
EMPOWER 
- nätverk av idéburna mötesplatser för unga - 

Bakgrund 
I Sverige har föreningslivet länge haft en avgörande funktion i samhällets demokratiska 
organisering och stor betydelse som social mötesplats och främjare av meningsfulla 
fritidsaktiviteter.1 Idag ser vi emellertid att allt färre barn och unga är aktiva i någon förening. 
Av ungdomarna i åldern 13-19 år är det så många som 40% som inte har någon 
föreningstillhörighet. Andelen unga som inte är föreningsaktiva är särskilt stor i s k 
lågstatusområden, i synnerhet bland tjejer och ungdomar med utländsk bakgrund.2 
Möjligheten till meningsfull fritid och ett positivt sammanhang där man känner tillhörighet 
är en förebyggande faktor mot utanförskap, destruktiva aktiviteter och kriminalitet. Här kan 
den idéburna mötesplatsen för unga spela en viktig roll för att stärka individen och bidra till 
socialiseringen, inte minst för de ungdomar som står utanför föreningslivet. 
 
Sedan 2007 har Erikshjälpen varit med och stöttat fritidsgården Powerhouse i Vetlanda, som 
på ett framgångsrikt sätt arbetat med att fånga upp ungdomar som annars riskerat att hamna 
i utanförskap. Genom Powerhouse har de fått möjlighet att bli sedda och växa som individer 
och getts möjlighet att påverka sin livssituation. Utifrån erfarenheterna från detta samarbete, 
och även med inspiration från Underground i Jönköping, har Erikshjälpen tagit initiativ till 
att bygga upp och koordinera ett nätverk av idéburna mötesplatser för unga, som syftar till 
att stärka ungdomar och ge dem redskap att själva forma sina liv och de sammanhang där de 
befinner sig i en positiv riktning. 
 

Syfte 
Genom Empower vill vi bygga ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, där 
lokala aktörer får hjälp och stöd i att skapa mötesplatser för unga som kan bidra till 
socialisering och främja de ungas förmåga att själva forma och förändra sin livssituation och 
det omgivande samhället till det bättre.  
 
Erikshjälpens roll är att koordinera det nationella nätverket, som bidrar till att 
kapacitetsstärka lokala organisationer, kvalitetssäkra verksamheten samt fungerar som 
brobyggare mellan olika samhällsaktörer. De lokala organisationernas huvuduppgift är att 
driva verksamheten på respektive ort, men också att bidra med kunskap och erfarenhet samt 
förmedla värdefulla kontakter till det nationella nätverket. 
 

Vision 
Ett nationellt nätverk av idéburna mötesplatser för unga, där barn och ungdomar blir 
sedda, bekräftade och ges förutsättningar att växa och själva påverka sin livssituation och 
förändra det omgivande samhället i en positiv riktning.  
 

Värdegrund 
För ett framgångsrikt arbete med idéburna mötesplatser för unga är det avgörande att det 
finns en tydlig värdegrund att utgå ifrån. Inom nätverket välkomnar vi samverkan med olika 
slags idéburna organisationer, så länge de grundläggande värderingar som Empowers arbete 
vilar på respekteras. Dessa kan sammanfattas i följande punkter: 
 
1. En kristen människosyn, som betonar allas lika och okränkbara värde samt vårt 
gemensamma ansvar för varandra och den värld vi lever i.3  

                                                             
1 Se t ex http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 
2 Fokus 14, Ungas fritid och organisering, MUCF 
3 Jmf Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: ”Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med 

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf


2. FN:s barnkonvention, vilken innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en 
helhet, men där fyra grundläggande och vägledande principer brukar lyftas fram och som 
alltid skall beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa är: 
- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
- Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. 
- Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 
 

Målgrupp 
Den primära målgruppen för Empower är idéburna, lokalt förankrade organisationer som 
arbetar för att stärka ungdomar i prioriterade områden genom sin ungdomsverksamhet. 
Genom det lokala arbetet strävar vi även efter att påverka moraliska skyldighetsbärare, som 
vårdnadshavare och det lokala civilsamhället, och legala skyldighetsbärare, som 
myndigheter och politiska aktörer.  
 

Målsättning 
Genom Empower vill vi etablera ett nätverk av idéburna mötesplatser för unga som: 

 erbjuder ungdomar, oavsett bakgrund och livssituation, en trygg och meningsfull 
fritid. 

 förebygger utanförskap och riskbeteenden. 
 ger ungdomar redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid. 
 verkar för integration mellan olika samhälls- och åldersgrupper. 
 fungerar som brobyggare in till föreningsliv och samhällsengagemang. 

 
De effekter som vi önskar se genom vårt arbete är:  
 
Att ungdomarna… 
… blir medvetna om, använder och utvecklar sina unika förutsättningar och egenskaper. 
… känner sig trygga och tar ansvar för sig själva och andra. 
… ser och tar vara på sin möjlighet att påverka och förändra samhället och sin egen framtid. 
… får en ökad förståelse för det svenska demokratiska systemet. 
 
