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UTVÄRDERING AV PROJEKT UNGDOMENS HUS I BODEN 
 
Ungdomsstyrelsen har tillstyrkt medel med 250 000 kr för ”Utveckling av Ungdomens Hus i 
Boden” för att stärka kvalitets- och kompetensutveckling. Inriktning för resurserna ska vara 
utbildningsinsatser, samverkan, dokumentation, utvärdering och erfarenhetsspridning. 
Projektet startade 2006-12-15 och pågår fram till 2008-06-30. 
Roger Arespong, fritidskonsulent på Kultur- & fritidsförvaltningen och Göran Ahlström, 
kamratstödssamordnare på Barn- & utbildningsförvaltningen är ansvariga för projektet. 
 
Introduktion 
 
Det finns knappast någon verksamhet inom den kommunala fritidssektorn som under de 
senaste åren varit så omdebatterad och omstridd som den öppna ungdomsverksamheten som 
bedrivs på fritidsgårdar, ungdomsgårdar och Ungdomens Hus runt om i våra kommuner. 
Det som hörts i debatten har handlat om resursminskningar, oklara mål för verksamheten och 
otydliga yrkesroller. Ett bidrag till diskussionerna var bland annat en uppmärksammad 
forskningsrapport 1 där man pekade på risken för att gårdar utan tydlig styrning skulle kunna 
bidra till negativ utveckling hos ungdomarna. Det finns här även exempel som framhåller den 
stora betydelse som öppen verksamhet av god kvalitet kan ha för positiv utveckling hos de 
ungdomar som ofta inte finns engagerade inom annan fritidsverksamhet. 
Villkoren för den öppna ungdomsverksamheten ser idag på många sätt annorlunda ut än på 
1970-talet när den stora expansionen av verksamheter för ungdomar ägde rum. En viktig 
skillnad gäller synen på målet för grunduppdraget med öppen verksamhet, där man idag 
framhåller betydelsen av att stärka ungdomars personliga utveckling snarare än att motverka 
negativa beteenden. Det finns även en betoning idag av att ungdomars egna önskemål och 
deras eget ansvar för sin fritid ska vara utgångspunkt för verksamheten. 
Från många håll framförs även som viktigt att den enskilda kommunen tar ställning till vilka 
mål och uppgifter som den öppna ungdomsverksamheten ska ha och hur den ska integreras i 
kommunens ungdoms- och fritidspolitik. 2 
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Ungdomens Hus i Boden  
 
Ungdomens Hus har sedan 1 februari1989 bedrivit öppen verksamhet för ungdomar i lokaler 
som tidigare använts som brandstation i kommunen. Lokalerna ligger centralt belägna i 
Bodens centrum. Ungdomar var själva aktiva pådrivare för att få till stånd verksamheten. 
I det måldokument som finns från starten framförs att ”Gården ska vara öppen för all ungdom 
och en samlingsplats för utåtriktade aktiviteter för att nå olika grupper i samhället samt ett 
alternativ till det kommersiella utbudet”. 
Fem mål finns angivna: 
 

• Ungdomens Hus ska vara drogfri 
• Ungdomens Hus ska samarbeta med föreningar, studieförbund och arbetslivets 

organisationer 

                                                 
1 Koutakis  Fria tider 2000:4  Fritidsgårdarna har en enorm potential  
2 Svenska Kommunförbundet 2002  Verksamhet utan avsikt? 
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• Besökare och personal ges inflytande över verksamheten genom ett gårdsråd 
• Ungdomens Hus ska stimulera intresset för skapande aktiviteter 
• Ungdomens Hus ska vara ett naturligt centrum och en lokalresurs för ungdomar, men 

även för vuxna 
 

Idag gäller fortfarande samma mål för verksamheten, de har inte reviderats under de nästan 20 
åren som verksamheten pågått. 
 
Ungdomens Hus har idag öppet: ti - to kl 11-21, fr - lö kl 16-22 och sö - må håller man stängt. 
På måndagar har personalen sedan våren 07 möte tillsammans med projektledarna med syfte 
att utvärdera och utveckla verksamheten. Måndagar används även till kompetensutveckling 
för personalen. 
  
Personalen består idag av fyra heltidsanställda och några timanställda. Av de fast anställda har 
en arbetat sedan starten 1989, en i 8 år, en i 7 år och den ende mannen i personalen i 2 år. En 
av personalen har fritidspedagogutbildning medan de övriga har olika bakgrund inom till 
exempel barnsjukvård och som kamratstödjare i skola. 
     
I UH finns i källarplanet ett fotolab, snickerilokal, danslokal och replokal för musikband. Av 
detta är endast replokalen utnyttjad idag. I huvudlokalen finns ett café, biljardbord, 
pingisbord, tv-spel, tv, tidningar och sittplatser för samvaro. Där finns även en scen för olika 
framträdanden. På övre våningen har handikappföreningar sina lokaler. 
 
 
Bodens kommun och dess ungdomar 
 
De ungdomar som utgör besökare på UH kommer i första hand från de två centrumskolorna 
Korpenskolan och Sandenskolan  samt från gymnasiet på Björknässkolan.  
Några ungdomar från Brönjaskolan i Sävast besöker även UH och även några från friskolan 
Fria Emilia i centrum 
 
Det finns alltså två År 6-9-skolor i centrum: Korpenskolan och Sandenskolan. 
   
Korpenskolan har 380/420 elever fördelade på 19/21 klasser. Detta gör ca 20 elever per 
undervisningsgrupp. På skolan tjänstgör 32 grundskollärare. 1 speciallärare och 2 
specialpedagoger, det ger en lärartäthet på 12 elever per lärare. Samtliga pedagoger är 
behöriga, men i enstaka fall saknas ämnesbehörighet. Andel elever som saknar allmän 
behörighet till gymnasieskolan är 12% av flickorna och 10% av pojkarna. Detta är en ganska 
hög siffra i förhållande till förväntat resultat enligt Skolverkets beräkningar där man tar 
hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer. 3 
 
Sandenskolan är fr.o.m. H07 en 6-9-skola med 490 elever. Antalet elevgrupper är  i år 6: 2 
klasser, år 7: 7 klasser, år 8: 8 klasser och år 9: 7 klasser. Klasserna är sedan indelade i 20 
grupper. Av all pedagogisk personal är det bara en vikarie som inte har full behörighet. 
Lärartätheten är ca 12 elever per lärare. Skolan har en pedagogisk profilering som är inriktad 
på internationalisering och fysisk aktivitet och hälsa. Andel elever som saknar allmän 
behörighet till gymnasiet är här  4% av flickorna och 12% av pojkarna. 

                                                 
3 Kvalitetsredovisning 2007 för Korpenskolan, Sandenskolan  och Björknässkolan  http://www.boden.se/ 
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Båda skolorna har en inriktning på det framtida arbetet som de i viss mån delar med varandra, 
nämligen ett arbete som handlar om ”Kunskap och bedömning” och en strävan efter att uppnå 
certifiering för ”Skola för hållbar utveckling”. Sandenskolan vill även arbeta vidare med sin 
profilering och Korpenskolan planerar för införande av elevstyrda utvecklingssamtal.4 

I kommunen finns en gymnasieskola Björknässkolan. Vid skolan finns elva nationella 
program, ett förstärkt individuellt program samt internationell utbildning inom ramen för IBO 
(The International Baccalaureate Organisation). Skolan har profilerat sig mot musik, 
specialidrott, ishockey, skidskytte, handboll och är dessutom den enda skolan i regionen som 
erbjuder kurser i anläggning/anläggningsmaskinteknik. En undersökning som baseras på 
statistik från Skolverket visar att Björknäsgymnasiet har ett större antal elever med betyget 
Godkänd än många andra gymnasieskolor i landet. Skolan är organiserad i fyra sektorer med 
en rektor för varje sektor.  

 
Kommunal styrning – fritidspolitik/ungdomspolitik i Boden 
 
Verksamhetsidén i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 5 uttrycker att: 
Medborgarna i Bodens kommun ska erbjudas ett omfattande och varierat utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Verksamheten ska stimulera till ett aktivt deltagande där barn och ungdomar 
ska prioriteras samt även arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Föreningslivet är av 
avgörande betydelse för kommunens alla invånare och ska prioriteras där verksamheten frigör 
mänskliga resurser och därigenom bidrar såväl till den enskilda människans som samhällets 
utveckling. 
Boden ska vara en attraktiv kommun att bo i för utövare inom kultur- och fritidsområdet. 
Alla kommuninvånare ska ges tillfälle att utveckla sin uttrycksförmåga och kreativitet. 
Kommunen ska kännetecknas av ett rikt, varierat och levande utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. 
Genom ökad samverkan med skola, föreningar och ungdomsråd ska ungdomar stimuleras till 
intresse för konst, kultur och föreningsliv samt få pröva på olika former av kultur- och 
fritidsaktiviteter. 
 
