
Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, utvärdering av verksamheten, verbala beskrivningar
KVALITET (förordningen 6 §) OMFATTNING (förordningen 6 §) SAMHÄLLELIGA VERKNINGAR (förordningen 

6 §)
EKONOMISK FÖRVALTNING (förordningen 6 §) FRÄMJANDE AV DELAKTIGHET (förordningen 6 §)

Verksamhetens målinriktning, utveckling, 
uppföljning av den egna verksamheten 
och utvärdering av hur målen uppnåtts

Volymen och mångsidigheten i fråga 
om organisationens verksamhet, 
antalet unga som deltar i 
verksamheten, hur rikstäckande 

    

Verksamhetens betydelse inom 
ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
samt på organisationens 
verksamhetsområde

Verksamhetens kostnader i förhållande till 
rikstäckningen och till kvaliteten samt förvaltnings- 
och personalkostnadernas andel av de totala 
kostnaderna

Hur erbjuder organisationen unga en möjlighet att 
delta i organisationens beslutsfattande, hur 
främjar organisationen på andra sätt ungas 
förmåga och förutsättningar att verka i samhället

Sökanden har satt upp mycket tydliga och 
genomförbara mål för sin verksamhet. 
Verksamheten utvecklas exemplariskt. 
Verksamheten övervakas mycket noggrant 
och regelbundet (både kvantitativt och 
kvalitativt). Uppnåendet av målen bedöms 
ingående. 

Sökanden har mycket mångsidig 
verksamhet och många unga som 
deltar i verksamheten i förhållande till 
både de disponibla resurserna och 
verksamhetens syfte. Verksamheten är 
i sin helhet riksomfattande och 
tillgängligheten har beaktats på ett 
exemplariskt sätt i organisationens 
verksamhet.

Sökandens verksamhet är exceptionellt 
betydelsefull med tanke på den helhet som 
ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
bildar. Organisationen är den enda aktören 
inom sitt verksamhetsområde.

Kostnaderna för sökandens verksamhet står 
exceptionellt väl i proportion till hur riksomfattande 
verksamheten är och till verksamhetens art. 
Förvaltningskostnaderna och personalkostnaderna 
står i mycket rätt proportion till varandra med tanke 
på organisationens mål, verksamhetssätt och 
verksamhetsområde.

Den sökandes verksamhet ger ungdomar mycket 
omfattande och mångsidiga möjligheter att delta i 
organisationens beslutsfattande på alla nivåer av 
verksamheten. I organisationens verksamhet får 
ungdomar väldigt många olika kunskaper och 
färdigheter som de kan använda för att delta i 
samhället, med tanke på organisationens 
verksamhetssätt och mål.

Sökanden har satt upp relativt tydliga och 
genomförbara mål för sin verksamhet. 
Verksamheten utvecklas väl. 
Verksamheten följs upp relativt noggrant 
och regelbundet (både kvantitativt och 
kvalitativt). Uppnåendet av målen bedöms 
ganska väl. 

Sökanden har mångsidig verksamhet 
och rätt många unga som deltar i 
verksamheten i förhållande till både de 
disponibla resurserna och 
verksamhetens syfte. Verksamheten är 
riksomfattande och organisationen har 
åtgärder för att främja tillgängligheten.

Sökandens verksamhet är betydelsefull med 
tanke på den helhet som ungdomsarbetet 
och ungdomspolitiken bildar. Organisationen 
är den mest betydelsefulla aktören inom sitt 
verksamhetsområde.

Kostnaderna för sökandens verksamhet står väl i 
proportion till hur riksomfattande verksamheten är 
och till verksamhetens art. Förvaltningskostnaderna 
och personalkostnaderna står i rätt proportion till 
varandra med tanke på organisationens mål, 
verksamhetssätt och verksamhetsområde.

Den sökandes verksamhet ger ungdomar 
omfattande och mångsidiga möjligheter att delta i 
organisationens beslutsfattande på alla nivåer av 
verksamheten. I organisationens verksamhet får 
ungdomar kunskaper och färdigheter som de kan 
använda för att delta i samhället, med tanke på 
organisationens verksamhetssätt och mål. 

Sökanden har satt upp någorlunda tydliga 
och genomförbara mål för sin verksamhet. 
Verksamheten utvecklas åtminstone i 
någon mån. Verksamheten följs upp på 
något sätt. Uppnåendet av målen bedöms 
åtminstone i någon mån. 

