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GD har ordet 
 

Ungdomsstyrelsens årsredovisning för 1998 

 
Årsredovisningen för 1998 innehåller den samlade redovisningen och bedömningen av 

Ungdomsstyrelsens arbete utifrån regeringens övergripande mål och verksamhetsmål. 

Redovisningen utgår i sin uppläggning från regleringsbrevet med tyngdpunkt på 

återrapporteringskraven.  

 

De uppdrag som enligt regleringsbrevet eller särskilda beslut skulle slutföras eller 

delrapporteras under året inom utrednings-, bidrags-, utvecklings- och internationella 

verksamhetsområdet har fullföljts och redovisats till regeringen. Detsamma gäller för 

rapporter till Europeiska kommissionen om programmen Ungdom för Europa och Europeisk 

volontärtjänst för ungdomar.  

 

Under verksamhetsåret tillkom uppdragen att arbeta med den nya utvecklingsgarantin för 

långtidsarbetslösa 20−24-åringar, utveckla en ungdomskanal på Internet, arrangera den första 

ungdomsministerkonferensen för Östersjöländerna, introducera Europeisk volontärtjänst som 

program, sprida information om FN:s ungdomsarbete, utveckla ungdomskulturens mångfald, 

utarbeta förslag till delmål för ungdomspolitiken, understödja nya former för ungas egen 

organisering samt jobba vidare med projekt för att stärka ungdomars möjlighet att påverka 

lokalsamhället, synliggöra och stärka flickors kultur och fritidsverksamhet och samordna nya 

insatser för utsatta ungdomar. Dessutom gjordes en studie ihop med barn- och 

ungdomsdelegationen om ungas värderingar och framtidstro samt en studie ihop med 

Riksidrottsförbundet och Kulturrådet om fritidsvanor. 

 

Även under myndighetens femte år tillkom flera nya stora uppdrag och myndigheten har växt 

och fortsatt att utvecklas. Behovet av en tydligare sektorsövergripande ungdomspolitik med 

mål och uppföljning har visat sig allt viktigare då ungas villkor och möjlighet till inflytande 

spänner över de flesta samhälls-, politik- och myndighetsområden.  

 

 

 

Leif Linde 

generaldirektör  
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1. Verksamhetsöversikt 
 

 

I budgetpropositionen under utgiftsområde 17 anges effektmål som rör Ungdomsstyrelsens 

verksamhet.  

 

Effektmålen är: 

Att främja goda levnadsvillkor för ungdomar 

Att stärka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen 

 

Ungdomsstyrelsens del av effektmålen är:  

att öka kunskapen i samhället om ungdomars situation och villkor, 

att verka för att målen med det statliga bidraget till ungdomsorganisationer uppnås, 

att stödja centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete i ungdomsfrågor med betoning 

på inflytande, samt 

att främja svenskt deltagande i olika former av nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt 

erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

 

Ungdomsstyrelsen verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 

• Ungdomars situation och villkor 

• Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

• Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 

• Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt utbyte 

 

Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen 

är ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 1998. Korfattat beskrivs också de 

uppdrag som Ungdomsstyrelsen har fått medel till genom särskilda regeringsbeslut, för att ge 

en bild av hela verksamheten och hur kostnaderna för denna har fördelats.  

 

Från och med budgetåret 1998 har Ungdomsstyrelsens indelning av verksamhetsgrenar 

förändrats. Myndigheten har tidigare budgetår haft en verksamhetsgren för information. I 

årets indelning av verksamhetsgrenar i regleringsbrevet finns inte informationsverksamheten 

med, vilket innebär att Ungdomsstyrelsens kostnader, intäkter samt finansiering för 

informationsinsatser fördelas på de verksamhetsgrenar som återfinns i regleringsbrevet. 

Jämförelsesiffrorna för tidigare budgetår räknas om för att överensstämma med årets 

indelning av verksamhetsgrenar. I årets indelning är den för tidigare budgetår benämnda 

verksamhetsgrenen Bidrag och utvecklingsverksamhet indelad i två verksamhetsgrenar, 

nämligen Statsbidrag till ungdomsorganisationer och Centralt, regionalt och lokalt 

utvecklingsarbete. Jämförelsesiffrorna för tidigare budgetår har räknats om för att 

överensstämma med årets indelning av verksamhetsgrenar. Underlag till samtliga 

beräkningsgrunder som använts återfinns i avsnitt 7, Administration och beräkningsgrunder. 

