppning var att nätverket skulle kunna fortsätta efter projektets 
avslutande. Hon menar att det är tänkbart att nätverket kan fortsätta av egen kraft, en 
synpunkt som också delas av några av de andra informanterna. Den bästa lösningen 
vore dock att regionförbundet inlemmar ungdomsfrågor i sin verksamhet och tillsätter 
en regional samordnare som har ungdomsfrågor som en av sina uppgifter. 

” Så förväntan är att politikerna i Västerbotten ser detta så viktigt att de avsätter 
medel för en samordning på regionnivå…Det behöver inte vara en heltid men det 
ska ses som en ordinarie verksamhet på regionnivå. Den behöver lyftas som en 
tillväxtfråga för regionen.” 

Även arbetsmarknadsfrågor för ungdomar 19-25 år skulle kunna ingå i en sådan 
samordnares uppgifter.  

Det finns en stor enighet bland kommunerna att det är viktigt att nätverket får fortsätta. 
Det har varit personer med olika befattningar som deltagit i nätverket och de 
diskussioner som har förts har haft betydelse för verksamheten  och för kontakten 
mellan kommunerna.  Politiker har inte varit en målgrupp för nätverkets träffar. 

”Mötesplatser i länet är viktiga. Det är viktigt med ett regionalt utbyte både 
kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt. Och att man har kännedom om varandra så 
man kan göra regionala ungdomsutbyten också. Det ger mig kontakter och fler 
ansikten i flera orter. Vi vill komma och göra ett utbyte eller bara komma och hälsa 
på.”

För verksamhetsledare i små kommuner är UV- Net en möjlighet att få ett bollplank: 
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”UV- Net har jättestor betydelse och kanske speciellt för sådana här små kommuner 
med få resurser och ekonomiska resurser. Man är ju som ensammen på något vis 
man har väldigt få att bolla tankar med.”  
”Ja, det tror jag alltid är bra, ju mer impulser och kontaktnät man skapar desto 
bättre.”

Hur ofta nätverket ska träffas råder det dock delade meningar om. Flera tycker att det 
räcker att nätverket träffas en dag en gång/år. Verksamheten får inte påverkas av för 
många fysiska träffar oh därför måste antalet begränsas:  

”Nätverksbyggande är viktigt, men man måste hitta balansen. Vi kan inte välja 
mellan en träff och verksamheten. Det måste finnas en balans.” 

För att alla kommuner ska kunna delta så är det bättre att subventionera 
småkommunernas deltagande än att ha en speciell samordnare för nätverket:  

”Ska de här småkommunerna kunna vara med då måste man skapa bra 
förutsättningar. Då är det bättre satsa lite pengar på det än att någon ska vara 
anställd och skapa projekt av alltihop.” 

En annan synpunkt uttrycker vikten av att alla kommuner kan vara med: 

”Någon får ta kontakt med dem som inte är med. Man träffas 2 ggr per år rent 
fysiskt.”

Kommentar: UV- Net har varit en viktig kanal för erfarenhetsutbyte och gemensamt 
kvalitetsarbete och alla är överens om att nätverket bör få fortsätta. Regionförbundet bör 
ta på sig ansvaret för det och fungera som ett nav för ungdomsfrågorna i länet. Det är de 
stora kommunerna som varit mest aktiva i nätverket. Det talar för antalet träffar kan 
begränsas till en eller två/år, det kan göra det lättare för de små kommunerna att delta. 
Nätverket har fått medel för en fortsättning de närmaste åren 

Samverkan kring utbildning/fortbildning med andra utbildnings-
samordnare i länet
(avser perioden våren 2008 –hösten 2009 

Ingen information om denna aktivitet, mer än att det finns andra aktörer som sysslar 
med fortbildning riktat mot personal som arbetar med ungdomar. Samverkan sker 
mellan den öppna fritidsverksamheten och kyrkan, idrottsföreningar, skolan och 
studieförbund. I vilken utsträckning den samverkan också innefattar gemensam 
fortbildning är inte känt förutom att personal från kyrkan har deltagit i någon 
handledningsgrupp.

Stimulera till ökad kvalitet inom kommunerna/föreningarna genom 
att bidra till utveckling av mål, uppdrag och resurser i det lokala 
ungdomsarbetet
Svenska kommunförbundet menar att det finns ett ökat intresse för målstyrning och 
kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet idag (Granlund, 2009). Från den 
kartläggning som gjordes inom projektet Kompetens och kvalitetsutvecklingsinsatser i 
Västerbottens län 2006 drogs följande slutsats 

”Kommunerna befinner sig på olika nivåer i planeringsarbetet kring fritidsgårdarna. 
Med kvalitetsarbete avses här en systematiserad och regelbunden planering och 
utvärdering av verksamheten samt utveckling av nya arbetssätt och metoder.” 
(Kompetens och kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens län 2006. s.19 ). 
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Kommunerna har enligt den kartläggningen hunnit olika långt i arbetet med 
kvalitetsutveckling och det framhålls att ett erfarenhetsutbyte skulle vara gynnsamt för 
alla. Frågor som anses relevanta för en gemensam diskussion är frågor om  

� vad som är kvalitet, 

� hur den kan mätas,  

� vilken roll fritidsgården har i kommunen nu och i framtiden, 

� vilken kompetens ska fritidsledarna ha,  

� vad behöver utvecklas?  

� vem har ansvaret för den utvecklingen? (ibid. s.20).  

De här frågorna ses som grunden för ett kvalitetsarbete på länsnivå.

Enkäter och besöksstatistik är kvantitativa mått på kvaliteten… 
Enligt Inventering av fritidsgårdsverksamheten i Västerbottens län april 2008 så görs 
olika former av enkätundersökningar bland ungdomarna för att få veta vad de tycker om 
verksamheten och vilken verksamhet de vill ha framöver i elva av länets kommuner. 
Alla kommuner använder besöksstatistik som kvalitetsmått, men få kommuner arbetar 
med kvalitetsarbete enligt definitionen ovan. De flesta kommuner i Västerbotten saknar 
enligt inventeringen mål och uppföljning av verksamheten. Intervjuutvärderingen har 
visat att det fortfarande är stor skillnad på hur olika kommuner styr och följer upp den 
öppna fritidsverksamheten. De kvalitetsinsatser som nämns är styrkort, målstyrning och 
Lupp. Att verksamheten håller sig inom budgetramarna tycks vara den enda uppföljning 
som görs i många kommuner.  