Sökandens verksamhet är relativt 
mångsidig och ett rimligt antal unga 
deltar i verksamheten i förhållande till 
både de disponibla resurserna och 
verksamhetens syfte. Verksamheten är 
riksomfattande och organisationen har 
målet att genomföra åtminstone vissa 
åtgärder för att främja tillgängligheten 
med tanke på organisationens art och 
verksamhetsområde samt målen för 
organisationens verksamhet.

Sökandens verksamhet är i någon mån 
betydelsefull med tanke på den helhet som 
ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
bildar. Organisationen är en viktig aktör inom 
sitt eget verksamhetsområde.

Kostnaderna för sökandens verksamhet står i 
tillräckligt bra proportion till hur riksomfattande 
verksamheten är och till verksamhetens art. 
Förvaltningskostnaderna och personalkostnaderna 
står i godtagbart proportion till varandra med tanke 
på organisationens mål, verksamhetssätt och 
verksamhetsområde.

Den sökandes verksamhet ger sådana möjligheter 
att delta i organisationens beslutsfattande som 
organisationsdemokratin förutsätter. I 
organisationens verksamhet får ungdomar 
kunskaper och färdigheter som de kan använda för 
att delta i samhället, med tanke på organisationens 
verksamhetssätt och mål. 

Sökanden har satt upp generella/oklara 
och/eller orealistiska mål för sin 
verksamhet. Verksamheten utvecklas 
knappt alls. Verksamheten övervakas 
bristfälligt och/eller oregelbundet. 
Uppnåendet av målen bedöms endast i 
liten utsträckning. 

Sökandens verksamhet är relativt 
ensidig och ganska få unga deltar i 
verksamheten i förhållande till både de 
disponibla resurserna och 
verksamhetens syfte. Verksamheten är 
koncentrerad endast till vissa 
geografiska områden och 
organisationens åtgärder för att främja 
verksamhetens tillgänglighet är 
bristfälliga.

Sökandens verksamhet har en relativt liten 
betydelse med tanke på den helhet som 
ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
bildar. Organisationens verksamhet är inte 
särskilt viktig inom sitt verksamhetsområde.

Kostnaderna för sökandens verksamhet står dåligt i 
proportion till hur riksomfattande verksamheten är 
och till verksamhetens art. Förvaltningskostnaderna 
och personalkostnaderna står rätt dåligt i proportion 
till varandra med tanke på organisationens mål, 
verksamhetssätt och verksamhetsområde.

Den sökandes verksamhet ger ett minimum av de 
möjligheter att delta i organisationens 
beslutsfattande som organisationsdemokratin 
förutsätter. I organisationens verksamhet får 
ungdomar endast svaga kunskaper och färdigheter 
som de kan använda för att delta i samhället, med 
tanke på organisationens verksamhetssätt och mål. 

De mål som sökanden satt upp för sin 
verksamhet är mycket oklara, saknas helt 
eller är mycket orealistiska. Verksamheten 
utvecklas inte alls. Verksamheten följs inte 
upp. Uppnåendet av målen bedöms inte. 

Sökandens verksamhet är mycket 
ensidig och väldigt få unga deltar i 
verksamheten i förhållande till både de 
disponibla resurserna och 
verksamhetens syfte. Verksamheten är 
koncentrerad endast till ett fåtal orter 
och organisationens åtgärder för att 
främja verksamhetens tillgänglighet är 
mycket bristfälliga eller saknas.

Sökandens verksamhet har ingen eller bara 
en ytterst liten betydelse med tanke på den 
helhet som ungdomsarbetet och 
ungdomspolitiken bildar. Organisationens 
verksamhet är inte viktig inom sitt 
verksamhetsområde.

Kostnaderna för sökandens verksamhet står inte i 
proportion till hur riksomfattande verksamheten är 
och till verksamhetens art. Förvaltningskostnaderna 
och personalkostnaderna ät oproportionella i 
förhållande till varandra med tanke på 
organisationens mål, verksamhetssätt och 
verksamhetsområde.

Den sökandes verksamhet ger inga eller nästan inga 
möjligheter för ungdomar att delta i organisationens 
beslutsfattande. I organisationens verksamhet får 
ungdomar inga kunskaper eller färdigheter som de 
kan använda för att delta i samhället, med tanke på 
organisationens verksamhetssätt och mål. 
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