 

De övriga återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen är ålagd att redovisa och som inte 

återfinns under någon verksamhetsgren redovisas i avsnitt 6, Generella mål och krav på 

återrapportering. De uppdrag som Ungdomsstyrelsen har fått medel till genom särskilda 

regeringsbeslut och som inte hör till någon av ovannämnda verksamhetsgrenar redovisas 

under samma avsnitt. 

 

Enligt förordningen om myndigheters årsredovisning m.m. (FÅRAF) ska jämförelsevärden 

omfatta de tre senaste räkenskapsåren. Ungdomsstyrelsen har inte tagit med jämförelsevärden 



avseende budgetåret 1995/96 i de sammanfattande tabellerna avseende verksamhetsgrenarnas 

kostnader och finansiering. Ungdomsstyrelsen hänvisar till sitt svar på Riksrevisonsverkets 

rapport avseende budgetåret 1997, dnr 29-164/98.  

 

Ekonomi 

Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 26 677 tkr, täcks till 39 procent av 

ramanslag, till 6 procent av försäljning av publikationer samt konferensintäkter och till 55 

procent av intäkter av bidrag. 

 

Totalsammanställning över Ungdomsstyrelsen kostnader och finansiering för 

innevarande budgetår. 

Driftkostnader   

Lön och MGK  17 159 

Övriga driftkostnader  9 518 

Summa kostnader  26 677 

   

Finansiering   

Anslagsmedel   

Ramanslag 17 M 1  9 851 

Ramanslag 17 M 2.4   644 

Summa intäkter av anslag  10 495 

   

Bidragsmedel   

Allmänna arvsfonden  3 182 

Inrikesdepartementet  1 286 

Arbetsmarknadsdepartementet  4 521 

Kommunikationsdepartementet  1 123 

Kammarkollegiet  547 

EU-medel  2 764 

KK-stiftelsen  137 

St kulturråd/Riksidrottsförbundet  435 

Kommuner  568 

Summa intäkter av bidrag  14 563 

   

Intäkter   

Intäkter, publikationer, konferenser  1 569 

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar  1 569 

   

Summa finansiering  26 627 
 

Skillnaden, 50 tkr,  mellan kostnader och finansiering, är myndighetens kapitalförändring enligt resultaträkningen,  

bestående av periodiserade kostnader. Denna kostnad fördelas jämt över verksamhetsgrenarna enligt ovan. 

 

  

Myndigheten fördelade under året bidrag till ungdomsorganisationer, övrigt  

föreningsliv samt lokala ungdomsprojekt enligt följande. 

Tkr 
 

Grundbidrag och särskilt bidrag, ramanslaget 17 M.2.1, 17 M.2.2 92 282 

Bidrag till forskning om ungdom, ramanslaget 17 M.2.3 500 

Bidrag till Årets ungdomskommun, ramanslaget 17 M.2.4 300 

Bidrag till politiska ungdomsförbunden för valinformation, 



ramanslaget 17 M.2.5  1 000 

Bidrag till CIU, av ramanslagsmedel 17 M.1, enl regleringsbrev 675 

Projektbidrag inom Arbetsmarknadsprojeket, Arbetsmarknadsdep 930 

Summa medel som utbetalats enligt resultaträkningen 95 687 



 Tkr 

Övriga bidragsutbetalningar, transfereringar 

Projektet Europeisk volontärtjänst, bidrag 1 300 

Programmet Europeisk volontärtjänst, bidrag 738 

Programmet Ungdom för Europa, bidrag 4 460 

Nordiska Ministerrådet, bidrag 779 

 

Beviljade projektbidrag ur Allmänna arvsfonden 19 042 

 

Ungdomsstyrelsens styrelse 

Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, 

budgetunderlag, delårsrapport och grundbidrag. 

 

Styrelsens sammansättning:   Tidsperiod 

 

Leif Linde, generaldirektör    9801 − 9812 

Ann-Marie Begler, generaldirektör, Brottsförebyggande Rådet 9801 − 9812 

Gordana Berjan, kommittésekreterare   9801 − 9805 

Tilde Björfors, cirkusdirektör   9801 − 9812 

Staffan Isling, kommunchef, Gällivare kommun  9801 − 9812 

Carina Moberg, riksdagsledamot   9801 − 9812 

Levi Svenningsson, direktör AMS   9801 − 9812 

Mustafa Tümtürk, studiesekreterare   9801 − 9812 

Mats Vagnstad, länspolismästare   9801 – 9812 

Marie Wilén, riksdagsledamot   9801 − 9812 

Lage Åström, skolråd, Skolverket   9801 − 9812 

 

Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under 

budgetåret. 