Intervjuerna visar att avsaknaden av styrning från politikerna kan uppfattas som ett 
förtroende, en frihet, men det uppfattas också som att verksamheten inte är prioriterad, 
att den är så marginell så det spelar ingen roll vad som görs eller inte görs, 

…de kvalitativa måtten är svårare att arbeta fram. 
Utvärdering och intervjun med projektledaren visar att projektet har arbetat med 
kvalitetsfrågorna utifrån flera olika perspektiv som

� kartläggning och inventering av den öppna fritidsverksamheten som gjordes 
2006 respektive 2008. 

�  Den fortbildning som erbjudits inom projektet har också varit en del i 
kvalitetsarbetet.  

� Kvalitet har diskuterats inom UV Net.  

�  föreläsare som Jonas Agdur har föreläst om sin syn på kvalitetsarbete.  

� Kommunerna har haft möjlighet att få  hjälp med kvalitetsarbetet genom 
projektet.

Projektledaren upplever att när det ekonomiska klimatet i kommunerna blev svårare då 
lades också kvalitetsarbetet på is. Något konkret arbete med att formulera mål och 
kvalitetskriterier har inte förekommit inom projektet och förutom att den ekonomiska 
situationen gjort att kvalitetsfrågorna blivit mindre intressanta, så finns det ingen bra 
modell för hur sådant kvalitetsarbete ska bedrivas enligt projektledaren. Det finns inga 
statliga mål för verksamheten och det gör att det är svårt att veta vilka mål 
verksamheten ska arbeta mot. Steg 1 i kvalitetsarbetet är därför att kommunen gör en 
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plan för den öppna fritidverksamheten, så det finns några mål att följa upp 
verksamheten mot. 

En kommun har startat ett arbete med att formulera mål och uppföljning för 
verksamheten, men i övrigt så finns det inga exempel på att projektet konkret har 
bidragit till att utveckla ett strukturerat arbete omkring planering och uppföljningen av 
den öppna fritidsverksamheten i kommunerna.  

Kommentar: Projekt Pilotregion Västerbotten och dess föregångare har medverkat till 
att den öppna fritidsverksamheten inom Västerbottens län har belysts utifrån alla 
tänkbara aspekter. Projekten har producerat ett antal rapporter som finns som underlag 
för utveckling. Det är en god grund för ett kvalitetsarbete. Det har dock inte förekommit 
någon utbildning i strukturerat kvalitetsarbete i termer av att formulera mål, planera och 
utvärdera dessa inom projektet. Det är säkert svårt att formulera relevanta mål för den 
öppna fritidsverksamheten, men det kan finnas skäl att formulera sig, inte minst för att 
sätta ord på den ”tysta kunskap” som fritidsledare besitter. Det kan ge verksamheten 
högre status, det kan göra att personalen känner sig tryggare då de vet vilken riktning 
verksamheten ska ha, personalen kan känna sig mer uppskattade och verksamheten 
syns. Lättare att äska medel då resultatet av verksamheten blir tydligare. Avsaknaden av 
styrning uppfattas på sina håll som brist på intresse. 

På den negativa sidan av kvalitetsarbetet är att den tar tid och de mål och uppföljningar 
som görs blir mer av ”hyllvärmare” än aktiva dokument som bidrar till att utveckla och 
synliggöra verksamheten.  

Regional struktur  
Det finns ett intresse bland politiker och verksamhetschefer att på regional nivå stärka 
den öppna fritidsverksamheten. För det krävs att regionförbundet tar ett ansvar och tar 
in ungdomsfrågorna i sin verksamhet. Det finns en övertygelse om att ett utbyte av 
erfarenheter från både små och stora kommuner i länet kan berika varandra. Den 
regionala satsningen på pilotprojekt Västerbotten har lyft de lokala verksamheterna på 
olika sätt. Satsningen har gett inspiration, kontakter och möjligheter till fortbildning och 
stärker den regionala sammanhållningen. Det finns en acceptans för att de olika 
kommunerna har olika behov och möjligheter för att kunna delta i en regional 
samverkan och att det är viktigt att se till att alla kommuner kan deltaga.  

Del 4. Intervjuutvärdering av aktiviteterna Grupphandledning res-
pektive kursen om Främjande ledarskap  
En uppföljande intervjustudie om kursen i främjande ledarskap och grupphandled-
ningen. Fyra deltagare från vardera aktiviteten intervjuades. Informanterna valdes ut av 
projektledaren och samtliga var verksamhetsledare från olika kommuner. Både 
grupphandledning och kursen i det främjande ledarskapet är aktiviteter som pågått 
under längre tid. Grupphandledningen med 4-5 träffar på två timmar under minst en 
termin och det främjande ledarskapet var en kurs som omfattade 12 dagar som pågick 
under projektet kompetens och kvalitetsutvecklingsinsatser i Västerbottens län.

Grupphandledning  
På sidan 17-18 finns den utvärdering som deltagarna gjorde i direkt anslutning till 
handledningen. I den utvärderingen så framgår det att deltagarna har lite olika 
förväntningar på vad handledningen ska leda till. De flesta har förväntningar på att 
gruppen kommer att svetsas samman, att man ska lära känna varandra, medan färre ser 
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någon personlig utveckling som resultat av handledningen. De flesta har ett ganska 
passivt förhållningssätt till handledningen. De förväntar sig att de ska få nya perspektiv, 
nya idéer och ny kunskap. Ett fåtal har ett mer aktivt förhållningssätt som att de ska 
utvecklas som ledare, vilket kräver ett visst aktivt arbete av deltagaren. Någon grupp har 
bara haft handledning en termin, medan andra har haft handledning under tre terminer. 

Verksamhetsledarnas olika utgångspunkter 
Av de intervjuade verksamhetsledarna så deltog tre i handledningen tillsammans med 
sin personalgrupp, medan en grupp bestod av verksamhetsledarna i den kommunen. 
Verksamhetsledarna hade lite olika syften med handledningen. Någon tyckte att det var 
spännande att prova och se vad det innebar:

”Intressant spännande roligt att prova på något nytt eftersom vi inte har gjort nå’t 
sånt där så var jag bara nyfiken att se vad det var nu när vi skulle kunna få prova på 
gratis.”

Andra såg det som en möjlighet att arbeta ihop en grupp fritidsledare som inte arbetat 
tillsammans förut: 

”Att vi skulle jobba rätt och mot samma håll allihopa. Det var därför jag anmälde 
oss. Det var inte svårt att få med de andra och verksamhetschefen, jag tror han var 
med alla gånger utom en gång. Det känns jätteroligt att få ha med sin chef, att få 
visa vem man är som person inte bara som arbetstagare så att säga.” 