Genom ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige ska ungdomsperspektivet i kommunen 
säkerställas och Bodens ungdomar ges ett reellt inflytande i den politiska beslutsprocessen. 
Ungdomsrådet bildades 2003. Ungdomsrådet är ett förslags- och referensorgan för ungdomar 
i ålderna 13-25 år. Nämnder och styrelser ska inhämta rådets synpunkter i frågor som berör 
ungdom. Rådet träffas varannan vecka då man har möten, träffar med politiker, föreläsare, 
studiebesök och olika aktiviteter. Representanter från ungdomsrådet informerar även i skolor 
en gång per termin om olika idéer och projekt som man arbetar med. Rådet administreras av 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ungdomsfullmäktige har bildats och haft sitt första möte 20 februari 2007 på 
Björknäsgymnasiet. Som förberedelser genomfördes diskussioner denna första gång i 
grundskolans år 8 och gymnasiets år 2 om vad eleverna ville ändra på och vad de ville 
framföra till politikerna. Varje klass utsåg 2 representanter för klassen. Dessa 
elevrepresentanter har sedan träffats och diskuterat och prioriterat uppkomna förslag. De har 
sedan skrivit c:a 60 motioner om dessa frågor. C:a 70 personer deltog vid mötet, varav 21 
politiker och 11 tjänstemän. Vid mötet överlämnades ungdomarnas motioner och de fick då 
                                                 
4 Ibid 
5 Verksamhetsplan 2008-2010  Kultur- och fritidsnämnden  http://www.boden.se/ 
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även möjlighet att förklara och förtydliga bakgrund och avsikterna med de olika motionerna. 
Utvärderingen visade på starkt positivt gensvar för behovet av ett Ungdomsfullmäktige i 
kommunen. Ett beslut om ett permanent Ungdomsfullmäktige har fattats och genomförandet 
av mötet för 2008 blir under senare delen av hösten. Ansvariga är Roger Arespong Kultur- 
och fritidsförvaltningen och Göran Ahlström Barn- och utbildningsförvaltningen under 
ledning av Demokratirådet. 6 
  
Målet för kommunens kultur- och fritidspolitik är att minst 84% av de som bor, vistas och 
verkar i Boden ska vara nöjda med den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Detta ska 
visa sig i den kultur- och fritidsvaneundersökning som ska genomföras i samband med varje 
ny mandatperiod. Av resultatet i kultur- och fritidsvaneundersökningen  2006 7 framgår att 
den verksamhet, de satsningar och investeringar som nämnden gjort ligger väl i linje med de 
svar enligt nedan, som lämnats i enkäten. 
På frågan Vilken typ av fritidsinriktning tycker du att Bodens kommun ska ha? svarar 
åldersgruppen 14-19 åriga tjejer som första fem alternativ i tur och ordning: Sport- och 
idrottshallar, badhus, fritidsgård, musik/kulturarrangemang, teater och dans. 
Killar i samma åldersgrupp vill ha: Sport- och idrottshallar, badhus, natur/friluftsliv, 
fritidsgård, cykel- och promenadvägar. 
På frågan Hur nöjd är du med din fritid? svarade 78% av 14-19-åriga tjejer att de var helt 
nöjda eller ganska nöjda. 83% av killarna i åldersgruppen var helt nöjda eller ganska nöjda. 
Här är ungdomsgruppen mer nöjd med fritids- och kulturutbudet i  kommunen än gruppen 
vuxna. 
 
 
Projektets intentioner  
 
Projektet finns beskrivet i projektansökan i form av följande fem punkter: bakgund, syfte, 
mål, planerade aktiviteter och utvärdering 
 
Bakgrund 
Ungdomens Hus (UH) bedriver verksamhet i gamla brandstationen i centrala Boden. 
Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år. I lokalerna finns det café, scen, 
biljardbord, pingisbord, tv, dvd, tv-spel, internetdatorer, spel, tidningar, snickerilokal, 
danslokal, replokal m.m. 
Ungdomens Hus är öppet tisdag – torsdag 11-21, fredag och lördag 16-22. 
Ungdomens Hus besöks regelbundet av ca 30-45 unga varje dag och det är i stort sett samma 
ungdomar som är där. I besökandegruppen har de ungefär samma attityder och värderingar. 
Det finns indikationer om att det är en homogen grupp ungdomar som är där, som gör det 
svårt för andra att komma in i gemenskapen. Att luckra upp och bryta grupperingen och få in 
nya unga kommer att prioriteras i det kommande arbetet. 
 
Syfte 
Verksamheten på UH ska förebygga att unga drar omkring på sta´n, hamnar i fel sällskap och 
missbrukar tobak/alkohol/narkotika och blir kriminella. Ungdomens Hus ska vara ett ställe för 
ungdomar att vara på och träffa andra samt göra olika aktiviteter med eller utan personalen 
och på så sätt förebygga ett socialt utanförskap. 

                                                 
6 http://www.boden.se/    och information från intervjuer med projektledare, fritidschef och fritidsnämndens 
ordförande. 
7 http://www.boden.se/ 
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Verksamheten ska främja att unga möts, får nya kompisar och utvecklar sin sociala 
kompetens. De erbjuds aktiviteter att syssla med. Via samarbetet med föreningar och 
studieförbund får de kännedom om olika aktiviteter på sin fritid. Ungdomarna ska känna till 
olika alternativ att göra på sin fritid och att det finns olika val att göra. 
Förhoppningen är att unga i Boden får en bra uppväxt, en positiv bild av kommunen och att 
fler stannar kvar eller flyttar tillbaka efter studier m.m. på annan ort. 
Personalen som arbetar på UH är ansvariga för verksamheten som bedrivs i lokalerna. Med 
handledning och stöd utvecklas nya metoder för att göra UH mer attraktivt och intressant för 
unga i Boden. Som handledare används personal i Bodens kommun, samt externa personer 
som hyrs in och som har kompetens och erfarenhet av arbete med unga. 
Personalen är sammankallande i Gårdsrådet. I samverkan med ungdomar arrangeras 
aktiviteter. Det förs även en dialog med ungdomarna om vilka behov som finns. 
 
Mål 
Följande mål finns formulerade för projektet: 
 

• Behålla nuvarande ungdomar och få in nya ungdomar på UH 
• Minska andelen rökare på UH 
• Minska bruket av alkohol och narkotika bland ungdomar 
• Fler aktiviteter och arrangemang producerade av unga 
• Fler unga upplever sin uppväxt i Boden mer positiv 
• Förbättra ungas attityder och värderingar 
• Personalen ska höja sin kompetens 
 

Ett indirekt förväntat resultat av projektet är att unga minskar sitt bruk av alkohol och droger 
samt höjer sin sociala status genom att UH blir ett bättre ställe att vara på. Fler unga ska tycka 
om att vara på UH, de lär känna fler unga, aktiverar sig, får nya intressen och en 
meningsfullare fritid och utvecklar sig som människor. De kommer då att uppleva en bra 
uppväxt i Boden och ha en positiv bild av kommunen. 
Målgrupp är i första hand de som besöker UH. 
Boden ses som litet av en föregångare i landet med det förebyggande arbetet mot alkohol och 
droger. Arbetet handlar om att förändra ungdomars attityder och värderingar inom området 
och sker i form av föräldrautbildningar om vuxenansvar, drogutbildning och attityder samt 
satsningar med Team 49 och Noll-toleransprojektet.  8 
När det gäller attityder och värderingar så kommer UH att arbeta för ett bättre uppträdande 
mellan ungdomarna, öka och stärka pojkars och flickors självkänsla och förbättra deras 
attityder gällande hälsa. 
Samarbete med studieförbund, som arbetar med flick- och pojkgrupper och även med MoD – 
mångfald och dialog, kommer att äga rum. När det gäller hälsa kommer arbetet även inriktas 
på att försöka få unga att tänka i nya banor och ändra attityd i fråga om att röka och dricka 
men även påverka dem till en nyttigare kost. 
 
Planerade aktiviteter under projekttiden  
Vid projektets start genomförs en enkät till ungdomar på Ungdomens Hus och till en grupp 
unga som normalt inte brukar vara på Ungdomens Hus. Enkätens frågor ska utgå från 
projektets målformuleringar och göras två gånger, en gång i projektets inledning och den 
andra gången i slutet. 