 

Organisation 

Myndigheten är projektorienterad med fem enheter. De fungerar som hemvist för 

projektledarna/medarbetarna och leds av en enhetschef.  

 

 Utvecklingsenheten 9 medarbetare 

 Utredningsenheten 6 medarbetare 

 Internationella enheten 9 medarbetare 

 Informationsenheten 9 medarbetare 

 Administrativa enheten 4 medarbetare 

 

Personalökning har under perioden skett från 31 medarbetare till 38 medarbetare. Medeltal 

anställda var 35. Medelåldern var 36 år. Årsarbetskrafter var 33,44. 

 

Personalomsättningen under budgetåret har varit hög, 7 personer har slutat och 14 personer 

har nyanställts. 

 

Myndigheten hade vid årets slut 38 stycken anställda varav 24 var tillsvidareförordnanden. 

Tjänsterna fördelade sig på 25 kvinnor och 13 män. Vid varje anställningstillfälle har ökad 

andel män eftersträvats. 



2. Ungdomars situation och villkor 
 

Många olika samhällsorgan har i uppdrag att inom sitt respektive ansvarsområde svara för 

frågor kring ungdomars levnadsförhållanden och uppväxtvillkor. Ungdomsstyrelsen ska inom 

sin utredningsverksamhet följa och analysera den samlade utvecklingen av ungdomars 

levnadsförhållanden, aktuell forskning inom området samt den förda ungdomspolitiken på 

såväl nationell som lokal nivå. Utredningsverksamhetens huvudsakliga uppgift är därmed att 

sammanställa, analysera och presentera relevant statistik samt utrednings- och 

forskningsresultat.  

 

Genom kontinuerlig kontakt med andra myndigheter, organisationer och institutioner ska 

Ungdomsstyrelsen dra nytta av specifik ämneskompetens samt verka för att 

ungdomsperspektivet inom de olika områdena tillgodoses. Ungdomsstyrelsen ska också 

medverka till att den kunskap som myndigheten besitter om ungdomars situation kommer 

berörda aktörer till del. 

 
Verksamhetsgrenen Ungdomars situation och villkor, totala kostnader och 

finansiering, bå 1998 och 1997 

 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 

Kostnader   

Lön inkl MGK 2 785                           3 070 

Övriga driftkostnader 1 572                           2 282 

Summa kostnader 4 357                           5 352 

   

Finansiering   

Ramanslag 17 M 1 3 198                           3 108  

Inrikesdepartementet 150                           1 430 

Statens Kulturråd/Riksidr förb 435                              255 

Kommunikationsdep 280                                  0 

KK-stiftelsen 35                              191 

Intäkter 247                              368 

Summa finansiering 4 345                           5 352 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 12 tkr, budgetåret 1998, se verksamhetsöversikt, sid 9. 

 

 

2.1 Ungdomsstatistik 
 
Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska samla ungdomsstatistiken och göra den tillgänglig. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• lämna en redogörelse för sitt arbete avseende statistikinsamling 

• undersöka vilka grupper som använder sig av statistiken, samt 

• redogöra för sitt arbete med andra statistikproducenter. 

 

Genomförande och utfall: 

Arbetet avseende statistikinsamling 

Den s.k. ungdomsstatistiken produceras vid ett flertal myndigheter och organisationer. 

Ungdomsstyrelsen medverkar till att relevanta delar av denna sammanställs till nytta för 

regeringen, myndighetens målgrupper och övriga intressenter. För en effektiv utrednings- och 

informationsverksamhet är det också viktigt att internt inom myndigheten tillhandahålla ett 

brett urval av aktuell statistisk information. 



 

Ungdomsstyrelsens kontinuerliga uppföljning av ungdomars levnadsförhållanden bygger på 

en relativt stabil bas av statistik. Denna statistik är objektiv, rikstäckande, framställs 

regelbundet med vedertagna metoder samt är jämförbar över tid. Dessa kvalitetskriterier har 

varit starkt vägledande i statistikarbetet under de två senaste verksamhetsåren och därför utgör 

Sveriges officiella statistik basen i Ungdomsstyrelsens statistikarbete. Därmed är det också 

främst de statistikansvariga myndigheterna som är samarbetspartners. Annan statistik, t.ex. 

olika myndigheters verksamhetsstatistik eller resultat från andra relevanta undersökningar, 

används för att komplettera bilden då officiell statistik saknas eller är bristfällig till innehållet. 