Att lära känna varandra bättre var ytterligare ett syfte: 
”Det har varit min tanke. Att få en bra grupp med förståelse för varandra, men också 
att man kan lära av varandra.” 

Handledning ett sätt att träffas 
Eftersom fritidsledare på en och samma verksamhet arbetar på olika tider är 
handledningen ett sätt att träffas, diskutera och tillsammans formulera ett gemensamt 
mål att arbeta mot: 

”…i lugn och ro lyfta frågor som är aktuella på gården, förhållningssätt 
arbetsmetoder den biten. Så vi jobbar lika och har förståelse för varandras arbete och 
sen ser jag det som en kompetenshöjning för det finns personer med olika 
kompetenser med olika erfarenheter i gruppen och det kan man också lära sig av.”

Ett tillfälle att ta upp och diskutera olika händelser på fritidsgården och hur man ska 
arbeta med dem var ett annat syfte:  

”Syftet var att personalgruppen skulle få resonera och reflektera över olika 
händelser. Och olika sätt att jobba på också. Det syftet har uppfyllts men för att få 
effekt av arbetet så är det nå’t man måste göra under en längre period än bara ett 
halvår.”

Dessa händelser kunde direkt beröra verksamheten, de personer som finns där och deras 
förhållningssätt till varandra:  

”Ett ärende skulle kunna vara: Igår var jag nere på ungdomsgården och så kommer 
Lotta och säger att- ”fy fan vad jag är less på Camilla hon är så djävla dum i huve’t 
” och då visste inte personalen hur de skulle hantera det. Sån’a saker mera. Det är 
jättevärdefullt att man får utrymme för sådana diskussioner.” 

Svåra händelser kan bearbetas 
Men det fanns också svåra händelser i samhället som inte behövde beröra 
fritidsverksamheten direkt men som kom in i fritidverksamheten genom ungdomarna. 
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Händelser som det fanns skäl att diskutera och där personalen behövde stötta varandra i 
hur man skulle bemöta ungdomarnas frågor:  

”Sedan finns den andra aspekten att när nå’t jobbigt händer för det händer också i de 
här verksamheterna… utifrån det jobba med förhållningssätt och hur bemöter vi hur 
hanterar vi den här situationen med ungdomar, vi som ledare, som man inte ger sig 
tid till annars.” 

Så det fanns olika förväntningar hos verksamhetsledarna, som anmält sin grupp till 
handledningen, på vad handledningen skulle leda till. 

Viktigt med information om vad handledning är 
Handledning bör ses som en professionsutveckling, men det förknippas ofta med 
problem, jämställs med konflikthantering att deltaga i grupphandledning kan utåt verka 
som om gruppen har problem:

”Ja det var det kändes som att prova på, inte för att man haft problem för det var det 
jag kände att …” 

och det kan skapa en tveksamhet att gå in i handledningen. Handledning är inte 
detsamma som ett planerings- eller personalmötet. Det är viktigt att deltagarna får en 
ordentlig information om vad syftet är med handledningen för att få en riktig 
förväntning på vad handledningen ska leda till:

”De ville diskutera frågor i verksamheten som, öppettider, nu är det snart lucia¸vad 
ska vi göra då? och liknande. Medan det vi har diskuterat på handledningen har varit 
mera mjuka förhållningssätt, hur vi ser på olika saker. Jag tog upp ett ärende en 
gång om planering. Jag tyckte det var ostrukturerat. Jag förstod inte hur jag skulle 
ha reda på allt som hände, hur man planerar. Och så diskuterade vi det i gruppen. 
Den frågan fick jag väldigt bra respons på.” 

Handledningen har gett mest i de grupper där initiativtagaren har haft en tydlig bild av 
vad handledning är och vad handledningen ska leda till. De flesta var nöjda med 
handledningen:

”Det gav oss lite tid att diskutera och fundera själva lite grann både på vad vi har för 
moral, hur vi ser på saker och ting både på arbetet och utanför. Det gav oss en stund 
att sitta och vara tillsammans 2 timmar. ” 

Den negativa kommentar som finns handlar om att det är viktigt att komma överens om 
vad diskussionerna ska handla om, så att samtalen inte enbart består av negativ kritik.

Handledningens betydelse för individen och gruppen
Handledningen har haft betydelse både för individen och individens betydelse för 
gruppen:

”Det som kändes var att vi kunde ge lite positiv feed back till varandra, att inte ta 
saker för givet utan att visa uppskattning, att få uppskattning. Det kommer ofta inte 
ut, men nu kom det ut. Vi satt där och pratade positiva saker och negativa saker och 
vi pratade om hur saker och ting var. Det kändes bra, det var väl det man fick ut. 
Man betyder nå’t, man gör ett bra jobb och andra som gör likadant känner att man 
gör det och det tror jag nog att alla tyckte …” 

Genom att få de andras bild av en själv, ökar självförtroendet: 

”Det har varit otroligt växande att alla tittar på mig och pratar om mig och tycker så 
här om mig. Ofta har vi en bild av oss själva som nå’n som vi är men hur uppfattas 
jag av andra? ” 

Att stärkas i sin professionella roll var ett annat resultat av handledningen: 



38

”Vi blev som en enad front, så känns det som. Vi är starkare i vårt professionella liv. 
Det var synd att vi inte sökte det här tidigare. Vi kom mycket längre och att chefen 
vår var med gör att det känts att man har ett större stöd. Att han tar sig den tiden blir 
jätteviktigt för oss och att han ville ta sig den tiden. Det känns jättekul, man blir 
väldigt bortglömd när man sysslar med fritidsgård eftersom det inte är en lagstadgad 
verksamhet så blir man bortglömd.” 

Handledning kan också betyda personlig utveckling, att man blir varse om att det finns 
mer kunskap att hämta: 

” Jag har också sett personer växa och få ett intresse för att lära sig mer om något. 
Personer som inte gillar att läsa som har vaknat i nå’nting, den här boken, jag måste 
gå vidare med det här, hittat en undersökande del i sig själv och det är ganska häftigt 
och det har gett resultat i mötet med ungdomarna.”  

Handledarens roll är viktig. Det är han som styr samtalet och har ansvar för att det leder 
framåt:  

”Hade vi inte haft ledare hade vi pratat som på kafferasten att vi inte hade gått så 
djupt in i det att man inte tar det med samma allvar som man har med en handledare 
som för in en på områden.” 