                                                 
8 http://www.boden.se  Team 49 innebär en form av kontraktsskrivning med ungdomar där man förbinder sig att 
arbeta mot droger, vandalisering, kriminalitet och för ett respektfullt uppträdande 
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Statistik från projektet kommer att sammanställas av en person från Barn- och 
utbildningsförvaltningen.    (nyckeltal – i förslag och framtidsinriktning) 
Ungdomarnas åsikter och intressen ska tas tillvara och de ska få möjlighet att utöva olika 
aktiviteter som de vill göra. Ungdomar påverkar detta på olika sätt, t.ex. genom enkäten, 
samtal, gårdsrådet eller förslag som läggs i förslagslådan. 
Delaktiga i aktiviteterna kommer ungdomsgrupper, föreningar, studieförbund och andra 
aktörer att vara. 
Gårdsrådet, ungdomsrådet och andra intresserade ska få en större möjlighet att göra olika 
arrangemang för att Ungdomens Hus ska bli en naturlig mötesplats för Bodens unga. Det kan 
handla om konserter, teater, cafékvällar, föreläsningar eller andra saker som ungdomarna är 
intresserade av. 
Information om det som händer på Ungdomens Hus kommer att spridas i större omfattning än 
vad som görs nu, för att på så sätt få fler ungdomar intresserade av att vara där. Det kommer 
främst att ske genom att prata med ungdomarna, lappar på anslagstavlan, uppdaterad hemsida 
och annonser i lokala annonstidningen 
En inventering av personalens behov av kompetensutveckling görs och utifrån det skräddarsys 
en fortbildning med kompetenta föreläsare inom området. 
 
Utvärdering 
Utvärdering av projektet görs i samverkan med Luleå tekniska universitet, Barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Utvärderingen ska ske i samråd med ungdomar, personal och projektledare. 
Utvärderingen omfattar perioden från projektstarten 2007-12-15 fram till 2008-03-31. 
Projektet fortlöper dock fram till 2008-06-30. 
 
 
 
PROCESS – VAD HAR HÄNT UNDER PROJEKTTIDEN? 
RESULTAT OCH UTVÄRDERING 
 
Genomförda aktiviteter under projektperioden kopplat till projektmålen och 
måluppfyllelse.  
 
Som stöd för utvärdering av målen i projektet har intervjuer genomförts med personalen på 
UH, tre kvinnor och en man. De två projektledarna har även intervjuats samt kultur- och 
fritidschefen i kommunen och kultur- och fritidsnämndens ordförande. En enkät har även 
besvarats av de flesta av de besökande ungdomarna på UH. 
 
Projektmål 
När det gäller den verksamhet som har dokumenterats  vid UH under 2007 – V08 så är 
satsningar på målet med kompetensutveckling hos personalen särskilt märkbar. 
En dag i januari 07 deltog personalen i ett motivations-event i Skellefteå. Det processarbete 
som då pågick i Skellefteå presenterades och de fick även en föreläsning av Ulf Hagström om 
ungdomars utsatthet och samhörighet. Eventet var i det stora hela ett erfarenhetsutbyte där 
personalen fick med sig en hel del tankar och idéer. 
Under våren 07 infördes också stängt på UH på måndagar just för att personalgruppen skulle 
kunna använda dessa dagar till kompetenshöjande kurser, föreläsningar, projektarbeten och 
personalmöten. 
Under två dagar i februari 07 var FMN – föräldraföreningen mot narkotika inbjuden i syfte att 
informera om droger och hur personalen kunde jobba med detta. 
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Processarbete med Jim Broström startade under våren 07 och fortsatte under hösten. Detta 
processarbete är en del av ett landsomfattande arbete med kompetensutveckling hos personal 
som på olika sätt arbetar med ungdomar. Ansvariga för arbetet är kommunförbundet. 
Samtliga kommuner i Norrbotten deltar och möten med hela Norrbotten har ägt rum två 
gånger och med en regional grupp från Luleå, Boden och Älvsbyn ett antal gånger. En 
behovsinventering äger rum vid träffarna och detta mynnar ut i utbildningsinsatser och 
konferenser. 
”Livet är en fest” som är en nationell konferens och festival för ungdom, fritidsledare, 
tjänstemän och politiker gick av stapeln i maj 07 i Skellefteå. Syftet med konferensen är att 
arbeta fram ett antal viktiga framtidsfrågor för ungdomar som man kan ta med sig hem och 
använda i sitt målarbete. Konferensen sker i form av workshops, diskussionsgrupper och 
aktiviteter. Runt 400 ungdomar och vuxna från hela Sverige deltog. Från Boden deltog två 
personer från personalen på UH tillsammans med 8 ungdomar i 14-15-årsåldern som var 
besökare på UH. 
Mats Burman har skräddarsytt en tvådagarskurs i Konflikthantering som gick av stapeln under 
december 07. 
Personalen har även gjort studiebesök i oktober 07 på UH i Kalix som då var nyöppnat där 
man fick ta del av deras arbete med verksamheten. 
I mars 08 har studiebesök på Fryshuset i Stockholm genomförts och även ett besök på 37:an 
ungdomsgård på Söder hanns med. 
En konferens om Ungdomars psykiska hälsa och Konflikthantering är inplanerad i mars 08. 
 
Måluppfyllelse: 
Vid intervjuerna så framkommer att personalen under sin anställning upplevt sig arbeta 
ensamma och ouppmärksammade från kommunens sida. Detta har man även varit medveten 
om på fritidsförvaltningen. När det gäller projektet som bedrivits under 07-08 så vill 
personalen framhålla den satsning som gjorts på deras kompetensutveckling och menar att 
detta ger effekter på hela verksamhetens kvalitet. 
  
 Kompetensutveckling, det stärker ju en…det har varit mycket intressant och roligt….man har blivit litet  
 omruskad….och att få jobba mer djupgående med någonting och det finns stöd runt omkring….man 
 behöver inte känna sig så ensam, för det kan vi har gjort litet grand….vi har jobbat här personalen och  
 varit så ensamma och ingen har haft inblick i vad vi gjort….vi har fått styra upp allting själva och nu 
 känns det som om vi har fått stöd från så många håll, så det är jättebra   [personal] 
 
 Jag tycker vi har varit osynliga….man har känt sig ensam och ouppskattad…   [personal] 
 
 …det har varit litet problem att stötta fritidsledarna i verksamheten, mycket har gått i gamla hjulspår… 
 Man har sett genom åren att de har gjort en social insats i mångt och mycket…de har fått vara de som  
 samlar upp ungdomarna…många gånger har ungdomarna det svårt och kanske inte något stöd  
 hemma ….egentligen är det inte personalens ”bord”, men de har fått ta mycket av det ansvaret utan att 
  ha fått någon stöttning i det jobbet…de har fått dra ett tungt lass där och kanske inte fått så mycket 
  credit för det heller     [förvaltningschef] 
 
De har nu fått ett stöd och en kontinuitet i stödet i och med att projektledarna deltar i de möten 
som har till syfte att utveckla verksamheten och som hålls på UH varje måndag tillsammans 
med personalen. Dokumentation av verksamheten på UH har också utvecklats och blivit mer 
tydlig. 
 
Projektmål 
När det gäller projektmålen som handlar om att minska ungdomars användning av tobak, 
alkohol och narkotika så har en del aktiviteter organiserats. 
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I februari 07 genomfördes en enkät angående rök- och snusvanor som riktades till de 
ungdomar som besökte UH och  därefter planerades och startades ett antirök- och snusprojekt. 
Här var möten planerade med de ungdomar som anmält sig som intresserade och där en av 
kamratstödjarna i skolan skulle arbeta med detta genom att samtala, informera och träna 
avslappning med deltagarna. De ungdomar som skulle visa sig vara framgångsrika när det 
gällde att sluta röka eller snusa skulle även få någon form av belöning. Pressen var på besök 
på UH för att skriva om projektet och intervjuade ett antal ungdomar om deras rök- och 
snusvanor. 
I övrigt har alla ordnade aktiviteter och den dagliga verksamheten en inriktning som syftar till 
minskning av ungdomars droganvändning. Detta framförs och bearbetas på olika sätt, t.ex så 
är det rök- och snusförbud under de tjejkvällar och killkvällar som har anordnats. Det  
förutsätts alltså att man inte går ut för att ta en rökpaus under kvällen. 
 
Måluppfyllelse: 
En anti-rökgrupp startades med tre ungdomar, men de ungdomar som anmält sig fullföljde 
inte träffarna utan deltog endast vid första mötet. En eventuell anledning till att de uteblev kan 
enligt personal och projektledare vara att för deltagande i projektet krävdes föräldrars 
underskrift och några ungdomar framförde att då ville de inte delta. Man framför dock från 
personal och projektledare att man lagt ner mycket arbete på antirökkampanjen även om 
första omgången inte var så lyckad. Det har nu startats en ny omgång med två ungdomar som 
deltagande och man har även satsat på en annan inriktning på arbetet, där man gjort en ”skylt” 
med en namninsamling där man ska skriva på för arbetet mot droger.  
 