Att de moraliska skyldighetsbärarna (föräldrar, vårdnadshavare och det lokala 
civilsamhället)… 
… tar sitt ansvar och är delaktiga i sina ungdomars liv. 
… får stöd i sitt ansvarstagande. 
… hittar vägar till samverkan.  
 
Att de legala skyldighetsbärarna (kommun, skola, polis m fl)… 
… lyssnar till och främjar ungdomarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. 
… samverkar med det lokala civilsamhället. 
… lever upp till sina skyldigheter och ger den hjälp som ungdomarna har lagstadgad rätt till. 
 

Strategi 
För att uppnå målsättningarna ovan tar arbetet inom Empower sin utgångspunkt i en 
strategi som innehåller följande delar: 
 
1. Ett stödjande nätverk 
Genom Empower blir lokala, idéburna organisationer delaktiga i ett stödjande nätverk, där 
Erikshjälpens nationella projektledare ansvarar för att koordinera arbetet och organisera 
nätverksträffar för kontinuerlig fortbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av konceptet.  
 

                                                             
den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 



För att stärka och stötta det lokala arbetet erbjuds utbildning och handledning i hur man kan 
arbeta med t ex: 
- en tydlig pedagogisk strategi 
- ungdomars inflytande och ägarskap 
- barnrätts- och barnskyddsfrågor  
- jämställdhet, mångfald och inkludering 
- samverkan med föreningar, kommun, skola, polis och andra myndigheter  
- föräldramedverkan 
- Rekrytering, motivering och träning av ledare i volontärburen verksamhet 
 
Genom nätverket finns också möjlighet att anordna gemensamma träffar för ungdomarna, 
som läger, ledarutbildningar och resor, eller att arrangera konserter och bjuda in intressanta 
föreläsare.  
 
2. Ett holistiskt synsätt 
Med ett holistiskt synsätt strävar vi efter att skapa mötesplatser där man ser till hela 
människan och möter ungdomarna socialt, känslomässigt och existentiellt. Det holistiska 
synsättet handlar också om att se varje individ i det sammanhang som han eller hon befinner 
sig, och utifrån de individuella behoven arbeta för att påverka de strukturer som finns 
omkring ungdomarna.  
 
3. Ungdomars inflytande och ägarskap 
Utgångspunkten för verksamheten på mötesplatsen är de ungas egna önskemål, engagemang 
och delaktighet. De förväntas planera, organisera och driva olika aktiviteter, i samverkan med 
vuxna ledare. Vilka aktiviteter som erbjuds styrs av lokala behov och intressen.  
 
4. Tydligt barnrättsperspektiv 
Att ha ett tydligt barnrättsperspektiv innebär att låta barnkonventionen genomsyra hela 
verksamheten. Hur detta uttrycks konkret kan komma att variera från plats till plats, men är 
en viktig del i formuleringen och implementeringen av lokala verksamhetsplaner.  
  
I arbetet med att förverkliga barns rättigheter och möjligheter ligger även en förpliktelse att 
verka för att skydda barn mot övergrepp. För att trygga barn och ungdomars besök på de 
mötesplatser som är anslutna till nätverket, förväntas alla medarbetare genomgå en 
barnskyddsutbildning. I första hand erbjuds I Trygga Händer (som utarbetats av 
Frälsningsarmén), men utbildningskonceptet kan variera beroende på samarbetspart och 
eventuellt tidigare genomgångna utbildningar.  
 
5. Idéburen verksamhet och ideellt engagemang 
En styrka med den idéburna mötesplatsen för unga är den tydliga värdegrund som 
genomsyrar arbetet och ger en etisk kompass att förhålla sig till. Genom det ideella 
engagemanget kan verksamheten byggas underifrån, utifrån identifierade behov och 
tillgängliga resurser, och bidrar därmed till ett lokalt ägarskap. Den idéburna verksamheten 
öppnar också upp för volontärer som drivs av en längtan att göra skillnad i samhället, genom 
att finnas till hands som förebilder och påverka ungdomarna i en positiv riktning. Som 
fristående aktör öppnar sig även möjligheten att bygga broar inom civilsamhället samt 
mellan ungdomar och myndigheter, när sådana behov uppstår.  
 
6. Lokal samverkan 
Ett av mervärdena med konceptet ligger i den lokala samverkan, där man genom sin 
ungdomsverksamhet förväntas bidra till att främja ett samarbete mellan föreningar, 
trossamfund, skola, fritidsförvaltning, socialtjänst, polis och andra intressanta aktörer, 
utifrån den lokala ortens villkor och förutsättningar. När ett lokalt samarbete växer fram kan 
broar byggas, som bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper, generationer och 
kulturer.  