Deltagarna styr innehållet och det har varit bra att handledaren haft kunskap om 
deltagarnas verksamhet: 

Handledning har gett konkreta resultat i verksamheten 
Till skillnad från andra aktiviteter inom projektet så har det varit lättare att berätta hur 
handledningen har påverkat verksamheten. En person anger att handledningen påverkat 
hennes verksamhet på tre olika sätt: 

”Ja den största direkta följden det var ju att flytten blev så pass bra och med så pass 
lite tryck på personalen att de orkade med. Det tycker jag ju och sen att min chef 
fick se verksamheten från vår synvinkel, hur mycket arbete det är med en sådan 
flytt. Så från flyttsyftet var det ju helt suveränt. Sedan har det ju gett resultat i och 
med att vi har pratat mycket om förhållningssätt. Om man inte tycker om en person, 
men man måste ha en bra relation med den här personen hur ska man bete sig man 
måste vända på sig själv hur man beter sig när man träffar den här.” 

En annan visar på att stämningen i handledningssituationen gjort att känsliga frågor har 
kunnat diskuterats utan laddning: 

”En del konflikter har kunnat stävjas? Personalen och jag kan ha haft olika 
uppfattningar om till exempel huruvida man ska lämna 15-åringar själv nattetid, i 
lokalen, så’na saker och då har vi kunnat ta upp så’na frågor och reflektera över det 
på ett annat sätt. Ibland på ett personalmöte kan ju personalen och allihopa hoppa på 
varandra. Klimatet i handledningen har inte varit på det viset. Det har varit 
konstruktiv diskussion.”

En grupp som haft handledning under tre terminer har utvecklat en stor beredskap för att 
använda varandra i det dagliga arbetet: 

”Jag tycker aldrig att vi har haft en så kompetent personalgrupp någonsin och jag 
har varit föreståndare i 10 år. De har kommit långt i att lyssna på varandra och att 
veta vad var och en är bra på. Jag kan få hjälp av det här och den här han tänker runt 
det här. Och lite grand det här med människosyn och hur vi ser på varandra att inte 
snacka skit om dem som jobbar på tisdagar. Utan här handlar det om att lyfta saker 
och ting och förstå varandra.” 
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Att sätta ord på den tysta kunskapen 
Handledning kan betyda en möjlighet att sätta ord på det som kallas fritidsledarens 
”tysta kunskap”, göra sin egen kunskap begriplig och synlig, både för sig själv och för 
ungdomarna : 

”Jag hade en kille anställd här en period och han var en ”doer”, inte så mycket för 
att prata utan han var den som var fart och fläkt och skateboard med ungdomarna 
spela rundpingis. Och för honom att sitta ner och formulera varför tycker jag så här. 
Och det ger ju också något när du arbetar med ungdomarna, kan hjälpa dem att 
formulera sina livsmål och sina tankar. Så det har varit en häftig resa.” 

Vanan att formulera sig ger en tydlighet som också kan göra det lättare att möta 
ungdomarna och de lite känsligare frågorna: 

”Personalen blir tydligare och man vågar prata om känslor, det är inget farligt. I den 
snabba tid vi lever i att vara här och nu att möta nå’n och våga ta i det.” 

Handledningen har betytt mest för de grupper som hållit på längst. Ingen har varit 
frånvarande vid handledningstillfället, vilket tyder på att alla tycker att det varit viktiga 
möten:

”Jag har haft alla på plats alla gånger, utom en gång när en person var borta på 
grund av magsjuka och en gång då en person var tvungen att arbeta på sin ordinarie 
arbetsplats. På alla tillfällen, så bara det visar att det här har gett nå’nting. ” 

Och andra kan se processen i handledningen och önska att erbjudandet skulle fortsätta, 
för att själv bekosta handledningen blir ganska dyrt och budgeten är liten. 

”Om jag skulle få önska så skulle jag vilja ha det över ett år, så att vi skulle kunna 
arbeta ihop oss som grupp.” 

Kompetenshöjning
Handledning som kompetenshöjning, att våga ta tag i och diskutera 
meningsskiljaktligheter, att kunna formulera sig, att kunna mötas och lyssna på den 
andra är en kompetenshöjning som kan användas inom personalgruppen, men också 
gentemot ungdomarna: 

”När de säger att detta inte är kompetenshöjning då blir jag ju fullständigt galen. För 
det här har höjt kompetensen hos min personalgrupp. Och lite grann, det här att 
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Och det behöver inte vara konflikt. Det är 
bara att vi är oense och tar vi det nu och jag kan formulera mig och möta det och 
lyssna så behöver det inte bli mer. Det är ju en kompetens som många inte har i 
vänskapskretsen….Det enda jag skulle vilja lyfta att jag tycker att kommunerna i 
Sverige ska inse vikten av handledning och att man insåg att det var 
kompetenshöjning.” 

Kommentar: De frågeställningar som skulle besvaras i utvärderingen av 
grupphandledningen var

� vad lär deltagarna?  

� vilken effekt har handledningen på den vardagliga verksamheten ? 

� hur ser arbetsgivarna på handledningen? 

Vad lär deltagarna? Den vanligaste lärdomen har varit att man lär känna varandra, man 
kommer varandra närmre, man lär sig acceptera varandra, men också att se varandras 
kompetenser och hur de kan användas på olika sätt. Vikten av att vara öppen är en 
annan lärdom som nämns och att ha hittat ett sätt/ en metod att ta upp svåra frågor med 
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sina arbetskamrater och med ungdomarna innan det har lett till konflikter. Deltagarna 
har lättare att stärka varandra i svåra situationer. De kan sätta ord på och formulera sig 
kring olika situationer som uppstår i verksamheten. Deltagarna har blivit mer 
professionella i sin yrkesutövning.

Den professionaliteten märks i verksamheten, på så sätt att det blir färre konflikter. Den 
bör också märkas i personalens arbetsglädje och ”ork” att ta itu med svåra frågor, även 
om ingen nämnt det. Den borde minska risken för utbrändhet hos personalen. Även 
detta att öva sig i att formulera sig, sätta ord på känslor och tankar kan hjälpa både 
personal och ungdomar att också sätta ord på och formulera sig omkring både svåra och 
personliga upplevelser, behov och erfarenheter.  