 …vi vänder på det, du behöver inte vara med i en anti-rökgrupp, men kan ändå stödja din kompis i att 
  inte ta den där cigaretten    vi tänker inte släppa det här…det är ett bra koncept….[projektledare] 
 
Man vill alltså framhålla att arbetet mot droger fortsätter. Vid tjejträffarna så har rök- och 
snusförbudet fungerat helt utan problem. 
 
Projektmål 
Ett av projektmålen var att få fler aktiviteter och arrangemang som produceras av unga 
En konsert av unga, för unga arrangerades i januari 08. Detta evenemang lockade ca 120 
ungdomar som blev underhållna av olika unga förmågor. 
I arbetet som handlar om att engagera ungdomar som besöker UH i verksamheten och i olika 
aktiviteter och att locka fler besökare till UH har alltså s.k. tjejkvällar organiserats. Den första 
kvällen ägde rum i oktober 07 där det var smycketillverkning, mangateckning, småprat, lättare 
tilltugg och allmänt ”mys” på programmet. 7 flickor deltog under kvällen. 
I februari 08 anordnades en andra tjejkväll med temat mot droger. Denna gång kom 15 
flickor. Liten antirökutställning presenterades med information om nikotinets 
skadeverkningar. Det bjöds på sminkkurs, tacobuffé, tv-spel, mys, godis och dialoger med 
personal från ungdomsenheten på socialförvaltningen och UH-personalen. 
Tjejkvällarna har även ett jämställdhetsmål på så sätt att fler tjejer förhoppningsvis lockas till 
UH och ger en bättre balans när det gäller fördelningen flickor/pojkar som besöker UH. I 
dagsläget dominerar pojkar till antal. 
Ett starkt tryck från pojkarna på UH har dock lett till att även killkvällar kommer att äga rum. 
Den första är planerad i mars 08. 
Öppet Hus mot droger har ägt rum en dag i november 07. Här var bl.a åktur med rallybil med 
Norrbottens motorsällskap på programmet. Biljard- och pingistävlingar anordnades under 
dagen samt lotterier. Destin Macumbu från BBK utmanade ungdomarna i Nintendo Wii. 
Ungdomarna bjöds på sponsrad korv som grillades i lånad eldstad utanför UH. 
En ny omgång med en dag Öppet Hus kommer erbjudas i slutet av mars 08.. 
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Samverkan med föreningar och omgivande samhälle är en av de mål som finns för 
verksamheten vid UH.  
 I detta arbete kan man lyfta fram en ”kompisdag” där funktionshindrade från 
Gammelängsskolan träffades på UH för olika aktiviteter och en gemensam fikastund har ägt 
rum vid två tillfällen i november 07 och mars 08. 
Ungdomens dag ska genomföras för tredje året i rad i april, med musik-café och konserter. 
Ungdomsrådet har huvudansvaret för arrangemanget, men det sker i samverkan med UH. 
Lokaler för dagen ska vara  UH och Folkets Hus. 
Ett samarbete med ABF och Björn Sköldmark är på gång för våren 08 med aktiviteter som 
musik-café, hårdrock-konsert, workshops med bl.a. mangateckning och street-dance och 
talangtävling. 
 
För att sprida information mer effektivt om UH och vad som pågår där så är en folder 
planerad. Arbetet med att utveckla dokumentationen av UH-verksamheten är igång. 
Information till politiker i kommunen är även med i planeringen. 
 
Måluppfyllelse: 
Här uttrycker projektledare och personal det som att man har startat upp arbetet och att det är 
en process som är under utveckling, så man kommer att se resultat längre fram. Det gårdsråd 
som fanns längre tillbaka fungerade dåligt, det var svårt att få ungdomar att komma på de 
tider som bestämts för möten. Det som har bidragit till ungdomarnas medverkan i planering 
av verksamheten kan sägas vara en förslagslista som funnits uppsatt, där de har kunnat skriva 
ner sina önskemål för verksamheten. Här har då framkommit förslag på bl.a. bowling, 
sminkkurs, streetdance m.m. som personalen sedan försökt genomföra. 
Personalen uttrycker tydligt att de upplever svårigheter med att aktivera ungdomarna och få 
dem delaktiga i verksamheten. 
 
 ….de allra flesta vill ju inte göra någonting, de vill inte ha något över sig, att man måste göra  
 någonting, så det är ganska begränsat till gården och de verksamheter som finns här dvs biljard och det  
 enkla, där man kan lägga ner pingisracketen när man blir less…….[personal] 
 
 det har försökts till och från att få ett gårdsråd som fungerar, men det har varit knepigt, det är svårt att 
 få ungdomarna att aktivera sig….[projektledare] 
 
 UH ska ju stimulera till skapande verksamhet, men det är svårt när man inte kan nå dem….hur ska man 
  bryta igenom barriären….man får ju inte ett hej ifrån dem….så ibland sliter man sitt hår….alla är ju inte 
  så, men det är den gruppen som märks och tar energi, de som ingenting vill…. 
 De är ju de som påverkar de andra ungdomarna, det finns ju ungdomar som vill, men de som inte vill, 
  de påverkar ju och drar med sig… [personal] 
 
När det gäller målet med samverkan så uttrycker man att: 
 
 ….ja i Öppet Hus så har vi samverkat med föreningar, även vid tjej- och killkvällarna så har det varit 
  litet samverkan, men grundtanken är ju att det ska ske i den vardagliga verksamheten så att man 
  försöker få in föreningar att samverka med, ja att ungdomarna får reda på litet mer vad som finns så 
  kanske de kan ansluta sig till någon förening… [projektledare]  
 
Har det då kommit fler ungdomar och nya grupper av ungdomar? När det gäller t.ex 
tjejkvällarna så är de tjejer som kommit till dessa kvällar nästan samma tjejer som i övrigt 
kommer till Ungdomens Hus. Men man har lyckats öka antalet deltagare från första 
arrangemanget till det andra från 7 deltagande tjejer till 15 stycken. 
 
 Det är mer att vi har startat upp det hela….vi har inte annonserat så bra, utan det är mer en process 
  under utveckling, så det kommer att bli….[projektledare] 
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Projektmål 
Målet att förbättra ungdomars attityder och värderingar finns med i all verksamhet. Här kan 
särskilt nämnas en föreläsning av en ung volontär Jonas Pasma som berättade om sitt arbete i 
Zimbabwe. 
Ett nyttigare koncept har införts under hösten vad beträffar cafeteriautbudet. Sötsaker och det 
mesta av fikabrödssortimentet har uteslutits. Istället säljs nyttiga fullkornssmörgåsar med 
grönsaker och gott pålägg till ett mycket lågt pris. Endast en läskleverantör finns idag mot 
tidigare två. 
Tjej-jouren har varit och informerat om sin verksamhet i mars 08. 
 
För att att bidra till målet att få fler ungdomar att uppleva Boden som en positiv uppväxtmiljö 
så  erbjuds alltid sportlovsaktiviteter. På sportlovet i februari 07 fanns UH-frukost för 
morgonpigga med varm choklad och ostsmörgås, lasergame i Sävastklinten där inhyrd buss 
gick i skytteltrafik och en bowlingkväll där ett antal banor var hyrda och alla aktiviteter var 
kosnadsfria för ungdomarna. 
Bowlingkvällar har förekommit vid flera tillfällen, en kväll i mars 07 och en kväll i oktober 
07. 
En pimpeldag påsken 07  i Storklinten i Lapptjärn ägde rum i strålande solsken med 
korvgrillning, fika och en fiskranson av fina, feta rödingar till alla som deltagit. 
 
 
Vilka ungdomar besöker Ungdomens Hus och vad tycker de om verksamheten? 
 
56 stycken av de ungdomar som besökte Ungdomens Hus under första veckorna i maj månad 
2008 har besvarat den enkät som lämnats ut till dem. (Bilaga 1). Enkäten innehöll 
huvudsakligen frågor om hur de uppfattar verksamheten på UH, men det fanns även med 
frågor om vilka skolor som besökarna var elever på, när och hur ofta de besöker UH och 
frågor om drogvanor. Avslutningsvis fick de svara på några frågor om hur de tyckte att det var 
att vara ung i Boden och var de trodde att de bodde och vad de gjorde om tio år. 
I flera av enkäterna har inte samtliga frågor besvarats, särskilt gäller detta de öppna frågorna. 
Ett par av enkäterna har inte besvarats seriöst, dessa svar har då utelämnats, men i övrigt så 
har ungdomarna välvilligt svarat på frågorna. 
 
Av de 56 ungdomar som svarat på enkäten var 40 stycken killar och 16 stycken tjejer. De 
fördelade sig från år 6 i grundskolan t.o.m. år 3 på gymnasiet samt ett fåtal som angett att de 
inte går i skolan. De flesta fanns i år 8, år 9 och första året på gymnasiet. 
6-9-skolorna i centrum Sandenskolan och Korpenskolan samt gymnasieskolan 
Björknässkolan hade vardera ungefär lika många svaranden. Därutöver fanns det ett fåtal 
ungdomar från Brönjaskolan, Parkskolan, Fria Emilia, Luleå och Naturbruksgymnasiet i 
Kalix.  
 