Den tredje frågan om hur arbetsgivarna ser på handledningen kan besvaras med ordet 
”olika”. Om vi med arbetsgivarna menar verksamhetschefer och verksamhetsledare, så 
anser vissa att det är en nödvändighet att behålla grupphandledningen för att utveckla 
personalen och verksamheten, medan andra menar att det var kul att prova men det 
behövs inte för ” vi känner varandra så bra” eller ”nu kan vi göra det här själva”. 
Kanske har tiden för grupphandledningen i vissa fall varit för kort så skillnaden mellan 
ett ”vanligt” samtal och ett samtal som leds av en professionell handledare som står 
utanför gruppen inte varit så tydlig. Det professionella samtalet i 
handledningssituationen syftar till att göra personalen och verksamheten mer 
professionell.

Främjande ledarskap 
Vad betyder ett främjande ledarskap för den öppna fritidsverksamheten, var den 
frågeställning som utvärderingen skulle besvara. Kursen i främjande ledarskap var 
sammantaget 12 dagar och var mycket uppskattad. Ett främjande ledarskap har länge 
använts inom socialtjästen, men inte inom den öppna fritidsverksamheten, så kursen kan 
ses som ett försöksprojekt.  

Enligt den definition på en ”främjande pedagog” som tagits fram under projektet så är 
en främjande pedagog: ” uppdaterad med forskning, stöds av bärande strukturer på 
verksamhetsnivå, fokuserar på livsbejakande läroprocesser, arbetar i långsiktiga miljöer, 
reflekterar kritiskt över kunskap i handling, inser den fria tidens betydelse. 
”(motivationsevent febr. 2009).   

Det främjande ledarskapets grundtanke 
Den pedagogiska grundtanken med det främjande ledarskapet som de intervjuade 
deltagarna formulerade det, är att stärka det positiva hos individen, lägga tonvikten på 
det som individen är bra på och därigenom skapa förutsättningar för en utveckling. ”Går 
man in positivt så blir det positivt.” 

Individen vet vad den inte kan eller vad den gör som är dåligt, så det behöver inte 
kommenteras och förstärkas. Problemen behöver inte fokuseras utan styrkorna: 

”Att från att ha fokuserat på problemen så kan man vända på det och säga vad är vi 
bra på? Och bygga på det goda.” 

Ett nytt synsätt som innebär att ”Att flytta fokus från det som inte fungerar till det som 
fungerar. ” Om fritidsledarrollen tidigare har haft inslag av att ”hålla koll på buset” så är 
ingången i det främjande ledarskapet att bygga på ungdomarnas egen initiativkraft: 

”Jag tror att man i grund och botten gör likadant men det handlar om att jobba med 
dem som vill göra saker, i stället för jaga dem som inte vill göra saker”. 
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En annan deltagare menar att det handlar om att individen ska få ” inflytande över sin 
egen vardag och sin egen fritid. ” 

Främjande eller förebyggande?
Ungdomsstyrelsens projekt handlar både om det främjande och det förebyggande 
arbetet och att skilja de två åt är inte helt enkelt:

”Skillnaden mellan främjande och förebyggande? Främjande är att alla är duktiga på 
nå’nting, medan förebyggande är mer att man jobbar, vad ska jag säga nu då medan 
förebyggande …främjande är mer positivt att man jobbar med det friska man stärker 
ungdomarna de får möjlighet att utvecklas men det förebyggande är mer liksom 
tungt och stort och det är information och man stärker dem genom 
värderingsövningar och det är förebyggande också.” 

Förebyggande arbete kan definieras som att se problemen redan innan de uppstått : 
”… förebyggande , då ska vi vara där före och det är vinkling på kriminalitet, 
missbruk. Jobbar vi främjande då tittar vi på vad är ungdomens kraft, och lyfta det 
de kan och vara stöd och hjälpa dem i formuleringar av sina livsmål eller hitta vägar 
Vi har lite lätt att vilja jobba problembaserat. Man ska hjälpa dem att hitta krafter 
och de har ju massor med kraft även om livet känns surt, bittert.”  

Informanterna har svårt att i ord skilja förebyggande och främjande, båda perspektiven 
behövs i fritidsledarrollen, men de används vid olika situationer. 

Det främjande ledarskapet bygger på tanken att det är ungdomarna själva som är 
drivkraften, som ska ta initiativet i verksamheten och genom att arbeta med dem som 
har initiativkraft så kan man få med sig andra ungdomar, som kanske inte har så mycket 
initiativrikedom själva: 

”Man stärker ungdomarna och man bygger på dom som vill göra saker och 
förhoppningsvis får man med sig de här goda exemplen. ” 

Den vuxnes roll 
Den vuxne får ta en mer avvaktande roll och stötta ungdomarna med det som de vill 
genomföra, hjälpa till med organiserandet: 

” Istället för att jag involverar ungdomarna, vad vill ni göra, kan nå’n genomföra det 
och så vidare så frågar jag : Vem gör vad etc. Då är det fler som deltar. ” 

Men det är inte alltid så lätt för ungdomarna att ta initiativet: 

”Ja liksom nu måste de hugga tag och fundera lite grand annars så blir det ingenting 
och det märker de ju.”  

Kursen har betytt olika saker för deltagarnas möjlighet att använda det här ledarskapet i 
den praktiska verkligheten. Någon tycker att hon alltid arbetat främjande under hela sitt 
yrkesliv, utan att veta om det. Det kursen gav var en bekräftelse på att hon var på rätt 
väg och arbetade på rätt sätt: 

”Det jag fick med mig från kursen var att jag arbetade på ett ganska bra sätt, jag har 
nog hela tiden under den tid jag jobbat som fritidsledare, jag har jobbat ganska 
många år, jobbat främjande utan att veta om att det är det jag gör. Jag fick sätta ord 
på så mycket som jag redan gör” 

medan någon annan fått en tankeställare om sin egen fritidsledarroll: 

”Jag var för gåpåig och drog alla ungarna över en kam och också det här med 
jämställdheten att jag tog flickorna till baket. Det fick jag verkligen en tankställare 
över.”
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Viktigt att involvera hela personalgruppen 
Ofta är det bara en i personalgruppen, kanske verksamhetsledaren som gått kursen och 
det har då varit nödvändigt att få med resten av personalgruppen i de här tankegångarna. 
Det har deltagarna gjort på lite olika sätt:

”Vi jobbar genom att ha personalträffar genom att prata mycket med varandra att 
kommunicera mycket .”  

Personalen upplever också att ett främjande förhållningssätt är fruktbart, men ibland kan 
man glömma av sig och det är viktigt att hålla tankarna levande genom diskussion och 
samtal i personalgruppen: 

”De upplever också väldigt positivt att vi börjat tänka på ett annat sätt, men också 
att det tar en väldig tid. Ibland glömmer man av sig …och det man kanske måste 
plocka upp och prata om i personalgruppen är när man ska ha det här främjande 
förhållningssättet. Samtidigt ska man ju sätta gränser och så det behövs ju verkligen 
fortbildning i det här och att man kontinuerligt plockar upp och pratar om det här 
och läser och…” 

Kontinuerliga träffar där personalen tar upp olika händelser och diskuterar hur de kan 
hanteras utifrån ett främjande ledarskap är ett sätt att utveckla främjandekompetensen: 

”Vi brukar träffas på torsdagar hela personalstyrkan plockar vi upp olika händelser 
och coachar varandra om hur vi kan gå tillväga.” 

Det främjande ledarskapets betydelse för arbetet med ungdomarna.
Alla deltagarna menar att det främjande förhållningssättet betyder att ungdomarna 
bemöts mer positivt och det bemötandet märks på ungdomarna. Ungdomarna uppträder 
annorlunda då de blir positivt bemötta.

”De blir glada, för det ser vi ju, det kan vara en jättestrulig ungdom i övrigt, men vi 
går ju in i den ungdomen, försöker hitta, pratar med den och ser vad den är bra på 
och den har möjlighet att visa det för sina kompisar och för oss andra.” 

När den vuxne tror på ungdomen så sker en positiv utveckling: 

”Först och främst på ungdomarna där jag vet att de har jobbat på det här sättet, Jag 
ser ju att de har vuxit, jag ser ju att de tar ett mer ansvar, dels där de är i den 
aktiviteten, i den verksamheten, de tar ett kliv framåt de är mer hjälpsamma mot 
varandra. Istället för att bara höra och synas, det dämpas det här ” här är jag” på så 
sätt att de skriker och lever om. Det positiva är allt från banala saker som att säga ”-
går det bra att jag får köpa en dricka” istället för ”- he hit en dricka.” De ändrar sig 
ganska mycket de här pojkarna. ” 

Det främjande förhållningssättet kan innebära att man arbetar på ett annat sätt med 
flickorna:

”Ja flickorna de är ofta inåtvända och där har vi försökt och locka med dem i det de 
är intresserade av. Och ofta så handplockar vi. Vi har gjort så här, vi har haft 
tjejgrupper där vi har handplockat flickor och de säger oftast- ”Jooo, bara inte den 
och den är med osv.” Men det försöker vi lösa, så ibland är det väldigt små grupper, 
men det kan ju vara bra också. Men mycket beror på vad de har för övrigt stöd. 
Pojkarna de syns ju och hörs alltid av alla. Flickorna märks ju inte av lika mycket, 
om de inte är utåtagerande, då får de ju den uppmärksamheten. Men flickorna är ju 
inte vana att bli så här uppmärksammade, det är de ju inte. Det är därför det tar så’n 
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tid för dem att bygga upp det hära självförtroendet att, oj det är faktiskt nå’n som ser 
mig och jag betyder nå’t.” 

Någon tror att det främjande förhållningssättet lockar fler ungdomar till 
fritidsverksamheten ”…så vi breddar förmodligen gruppen som besöker oss och som vi 
jobbar mot.” 

Risk att de initiativlösa ungdomarna lämnas utanför 
Då det främjande ledarskapet bygger på att stärka de ungdomar som har initiativkraft så 
kan det finnas en risk att de mer initiativlösa hamnar vid sidan om: 

”Nackdelarna är väl att de som inte har förmågan eller riktiga ambitioner hamnar 
utanför och att man missar dem, det är väl en risk. ” 

Alla ungdomar har inte tar några initiativ ” har inte så mycket idéer.” Ytterligare en 
nackdel som nämnts är att det tar tid:  

”Jaa det tar ju tid. Det är väldigt resurskrävande av en och man får ju verkligen 
tänka till.” 

Det är lättare att som vuxen ta initiativ och ansvar för att det händer något, men 
aktiviteter som vuxna hittat på lockar inte ungdomarna på samma sätt: 

”Vi försöker att ha i åtanke också det är inflytande delaktighet hela tiden och det är 
klart det var lättare förr, att om vi skulle ha en aktivitet då kunde jag själv 
bestämma: Jo men ikväll så ska vi ha bingo och så deltog tre stycken, men resten 
då? ” 

Kommentar: Den metod som används i det främjande arbetet är att ungdomarna själva 
ska vara initiativtagare, den vuxne stöttar, stärker ungdomarnas starka sidor. Det som 
ska uppnås är att ungdomarna ska utvecklas genom att lyckas, De effekter som uppnåtts 
är att ungdomarna blir mer positiva och glada och att de projekt de genomfört gett dem 
olika erfarenheter och kompetenser. Effekterna syns dels på deltagarnas/ungdomarnas 
uppträdande, men kan också mätas genom att studera genomförandet av de projekt som 
ungdomarna arrangerat. Informanterna tror att fler ungdomar kommer till den öppna 
fritidsverksamheten när den leds av ett främjande ledarskap, men samtidigt kan man 
tappa bort ungdomar som inte är så initiativrika.

Sammanfattningsvis så har både grupphandledningen och kursen om det främjande 
ledarskapet varit uppskattade aktiviteter. Även om det är stor skillnad på hur deltagarna 
har uppfattat de här två aktiviteterna, så kan de formulera och peka på, vad aktiviteterna 
konkret har haft för betydelse för verksamheten. I de mer kortvariga aktiviteterna har 
den konkreta betydelsen för verksamheten varit svår att formulera. Det kan vara 
aktiviteternas längd som gör att deltagarna haft tid att bearbeta det de varit med om och 
också att de haft möjlighet att använda sig av kunskaperna i verksamheten. 

Utvecklingsförslag och slutkommentar projekt Pilotregion 
Västerbotten
Det finns ett uttalat intresse för att stärka den öppna fritidsverksamheten i länet, genom 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det finns också en förståelse för att 
kommunerna har olika förutsättningar för att kunna delta i en sådan utveckling och 
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därför bör riktade insatser göras så att alla kommuner kan delta. Några 
utvecklingsförslag som lyfts av informanterna är: 

� Regionförbundet bör ta ansvar för ungdomsfrågorna både fritidsfrågorna och de 
arbetsrelaterade frågorna.

� Ekonomiskt stöd till vissa kommuner så de kan delta vid de gemensamma 
aktiviteterna.  

� De kommuner som inte deltar i de gemensamma aktiviteterna söks upp och 
informeras av ansvarig på regionförbundet.  