Vad tycker ungdomarna då bäst om att göra vid sina besök på UH? Här har de svarat att de 
vill spela biljard och pingis, de vill umgås, prata med sina kompisar och ta det lugnt. 
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Dessa svar dominerar men det finns även en grupp ungdomar som lyfter musikrummet och 
möjligheterna att använda det som replokal. Det man saknar här är bättre musikgrejor till 
musikrummet, en studio för inspelning och att det blir mindre förstörelse när det gäller 
musikgrejorna. På frågan om vad de tycker att det borde vara mer av på UH så dominerar 
önskemål om musikutrustning och musikarrangemang. ”Musikgrejor, litet bättre instrument 
och micar, studio i musikrummet, mer musik, musikkväll, musikcafé, konserter, karaoke”. 
 
 

 
 
 
Att hålla på med olika tv-spel till Nintendo Wii och prata med personalen har även några 
ungdomar svarat att de gärna håller på med, här vill de även ha fler tv-spel att välja mellan. 
 
Vill ungdomarna delta genom att vara med och bestämma och påverka verksamheten? De 
flesta svara här nej på frågan, men det finns även en grupp på 14 ungdomar som svarat att de 
gärna skulle delta i detta och att de skulle kunna tänka sig att ”organisera ungdomskonserter 
och olika evenemang, ordna olika spelturneringar, arrangera LAN – local area network d.v.s. 
koppla ihop datorer och spela dataspel med varandra, vara med i en ungdomsgrupp, 
gårdsmöten, allt möjligt”. 
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I enkäten har ungdomarna även fått utvärdera olika aktiviteter och arrangemang som ägt rum 
på UH under projektperioden som t.ex. Öppet Hus, tjejkvällar, killkvällar och Ungdomens 
dag. Här har många av ungdomarna deltagit och de allra flesta tycker att det har varit bra 
arrangemang, det har varit ”roligt, riktigt roligt, skitbra”. 
 
Hur kan man då få fler ungdomar att komma till UH? På detta svarar man att det är viktigt 
med ”fler arrangemang gärna specifika för UH, musikuppträdanden, konserter, turneringar, 
aktiviteter”. Att annonsera och göra reklam och informera bättre på skolorna tror man även 
på. 
 

 
 
 
När det gäller frågorna om drogvanor så visar svaren att en majoritet av ungdomarna röker, 
det är 33 av 53 som här svarar ja på frågan om de röker. Här är det dock en mindre andel på 
18 stycken som svarar att de röker varje dag, övriga röker någon/några gånger i veckan eller 
mer sällan. Det är färre som anger att de snusar 22 stycken, där 10 av dem snusar varje dag. 
30 stycken av ungdomarna dricker alkohol någon/några gånger i månaden eller mer sällan. 
Endast en av ungdomarna uppger att det sker varje vecka. De allra flesta svarar här att man 
smakar litet eller dricker så man blir litet berusad, endast ett fåtal svarar att man dricker så 
man blir ordentligt berusad. 
Vill man sluta eller minska sitt användande av droger? Här är det flest som svarar ja av dem 
som röker medan det är färre av dem som snusar och dricker alkohol som vill sluta eller 
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minska ner. En övervägande del vill dock inte ha stöd från UH i att försöka sluta eller minska 
ner, endast tre stycken svarar ja på denna fråga. 
 
Avslutningsvis har ungdomarna i enkäten svarat på vad som är bra med att vara ung i Boden. 
Här svarar flera att UH är något som är positivt i Boden. Boden är också en trygg och lugn 
stad där alla känner alla och där man har sina kompisar. Boden har bra skolor svarar också 
några av ungdomarna. De saknar dock ”mer att göra, mer ungdomskonserter, disco, 
musikstudio, cykel- och skateboardplatser och mer affärer”. 
När de ska skåda in i framtiden och försöka tänka sig vad de gör och var de bor om 10 år så 
svarar en ganska stor grupp att de ”bor kvar i Boden eller möjligen Luleå och en del skriver 
att de arbetar som elektriker, fordonsarbetare, verkstadsarbetare, charkuterist eller jobbar 
dygnet runt”. De som tror att de flyttat på sig tänker sig en framtid som ”läkare eller 
sjuksköterska i Stockholm eller Helsingborg, hårfrisörska i Stockholm, musiker i London, bor 
i Göteborg eller Luleå och har familj och barn, bor i större stad och är kökschef på 3-stjärnig 
krog”. ”Hockeyproffs söderut, bor i Canada” finns även med som svar. 
 
 
 
FRITIDS –  OCH UNGDOMSPOLITIK  - CENTRAL STYRNING  
 
Ungdomspolitisk proposition 
 
I den ungdomspolitiska propositionen 2004 Makt att bestämma – rätt till välfärd 9 
presenterades två nya övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken: 
 

• Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd. 
Med detta avser regeringen ungdomars möjlighet till god materiell, kulturell och social 
levnadsstandard. 

• Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. 
Med detta avses ungdomars möjlighet att påverka såväl samhällsutvecklingen i stort 
som sina egna liv och sin närmiljö. 
 

Dessa mål ska alltså utgöra en grund för styrning av olika åtgärder och uppföljning av 
ungdomars levnadsvillkor. Propositionen vill framhålla betydelsen av samordning och att 
ungdomspolitiska insatser tydligt ska integreras i alla berörda politiska områden. 
 
Regeringen har även presenterat fyra perspektiv som trots att de inte på ett enkelt sätt kan 
formuleras i mätbara mål, bör utgöra viktiga utgångspunkter för utformning av offentlig 
verksamhet för ungdomar. Dessa perspektiv är resursperspektivet, rättighetsperspektivet, 
självständighetsperspektivet och mångfaldsperspektivet.  
 
Resursperspektivet innebär ett synsätt där man framhåller att ungdomar har unika kunskaper, 
erfarenheter och värderingar och att detta är av stort värde för en positiv samhällsutveckling. 
Det blir viktigt att tillvarata och utveckla ungdomars resurser i den offentliga sektorn. 
Ungdomar måste alltså ges möjlighet att delta i och påverka utformningen av verksamheter.  
Men ungdomar ska inte bara bidra till samhällsutvecklingen, de ska också tillförsäkras goda 
levnadsvillkor och möjligheter till utveckling. De ska ha rätt att vara med och påverka sitt 
eget liv och sin närmiljö. Detta är innebörden av rättighetsperspektivet. 

                                                 
9 Proposition 2004/05:2   http://www.regeringen.se/ 
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Självständighetsperspektivet innebär att offentliga insatser ska stödja ungdomars möjligheter 
till självständighet och oberoende. Slutligen innebär mångfaldsperspektivet att de många olika 
värderingar och livsstilar som finns bland ungdomar ska ses som något värdefullt och positivt 
och något som bör bejakas i en demokrati, där strävan är lika rättigheter och möjligheter för 
alla. 
 
I den ungdomspolitiska propositionen aviserade regeringen om en förstärkt satsning på kultur- 
och fritidsverksamhet för särskilt utsatta ungdomar. Här menade man att den kommunala 
fritidsverksamheten har en viktig och central roll när det gäller att främja dessa ungdomars 
utveckling och deras möjligheter till deltagande. Man uppmärksammar även den öppna 
fritidsverksamheten och menar att tillgång till lokaler för öppen verksamhet kan spela en 
viktig roll i förebyggande och främjande arbete. Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att 
genomföra satsningen för dessa ungdomar. 
 
I detta arbete har Ungdomsstyrelsen valt att använda begreppen förebyggande och främjande 
ungdomsarbete istället för begreppet åtgärder för unga i riskmiljöer. Begreppen främjande och 
förebyggande har diskuterats och här framhåller man att främjandebegreppet närmar sig 
begreppet empowerment eller andra begrepp där man utgår från individens egen kraft, vilja 
och intresse. Förebyggande arbete innebär då att man vill hindra att något oönskat eller 
negativt som redan inträffat ska hända igen. Man vill alltså styra individer mot ett positivt 
beteende och bort från förväntade problem. Ungdomsstyrelsen använder båda begreppen 
parallellt och menar med detta insatser som syftar till att skapa bättre förutsättningar för unga 
att få tillgång till välfärd och makt och att minska risken för socialt utanförskap. 
 