� UV-net ska fortsätta men högst innefatta två träffar/år och skapa fler virtuella 
möjligheter till möten och information. 

� Utveckla en webbportal för den öppna fritidsverksamheten.  

� Webbportalen kan administreras av regionförbundet. 

� Webbportalen kan både innehålla information, utbildning, föreläsningar och ge 
möjlighet till erfarenhetsutbyte.

� Fritidsledarna behöver utbildning för att bli aktiva på en sådan webbportal. 

� De aktiviteter som genomförs i syfte att höja kompetensen hos fritidsledarna, 
bör följas upp ”Vad jag har gjort med mina nyvunna kunskaper” kan bli en 
rubrik på ett uppföljningsmöte fysiskt eller virtuellt, på nätet. 

� De kompetensutvecklingsinsatser som görs i länet riktas mot ett bredare 
arbetsfält än den öppna fritidsverksamheten för ungdomar. En breddning av 
innehållet i kompetensutvecklingsinsatserna kan öka intresset, bidra till att fler 
kan delta och ge möjligheter till ett nytänkande. 

� Integrationsfrågorna kräver kompetensutvecklingsinsats liksom de 
könsrelaterade frågorna. 

� Handledning eller annan vägledning införs som kontinuerlig 
professionsutveckling för personalen inom den öppna fritidsverksamheten.  

� Verksamheten präglas av ett främjande ledarskap som bidrar till att stärka 
ungdomars möjligheter att skapa sin framtid i och utveckla länet.  

� Ett strukturerat kvalitetsarbete genomförs vilket leder till att verksamhetens syfte  
blir tydligare både inåt och utåt . Det skapar både respekt och utvecklings-
möjligheter för den öppna fritidsverksamheten  

� Forskningsinsatser för att tydliggöra hur verksamheten utvecklats inom olika 
områden initieras. Ungdomars föreställningar om vad en öppen 
fritidsverksamhet kan bidra med för deras framtid och utveckling behöver  
studeras, liksom vad ungdomar lär som deltar i olika projekt inom den öppna 
fritidsverksamheten? 

� Fritidspersonalen både utmanas och bekräftas vid diskussioner och 
kompetensutvecklingsinsatser. De olika erfarenheter som fritidsledarna har tas 
till vara i kompetensutvecklingen.
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Avslutande kommentar 
Projektet pilotregion Västerbottens huvudmål var att:  

� Bidra/skapa möjligheter till metod- kompetens- och kvalitetsutveckling på olika 
nivåer (individ, verksamhet , organisation) 

� Kommunicera, koordinera och understödja insatser i länet 

� Stärka det regionala arbetet för lokalt förebyggande och främjande 
ungdomsarbete. 

Projektet har utifrån ett regionalt perspektiv, genomfört och lyckats med alla punkterna, 
men samma kommun, samma deltagare har inte anammat alla tre målen. Utfallet har 
blivit olika i olika kommuner och hos olika deltagare. Därigenom finns det potential för 
fortsatt utveckling i syfte att stärka hela regionens utveckling genom den personal som 
arbetar i den öppna fritidsverksamheten. Att ungdomarna stannar i länet eller försvinner 
och återkommer är en överlevnadsfråga, speciellt för inlandet, där alla kommuner visar 
på negativa befolkningssiffror de senaste 40 åren. Genom att stärka den öppna 
fritidsverksamheten och utveckla grundtankarna i projektet finns en möjlighet att 
förbereda ungdomarna i Västerbotten så att de själva kan skapa en framtid i länet.  

Pilotprojekt Västerbotten är avslutat, men vissa aktiviteter kommer att fortsätta. Att 
lyfta betydelsen av den öppna fritidsverksamheten för ungdomar på olika nivåer i länet 
och få en regional samsyn på ungdomsfrågorna som stärker hela verksamheten måste 
vara en framgångsfaktor för länet in i framtiden. 

Slutligen en talande beskrivning av vilka känslor och kraft projektet har skapat hos 
deltagarna: 

”När vi åkte hem (jag var med på den också) så satt de i bilen allihop och sa: Fy 
faan vad jädra bra vi är. Den kraften som var i bilen, det lyftet de hade gjort. Jag är 
övertygad om att det var samma känsla i de andra bilarna som åkte åt andra håll. Att 
vi är ju skitduktiga och det tycker jag är kärnan i det här. Nu gick vi ju allihop 
kursen med övernattning och det är klart när gruppen får vara tillsammans, vi får 
träffa andra, vi får tänka och reflektera. Det är ju en kraft i sig.” 
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Bilagor

Frågor till politiker 
Ordförande i den nämnd som har den öppna fritidsverksamheten inom sitt 
ansvarsområde. 

Allmänt om nämndens arbete med den öppna fritidsverksamheten 
Berätta om den öppna fritidsverksamheten som din nämnd har ansvar för. 

Hur styr nämnden den öppna fritidsverksamheten? 

Hur kvalitetssäkrar nämnden att intentionerna/målen nås ?  

Hur arbetar ni med verksamhetens kvaliteteé 

 Hur dokumenteras kvalitetsarbetet och hur ser processen ut?

Om projektet Pilotregion Västerbotten 
Berätta vad du vet om projektet Pilotregion Västerbotten? 

Har du deltagit i någon av de aktiviteter som drivits av projektet. 

Har annan personal från kommunen deltagit?  

I vilka aktiviteter? 

Varför har ni deltagit/ inte deltagit? 

På vilket sätt har projektet bidragit till utvecklingen av verksamheten?  

Är det någon form av kompetensutveckling som du ser speciellt viktig för din personal/ 
kommun? 

Kommer du att verka för att de aktiviteterna finns kvar även efter projektets avslutande? 

Om UV-Net 
Har du hört talas om UV-net? Vilket behov har det nätverket fyllt i din kommun?  

Vilket behov ser du för din kommun för att behålla de nätverksträffar som genomförts 
under projektet?  

Hur kan du i din roll se till att stödja att de får fortsätta? 

Allmänt
Var och hur ska ungdomsfrågor behandlas? Regionalt? Lokalt?  

Hur viktig tycker du att den öppna fritidsverksamheten är för kommunen? 

Är det något du vill tillägga som jag inte har frågat om ?  
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Frågor till verksamhetschefer för den öppna fritidsverksamheten

Om organisation och ansvar 

Berätta om vad du har för ansvar för inom den öppna fritidsverksamheten och hur den 
är organiserad i din kommun. 