 
Synpunkter på mål för verksamheten vid UH 
 
I de intervjuer som genomförts som en del av utvärderingen så finns vissa uttalanden som 
bygger på ett förebyggande synsätt när det gäller mål för den öppna fritidsverksamheten, men 
det finns även om än i mindre utsträckning resonemang som representerar ett mer främjande 
perspektiv på målen för verksamheten. Det uttrycks även visioner om en bredare verksamhet 
som fler av Bodens ungdomar och även andra åldersgrupper skulle få tillgång till. 
 
 En mötesplats för ungdomar är det….man vill ha ett ställe där man kan träffas opretentiöst och sen 
  pyssla med något. Just den där strukturerade verksamheten, vi ska syssla med det och det, så funkar det 
  inte.  Det får inte bli för överorganiserat, då tror jag inte att det funkar.    [förvaltningschef] 
 

Man har hittat sig ett andra hem…. Det kanske räcker att de får sitta och prata och fika…en del vill 
bara finnas…och det räcker    [ordförande i nämnden] 

 
Komma dit och ta sig en fika och sitta och snacka…..se på tv och spela litet biljard 
kanske…[förvaltningschef] 

 
 Det är en ambition från min sida att styra öppethållande till kvällar och helger…. 
 Det förekommer mycket skadegörelse….man har ingenting att göra och det är där buset börjar… 
 [förvaltningschef] 
 

Det har varit så luddigt det här med fritidsledarens roll.  Det har som inte funnits något konkret att det 
här ska du göra, utan jag tycker inte att man ska låtsas vara kurator och polis och söka fel eller hitta fel 
hos ungdomar och problem,  när det finns folk som är utbildade för det, utan att man tar fram det 
positiva och det som dom har inom sig och kunna förvalta det på ett bra sätt det tycker jag…. inte så 
mycket det här att man ska vakta på dem     man lägger energin på fel  saker, vi ska locka fram det som 
är bra hos ungdomarna och ge dem chansen att utvecklas till bra vuxna 
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Det är hemskt lätt att man faller in i det där,   att nu ska man söka problem och nu ska man ställa till 
rätta och det känns så fel för man bränner ju krutet …. Man har inte energi då för det roliga    man 
kanske kan hitta vägar …om man då kan få ungdomarna här att engagera sig och börja fundera vad man 
vill med sitt liv. Det kan räcka med det för då är man en bit på väg …. [personal] 
 

 Grundtanken med en ungdomsgård är ju att det ska finnas aktiviteter, men det är ju många här som har 
  det litet trassligt med hemförhållanden och social bakgrund och det är väl bra att de har någonstans att  
 vara….annars far de ju någon annanstans och det händer saker… Men samtidigt att styra upp 
  verksamheten så att även andra är välkomna och kanske blanda gruppen, det är ju det som är tänket…  

 [projektledare] 
 
Jag har en vision om att utveckla UH till någonting stort som kommer att heta allaktivitetshus för alla 
åldrar…den verksamhet som idag är i UH ska inte påverkas utan den ska snarare utvidgas…[ordförande 
i nämnden] 

 
  
 
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET – UTREDNINGAR OCH FORSKNING  
 
Fritidsgårdar – etablering, expansion och senare utvecklingsinriktning 
 
Under perioden 1920-1950-talen var den kommunala ungdomsverksamheten mycket 
beroende av ideella insatser framförallt från olika välgörenhetsorganisationer. 
Ungdomskulturen granskades av staten i Ungdomsvårdkommitténs utredningsarbete under 
1930-40-talet, där den för fritidssektorn typiska indelningen mellan olika grupper av 
ungdomar framskrevs; föreningsaktiva och föreningslösa. I mitten av 1900-talet blev 
ungdomars fritid i allt större utsträckning en fråga för kommunalt ansvarstagande och när den 
moderna fritidspolitiken växte fram på kommunal nivå så kunde man förenklat beskriva den 
som att det handlade om ”föreningsbidrag till föreningsaktiva ungdomar och ungdomsgårdar 
till föreningslösa ungdomar”. 10  Den öppna fritidsverksamheten expanderade kraftigt under 
1970-talet. I många kommuner drevs den av föreningar och organisationer, ofta gällde detta 
på landsbygden och i mindre kommuner medan i storstäder och större kommuner  blev de 
kommunala åtaganden större. Vid samma tid startade fritidsledarutbildningar och det fastslogs 
även att fritidsgårdarnas verksamhet skulle präglas av drogfrihet. Demokratiarbetet tog form 
och olika former av gårdsråd växte fram på fritidsgårdarna.  
I början av 1980-talet hade öppen fritidsverksamhet byggts upp i alla Sveriges kommuner, 
även om den såg olika ut och personalens professionalisering hade fått genomslag. Antalet 
fritidsgårdar minskade dock kraftigt under 1990-talet. Det finns idag även en utveckling mot 
att kommunerna mer sällan själva driver verksamheten utan föreningsdriften har ökat 
markant. 
 
Elofsson 11 beskriver tre olika politiska målsättningar med fritidsgårdsverksamhet: fritids-
politiska, socialpolitiska och kulturpolitiska. När det gäller fritidspolitiken så ville man med 
den öppna verksamheten på fritidsgårdarna nå just de föreningslösa ungdomarna. Ett annat 
sätt att kategorisera ungdomar var benämningarna instrumentellt respektive expressivt 
inriktade ungdomar där ”instrumentella” ungdomar var intresserade av strukturerade 
aktiviteter och ett mer långsiktigt arbete mot olika mål medan fritidsgårdarna skulle vara för 
den ”expressiva” ungdomen som ville ha aktiviteter som var tillfredsställande för stunden och 
saknade långsiktiga mål för sin fritid. Fritidspolitiken rymmer dock även en ambition att 
verka för att ge ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter  i ett längre perspektiv. 

                                                 
10 Svenska Kommunförbundet 2002 Verksamhet utan avsikt? 
11 Elofsson 2000 i Svenska kommunförbundet 2002 Verksamhet utan avsikt? 
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Socialpolitiken har en ansats att verka förebyggande och här skulle i enlighet med detta den 
öppna verksamheten ersätta den destruktiva miljön på gator och torg. Fritidsgårdens 
verksamhet blir här ett redskap i socialtjänstens förebyggande ungdomsarbete. Det 
kulturpolitiska uppdraget innebär en inriktning mot att erbjuda ungdomar på fritidsgårdar en 
egen skapande verksamhet och möjlighet att möta olika estetiska upplevelser. Här ses den 
öppna ungdomsverksamheten som en arena där ungdomar fritt ska kunna utvecklas inom 
kulturell verksamhet.  
 
Ungdomsstyrelsen 12 uttrycker det på liknande sätt att man kan beskriva tre olika motiv till 
varför man bedriver öppen verksamhet för ungdomar: 
 

• ett uttalat behov av förebyggande verksamhet, där samhällets behov av att kontrollera 
och uppfostra ungdomar är det viktiga 

• ungdomens resurser bör komma samhället till nytta, ungdomsgårdar som en 
rekryteringsarena för förenings- och samhällsliv 

• demokratiska och fördelningspolitiska motiv, ge resurser till ungdomar som saknar 
sådana 

 
 
Man kan idag se några utvecklingsmönster när det gäller förändring av den öppna 
fritidsverksamheten. Politiska utgångspunkter för den öppna fritidsverksamheten har till en 
början handlat om samhällets behov av att kontrollera och uppfostra ungdomarna 13 och de 
har huvudsakligen präglats av förebyggande verksamhet. Den kommunala inriktningen har 
förändrats från detta socialvårdande perspektiv till ett medborgarperspektiv dvs diskussionen 
har tidigare handlat mycket om hur ungdomar ska förhindras att utvecklas negativt till att 
dagens inriktning mer handlar om hur ungdomars röster ska bli hörda i ungdomspolitiska 
frågor. Det gäller alltså att tydliggöra ett arbete mot målet att ungdomar ska ha verklig 
tillgång till makt. Gårdarna skulle även vara en inkörsport för de föreningslösa ungdomarna in 
i föreningslivet. 14 
Idag finns en stor variation av olika lokala verksamheter och aktiviteter. En inriktning på 
besparingar har tvingat fram nya och ovanliga lösningar och satsningen på att verksamheten 
ska styras av ungdomarna medför även att man kan se en utveckling från enhetlighet till en 
större mångfald i verksamhetsformer och innehåll. 
Det finns även ett tydligt ökat intresse för målstyrning och kvalitetsarbete inom kommunal 
verksamhet. Ändå saknar många av kommunerna politiskt formulerade mål för sin öppna 
ungdomsverksamhet. Det finns ännu färre som har klara rutiner för uppföljning och 
utvärdering av om verksamhetens innehåll och resultat stämmer överens med mål och syfte. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Ungdomsstyrelsen 2001 Bara vara – mötesplatser på ungas villkor 
13 Olsson 1992 Staten och ungdomars fritid 
14 Olsson, Fahlström, Lundkvist 1995 Ungdoms- och föreningsarbete 
15 Svenska kommunförbundet 2002 Verksamhet utan avsikt? 
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FRAMTIDSINRIKTNING 
 
Mål, kvalitetsarbete och utvecklingsbehov 
 
För den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdar, ungdomsgårdar och Ungdomens Hus 
saknas statlig regelstyrning och här är man alltså helt beroende av kommunala politiska mål 
för denna verksamhet.  
 

• Politiska mål kan handla om en beskrivning varför verksamheten finns, för vem 
verksamheten finns och vad man vill förmedla. 

• Politiska mål kan också vara mer konkreta genom att de uttrycker ett tydligt uppdrag 
till verksamheten. Här kan man se om man gör rätt saker på rätt sätt.  

 
Båda typer av mål måste finnas angivet från ansvarig nämnd. 
 
Svenska kommunförbundet 16 beskriver här hållpunkter för denna målformulering: 
För att målen för verksamheten ska kunna bearbetas, följas upp och utvärderas bör de vara: 
 

• tydliga – alla berörda ska förstå vad som menas och vara överens om hur målen ska 
tolkas 

• mätbara – det ska vara möjligt att mäta resultaten antingen i siffror eller i ”mjuka” 
beskrivningar 

• tidsbestämda – det ska tydligt framgå när målet ska vara nått 
• realistiska – målen ska vara trovärdiga och beskriva sådant som verkligen går att 

uppnå 
• faktainriktade – de mål som formuleras måste bygga på kunskap om den egna 

verksamheten 
• relaterade till ungdomarna – målen måste beskriva målgruppen och vad som är 

relevant för dem 
 
Kvalitet i öppen verksamhet kan enkelt beskrivas i två delar. Dels handlar det om nyckeltal 
som innehåller uppgifter om antal besökare, öppettider m.m. och dels handlar det om hur 
verksamheten upplevs där människors tankar, känslor, relationer och möten ska fångas och 
beskrivas.  
 
Exempel på nyckeltal som underlag för kvalitetsbedömning finns redovisat för t.ex Nacka-
nätverkets fritidsgårdar och utgörs av: 17  
Ekonomi – kommunernas anslag för fritidsgårdsverksamhet för 13-19-åringar 
Fördelning av verksamhetens kostnader för personal, lokaler m.m., verksamhet, 
administration 
Volym – antal öppettimmar per 100 invånare 13-19 år på fritidsgård och genomsnittligt antal 
öppettimmar per fritidsgård i veckan 
Kvalitet – personaltäthet och personalutveckling t.ex antal invånare 13-19 år per fritidsgård, 
antal dagar kompetensutveckling per anställd och år, kostnader för kompetensutveckling 
Kvalitet – arbetstidens fördelning under en vecka på utvecklingstid för personalmöten, 
samtalstid med kollegor m.m., tid för planering förberedelser, inköp, administration. 

                                                 
16 Ibid 
17 Sass. Fria tider 2000:4  Fritidsgårdarna har en enorm potential  
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Kvalitet – personalens utbildning och tjänstgöring, t.ex andel med fritidsledarutbildning, andel 
kvinnor, genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel heltidstjänster och andel timanställda. 
 
I ett arbete som syftar till att ta fram kvalitetsaspekter som handlar om människors 
upplevelser måste man belysa verksamheten ur både den politiska nämndens perspektiv såväl 
som från personalens och besökarnas perspektiv. Ungdomarna ska göras delaktiga i 
kvalitetsarbetet. Det bör finnas fortlöpande kontakter mellan nämnd, förvaltning och 
verksamhet och det måste finnas ett tydligt krav på uppföljning. 
 
I en av intervjuerna i utvärderingen framhålls att man insett betydelsen av uppföljning och 
utvärdering för att säkra en kvalitet i verksamheten. 
 

Vi har pratat om att kvalitetssäkra verksamheten i huset och att se att vi gör på rätt sätt och att vi gör det bra 
och uppnår målen och kanske försöka få verksamheten litet bredare än vad den är idag. Det här projektet 
kom då som hand i handsken. [förvaltnngschef] 

 
Kommunförbundet i Norrbotten18 har genomfört en kartläggning av behovet av 
kompetensutveckling för personal som arbetar med förebyggande och främjande verksamhet 
under ungdomars fritid. Resultatet av undersökningen visar på ett tydligt mönster där de som 
arbetar med öppen verksamhet och ungdomars fritid upplever sig som identitetslösa och att 
den respekt de erhåller är knutet till person och inte till yrkesrollen. De uppger även att de ofta 
saknar stöd från arbetsgivaren för sitt arbete. 
 
Inom detta område saknas även uppföljningsmetoder nästan helt. Verktyg för att följa upp och 
kvalitetssäkra verksamheten efterlyses. 
De utvecklingsbehov som man i studien har identifierat är: 
 

• kunskaper om hur man når ut till unga 
• verktyg för att locka till kreativitet och aktivitet hos unga 
• verktyg för att mäta kvaliteten på arbetet 
• studiebesök och erfarenhetsutbyte 
• teoretisk kompetens 
• samverkan 
• samsyn 

 
 
Öppen verksamhet som potential för ungdomars positiva utveckling 
 
Det ungdomar gör på sin fria tid har större betydelse för deras psykosociala anpassning och 
trivsel än vad man tidigare trott, både på gott och ont. På Örebro universitet har man sedan 
1990-talet bedrivit forskning om framförallt högstadieungdomar där man identifierat både 
risk- och skyddsfaktorer för dessa ungdomars utveckling. Fritidsaktiviteter har här framstått 
som en sådan viktig faktor, de spelar alltså en stor roll för hälsa, trivsel och anpassning. 19  
Koutakis20 har i sin forskning visat att ”dåliga” fritidsgårdar kan fungera som igångsättare av 
problembeteende för ungdomar som bär med sig en social belastning och dålig social 
anpassning. Forskarna hävdade även att välanpassade ungdomar kunde dras in i en negativ 
utveckling om de besökte dessa fritidsgårdar med brist på struktur, oklara mål, inga 
                                                 
18 Ungdomsstyrelsen 2007 Vikten av kompetens 
19 Koutakis 2000 Fria tider 2000:4  Fritidsgårdarna har en enorm potential  
20 Ibid 
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möjligheter till utveckling av kompetenser och med många ungdomar med 
anpassningsproblem. Samtidigt är fritidsgårdar den enda allmänna fritidsverksamhet där 
ungdomar i riskzonen är i majoritet. Detta ger stora möjligheter till förebyggande arbete. I 
Koutakis undersökningar framhålls att fritidsledarna ofta åtnjuter stor respekt och har stort 
inflytande på ungdomarna och att bra personal kan fungera som goda modeller för 
ungdomarna.  
  
För att gårdarna ska kunna fungera positivt främjande och även som en potential för att 
motverka ungdomars problem måste vissa villkor vara uppfyllda menar Koutakis21: 
 

• verksamheten måste ha en klar idé och klara mål 
• helhetssyn på ungdomarna, gemensam värdegrund inom personalgruppen, 

regelbunden kompetensutveckling 
• viktigt mål att ungdomarna har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten 
• stabil personal som bygger relationer med ungdomarna, positivt bemötande 
• konsekvens och tydliga gränser 
• trygg miljö för både personal och ungdomar 
• kontinuitet i verksamheten med regelbundet återkommande programpunkter 
• samverkan med lokalsamhället, samarbete med skolan 
• stöttande kommunal organisation 

 
Ungdomsstyrelsen 22 diskuterar detta problem med den öppna fritidsverksamheten. En lösning 
som föreslås 23 är att gradvis införa något mer styrd och strukturerad verksamhet för att locka 
nya grupper av ungdomar in i verksamheten och få en bättre balans bland besökarna. Nästa 
steg är då att få med några av de ungdomar som kan ha en negativ inverkan på varandra i 
något av den strukturerade verksamheten tillsammans med dem som istället kan påverka dem 
i positiv riktning. Samtidigt är det ofta just fritidsgårdens karaktär med den öppna 
verksamheten som föredras av de ungdomar som inte sällan misstror vuxna och vuxenledda 
aktiviteter. En utveckling med fler bestämda aktiviteter och vuxenstyrning kan alltså leda till 
att de ungdomar som föredrar den fria verksamheten inte längre kommer till fritidsgården utan 
istället väljer sämre alternativ som att umgås i riskmiljöer helt utan närvaro av vuxna. Det 
innebär alltså en stor utmaning och balansgång för personalen att vara flexibel när de intar en 
mer aktiverande roll att göra det på ett sätt som inte stöter bort de ungdomar som ofta har 
negativa erfarenheter av vuxnas inflytande och inblandning. 24 
 