Vilken nämnd handhar den öppna fritidsverksamheten i din kommun?  

den öppna fritidsverksamheten 

Hur styr politikerna den öppna fritidsverksamheten? Vilka direktiv har du att arbeta 
efter?

Vilka mål har kommunen för sin öppna fritidsverksamhet? 

Hur kvalitetssäkras verksamheten?  

Spelar det någon roll vilken nämnd inom kommunen som hand har ungdomsfrågor 
tycker du? Förklara.  

Är den situationen optimal eller skulle du hellre arbeta mot någon annan nämnd? 

Projektet Pilotregion Västerbotten? 

Berätta vad du vet om projekt Pilotregion Västerbotten 

Har du deltagit i någon av de aktiviteter som drivits av projektet.? 

Vilka? 

Vad har du lärt dig/haft för nytta av deltagandet? 

Finns det något behov att du träffar dina kollegor från övriga kommuner, som du ser 
det?  

Har personal från din kommun deltagit i projektets aktiviteter?  

I vilka aktiviteter? 

Hur har det uppfattats? 

Är det någon form av kompetensutveckling som är speciellt viktig för din verksamhet? 

Kommer den att fortsätta efter projektets avslutande? 

Är det någon speciell personalgrupp som det är speciellt viktigt att den får 
kompetensutveckling?  

Har den fått det? 

Vilken betydelse har projektet haft för den verksamhet du ansvarar för?  

Hur har projektet bidragit till att förbättra verksamheten? 

Vilka kvalitetsförbättringar har du märkt som kan hänföras till projektet? 

Kommer de att fortsätta efter projektet är avslutat? 
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Hur har projektet stött verksamhetens kvalitetsarbetet? 

Hur har projektet bidragit till kvalitetssäkringen av verksamheten utifrån de aktiviteter 
som genomförts inom projektet? Vilka aktiviteter har varit viktiga? 

Har din verksamhet deltagit i de nätverksträffar som ordnats? 

Vilket behov fyller dessa träffar? 

Vilket behov ser du för din kommun för att behålla de nätverksträffar som genomförts 
under projektet?  

Hur kan du i din roll se till att stödja att de får fortsätta? 

Vilket annat stöd behövs? 

Inom vilka områden kommer din verksamhet att utvecklas under 2010? 

Allmänt 

Hur ser du på frågan att ha ett regionalt samarbete omkring ungdomsfrågorna i 
Väterbotten? 

Har du något som du vill tillägga om projektet? 
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Frågor till verksamhetsledare 

Allmänt om den egna verksamheten 
Berätta om vad du arbetar med. 
Vilken verksamhet ansvarar du för? 
Vilka mål har du för din verksamhet?  
Vem har beslutat om målen? 
Spelar det någon roll vilken nämnd inom kommunen som handhar ungdoms-
fritidsfrågor tycker du? 
Förklara.

Om projektet Pilotregion Västerbotten? 
Berätta vad du vet om projektet Pilotregion Västerbotten.
Har du deltagit i någon av de aktiviteter som drivits av projektet.? 
Vilka? 
Vad har du lärt dig/haft för nytta av deltagandet? 
Vad har du konkret genomfört i din verksamhet som du lärt från projektet?  
Finns det något att vinna på att du träffar dina kollegor från övriga kommuner, som du 
ser det?

Har din personal deltagit i någon av de aktiviteter som drivits av projektet.? 
Vilka? Hinder? Möjligheter? 
Varför tycker du att de borde delta i just de aktiviteterna? 
Hur har deltagandet uppfattats? 

Vilken betydelse har projektet konkret haft för din verksamhet?  
Hur har projektet bidragit till att förbättra din verksamhet? 

Är det någon del av projektet som har varit speciellt viktigt för din verksamhet? 
Kommer den att fortsätta efter projektets avslutande? 
Är det någon speciell personalgrupp som det har varit speciellt värdefullt att den fått 
kompetensutveckling?  

Hur kvalitetssäkras din verksamhet? Hur dokumenteras kvalitetsarbetet och hur ser 
processen ut? Dokument? 
Hur har projektet stött verksamhetens kvalitetsarbete? 
Hur har projektet bidragit till kvalitetssäkringen av verksamheten? Vilka aktiviteter har 
varit viktiga? 

Har du märkt någon kvalitetsförbättring av din verksamheten som kan hänföras till 
projektet? 

Har du eller någon annan från din kommun verksamhet deltagit i de nätverksträffar som 
ordnats? Vem har deltagit? 
Vilket behov fyller dessa träffar? 
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Vilket behov ser du för din verksamhet att fortsätta de nätverksträffar som genomförts 
under projektet?  
Kan du göra något så att de får fortsätta? 
Vilket stöd behövs? 

Hur vill du utveckla den verksamhet du har ansvar för att utvecklas under 2010? 
Är det några av de ideérna som du fått från projektet? 

Är det något du vill tillägga som jag inte har frågat om ?  
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Intervjumanual handledning

Du har erbjudit din personal att ta del av grupphandledning inom projektet. Varför? 
Var det lätt/svårt att få personalen att delta i handledningen? 
Genomfördes den på arbetstid?  
Vilka mål hade du med att låta personalen delta i denna del av projektet? 
Uppfylldes de målen? 
På vilket sätt har handledningen kommit verksamheten till gagn? 
Har ni lärt något under handledningen? 
Det är ett tag sedan handledningen avslutades. Hur märks det idag att personalen haft 
handledning? 
Har handledningen följts upp på något sätt? 
Har du några planer på att följa upp den i framtiden.  
Varför? 
Varför inte? 

Vilken betydelse upplever du att handledningen haft för
a) för dig?
b) din personal
c) för ungdomarna 
c). verksamheten i stort 

Intervjumanual Främjande ledarskap 
Vad innebär det att arbeta främjande för dig? 
Hur arbetade du tidigare? 
Hur ser det främjande arbetet ut rent konkret? Vad gör ni med ungdomarna som ni inte 
gjorde tidigare? 
Vad vill du uppnå med det främjande ledarskapet? 
Vad uppnådde du med det ledarskap du hade tidigare? 
Vad är fördelen med att arbeta främjande? 
Finns det några nackdelar? 
Är det något du saknar från ditt tidigare sätt att arbeta? 
På vilket konkret sätt är det bättre för ungdomarna att arbeta främjande? 
 Hur vet du om arbetet burit frukt eller ej? 
Påverkar arbetssättet vilka ungdomar som kommer till fritidsverksamheten? 
Påverkar det ungdomarnas attityder? 
På vilket sätt? 
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