Det finns även en diskussion där man menar att den öppna verksamheten mycket väl kan vara 
en arena för informellt lärande som passar vissa ungdomar bättre än det formella och 
strukturerade lärandet. Här blir det viktigt att försöka beskriva och dokumentera 
ungdomars/besökares lärande och utveckling. Ett exempel där man aktivt arbetar just med 
dokumentation och utvärdering av verksamhet och besökare är Urkraft i Skellefteå. 25 
 
 
 
 
                                                 
21 Ibid 
22 Ungdomsstyrelsen 2007 Ungdomar, fritid och hälsa 
23 Mahoney & Stattin 2000  Leisure activities and adolescent antisocial behavior International journal of 
Adolecence 200, 23, s.113-127 
24 Persson  2006 Leisure in Adolescence. Örebro Studies in Psychology 10 
25 Svenska kommunförbundet 2002 Verksamhet utan avsikt? 
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Sammanfattning och framtida utveckling  
 
I Boden finns alltså en resurs för ungdomars fritid i form av UH och den verksamhet som 
bedrivs där. Det är dock en verksamhet som till stor del bara kommer ett fåtal av ungdomarna 
i kommunen till del. En tänkt utveckling i form av breddning och utvidgning av verksamheten 
nämns i intervjuerna med projektledare, förvaltningschef  och ordförande i nämnden. Detta är 
en angelägen uppgift. För att det ska ha en möjlighet att bli en framgångsrik satsning bör 
kultur- och fritidsnämnden diskutera sig fram  till och fastställa vad man vill med UH och den 
verksamhet som ska bedrivas där. Detta bör uttryckas i form av tydliga mål som är möjliga att 
följa upp i form av en kvalitetsredovisning. Verksamheten bör utvärderas och ge besked om 
hur väl den överensstämmer med de mål som formulerats. Mål- och resultatstyrning bygger ju 
på den enkla principen att styra verksamheten i riktning mot vad den ska leverera.  Målen 
måste här både vara av ideologisk karaktär, där det finns en beskrivning av vad nämnden vill 
åstadkomma med just UH, men även i form av tydliga, konkreta uppdrag till verksamheten, så 
att det går att bedöma om man gör rätt saker på UH och är på rätt väg. För detta arbete är en 
utveckling av dokumentationen av verksamheten på UH en förutsättning.  
 
Det är även viktigt att den kommunikation som i och med projektet har kommit till stånd 
mellan UH-personal och personal från kommunförvaltning, får fortsätta att utvecklas. 
Förutom att målen måste kommuniceras från nämnden och diskuteras med personalen som 
sedan ska omsätta dem i den direkta verksamheten på UH, så måste det även ske en 
återkoppling från personal till kommunen. Här är de samtal som äger rum varje måndag på 
UH en god start på detta. Ett kvalitetsarbete måste alltså innefatta synpunkter från alla 
berörda, även ungdomarna måste göras delaktiga med sina synpunkter. 
 
En breddning av verksamheten på UH måste ske med stor försiktighet och lyhördhet för  
önskemål som finns från de ungdomar som idag utgör den fasta kärnan av besökare. Den 
inriktning på verksamhet och aktiviteter som idag dominerar bör finnas kvar i enlighet med 
ungdomarnas önskemål. Det är den fria formen av mötesplats som de uttrycker att de 
uppskattar på UH. Breddningen bör alltså ske som en komplettering till det som nu erbjuds. 
Här kan den grupp på 14 ungdomar som är besökare på UH och som i enkäten uttrycker att de 
gärna är med och organiserar olika aktiviteter på UH  vara en viktig tillgång att ta tillvara. I 
övrigt finns en god vägledning till vad som kan vara en början på utveckling av verksamheten 
i de enkätsvar som ungdomarna gett i sin utvärdering av UH. 
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Hej alla ungdomar på Ungdomens Hus!                                                                    Bilaga 1 
 
Vi håller på med en utvärdering av Ungdomens Hus i Boden och vill gärna ställa några frågor 
till dig som är besökare på Ungdomens Hus. 
Du är förstås anonym i undersökningen och det kommer inte att framgå vem som svarat vad 
på frågorna. 
Tack för din hjälp att göra verksamheten på UH ännu bättre. 
 
Hälsningar 
Roger Arespång  Fritidskonsulent Boden   tel 0921-62310 
Göran Ahlström  Samordnare av kamratstöd Boden   tel 070-3762608 
Eva Granlund  Luleå tekniska universitet   tel 0920-491017 
 
 
 
 
Svara genom att göra ett kryss eller skriva ditt svar på linjen efter frågan. 
 
 
Är du? 
Tjej ___,  Kille ___ 
 
 
Vilken klass går du i? 
Klass 6 ___, Klass 7 ___,  Klass 8 ___,  Klass 9 ___      
Gymnasiet Klass 1 ___,  Klass 2 ___,  Klass 3 ___ 
Jag går inte i skolan ___ 
 
 
Vilken skola går du på? 
Korpenskolan ___,  Sandenskolan ___,  Björknässkolan ___,   
 
Annan skola – vilken? _______________________________ 
 
 
När var du på UH första gången?    År____   Månad_____________ 
 
 
Hur ofta går du på UH? 
Varje dag eller några gånger i veckan  ____ 
Högst en gång i veckan upp till ett par gånger per månad  ____ 
Högst en gång i månaden eller mer sällan  ____ 
 
 
När går du på UH?  (Du kan kryssa för flera svarsalternativ) 
Håltimmar i skolan  ____ 
Lunchtid  ____ 
Efter skolans slut  ____ 
Lovdagar  ____ 
Kvällstid  ____ 
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Vad tycker du  bäst om att göra på UH? ________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Är det något du saknar på UH ? _______________________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Hur skulle man kunna få ännu fler ungdomar att komma till UH?___________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Skulle du vilja vara med och bestämma och påverka verksamheten på UH? 
Nej  ____ 
Ja  ____,   Vad skulle du vilja göra?______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Har du varit med och ordnat något av det som varit på UH? 
Nej  ____   
Ja  ____,   Vad?  ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Sista året har det hänt olika saker på UH, t.ex: 
 
Öppet Hus 
Har du deltagit?   Nej  ____,  Ja  ____ 
Om ja, vad tyckte du? 
Bra  ____ 
Så där  ____ 
Dåligt  ____ 
Skriv gärna vad du tyckte var bra eller dåligt_______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Tjejkvällar 
Har du deltagit?  Nej  ____,   Ja  ____ 
Om ja, vad tyckte du? 
Bra  ____ 
Så där  ____ 
Dåligt  ____ 
Skriv gärna vad du tyckte var bra eller dåligt_______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Killkväll 
Har du deltagit?  Nej  ____,   Ja  ____ 
Om ja, vad tyckte du? 
Bra  ____ 
Så där  ____ 
Dåligt  ____ 
Skriv gärna vad du tyckte var bra eller dåligt_______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ungdomens dag 
Har du deltagit?  Nej  ____,   Ja  ____ 
Om ja, vad tyckte du? 
Bra  ____ 
Så där  ____ 
Dåligt  ____ 
Skriv gärna vad du tyckte var bra eller dåligt_______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Något annat du deltagit i  på UH? ________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
Vad tyckte du om det? 
Bra  ____ 
Så där  ____ 
Dåligt  ____ 
Skriv gärna vad du tyckte var bra eller dåligt_______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Är det något du tycker det borde vara mer av på UH?  ________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Forts. nästa sida 
 
 
 
 
 



 26

Röker du ?    Nej  ____,   
Ja  ____,  Hur ofta?  Varje dag  ____, Någon/några gånger i veckan  ____,  Mer sällan  ____ 
Skulle du vilja sluta röka?  Ja  ____,  Nej  ____ 
 
 
Snusar du?  Nej  ____,   
Ja  ____,  Hur ofta?  Varje dag  ____, Någon/några gånger i veckan  ____,  Mer sällan  ____ 
Skulle du vilja sluta snusa?  Ja  ____,  Nej  ____ 
 
 
Dricker du alkohol?  Nej  ____ 
Ja  ____,  Hur ofta?  Varje vecka  ____, Någon/några gånger i månaden  ____,  Mer sällan  ____ 
Hur mycket dricker du ? 
Smakar litet ____,  Så jag blir litet berusad  ____,  Så jag blir ordentligt berusad  ____ 
Skulle du vilja dricka mindre alkohol?  Ja ____, Nej____ 
 
 
Om du svarat ja på någon/några av de tre frågorna ovan -  
Skulle du vilja få stöd från UH för att sluta röka eller snusa och för att dricka mindre 
alkohol? 
Ja  ____,  Nej  ____ 
 
 
 
 
 
Vad är bra med att vara ung i Boden?___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vad saknar du för ungdomar i Boden?__________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Var tror du att du bor och vad tror du att du gör om 10 år?________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tack för dina synpunkter!  
 
 