 

I november 1997 publicerades den första utgåvan av rapporten Svensk ungdomsstatistik – en 

sammanställning i text, diagram och tabeller av ungdomars levnadsförhållanden på en rad 

områden. Någon motsvarande sammanställning har inte publicerats under 1998. En 

uppdatering av statistiken har dock skett under året i syfte att kunna fullgöra 

utredningsuppdrag och utarbeta informationsmaterial. Statistiken har framför allt nyttjats i 

Ungdomsstyrelsens uppdrag att för regeringens och Europarådets räkning utarbeta ”Nationell 

rapport om svensk ungdomspolitik”.  

 

En annan viktig roll i Ungdomsstyrelsens arbete att samla ungdomsstatistiken och göra den 

tillgänglig är att ge god statistikservice till olika typer av intressenter/användare som 

efterfrågar sådana fakta. Då myndighetens resurser för ändamålet i första hand används för att 

ge en bred, övergripande statistisk bild av ungdomars levnadsförhållanden, snarare än till 

fördjupningar inom enskilda sektors- eller ämnesområden, medverkar myndigheten aktivt till 

att lotsa intressenter vidare till rätt myndighet eller organisation när vi inte har den statistik 

som efterfrågas. 

 

Grupper som använder sig av statistiken 

Ungdomsstatistikens användare är av olika karaktär och efterfrågar statistisk information av 

olika slag. Följande exempel på vilka grupper som använder sig av Ungdomsstyrelsen 

sammanställda statistik bygger på uppgifter från försäljningen av rapporten Svensk 

ungdomsstatistik samt på den statistik- och informationsservice Ungdomsstyrelsen ger. 

Exemplen visar på bredden av användarkategorier och ska inte ses som någon inbördes 

rangordning av hur stora användarna är totalt eller i relation till varandra.  

 
 Regering och departement 

 Politiker 

 Kommittéer 

 Centrala myndigheter 

 Länsstyrelser, Polismyndigheter 

 Arbetsförmedlingar, AMI 

 Landsting: Landstingsförvaltningar, Ungdomsmottagningar, Barnmorskemottagningar, Barn- och ungdomspsykiatri  

 Kommuner: Kommunalförbund, Central kommunal förvaltning, Stadsdels-/kommundelsnämnder, Socialtjänsten, Kultur- 

och fritidsförvaltningar, Fritidsgårdar  

 Gymnasieskolor, Högskolor, Folkhögskolor, Studieförbund 

 Forskare, Gymnasie- och högskolestudenter 

 Media (tv, radio, dags- och kvällspress, veckotidningar, facktidskrifter) 

 Bokhandel och bibliotek 

 Politiska organisationer, Fackliga organisationer, Kyrkan, Ideella organisationer eller andra typer av 

intresseorganisationer 

 Ungdomsorganisationer, Ungdomsråd 

 Projektverksamheter 

 Företag 

 



Köparna av rapporten är främst myndigheter på central, regional och lokal nivå, 

organisationer, bibliotek och skolor. Statistik- eller informationsservice ges framför allt till 

ungdomar/studenter och media. Utan mycket omfattande användarundersökningar är det dock 

svårt att bedöma i vilken utsträckning som intresserade användare vänder sig direkt till 

Ungdomsstyrelsen alternativt använder vår rapport för att söka fakta eller om de i första hand 

tar kontakt med respektive statistikansvarig myndighet. De mer erfarna användarna tar med 

stor sannolikhet direkt kontakt med den statistikansvariga myndigheten för att få hjälp med 

”skräddarsydd” statistik. Det går heller inte att uttala sig om den faktiska användningen 

eftersom statistiken kan få stor eller liten spridning/användning beroende på vem köparen är, 

på vilket sätt och av hur många rapporten/statistiken används.  

 

Arbetet med andra statistikproducenter 

Genom samverkan med berörda myndigheter verkar Ungdomsstyrelsen för att ungdoms-

perspektivet tillgodoses inom ramen för Sveriges officiella statistisk. Under året har 

Ungdomsstyrelsen deltagit i ett flertal användarseminarier, referens- eller samrådsgrupper hos 

olika myndigheter, skrivit yttranden över statistikförslag eller haft motsvarande kontakter i 

frågor av särskild art. 

  

Svenska statistiknätet är en webbtjänst under uppbyggnad som erbjuder en samlad ingång till 

Sveriges officiella statistik på Internet med syfte att underlätta för användare att få tillgång till 

statistiken. Ett flertal statistikansvariga myndigheter samverkar kring webbtjänsten som i 

första hand samlar länkar till de ansvariga myndigheternas statistiksidor på Internet samt till 

Sveriges statistiska databaser vid Statistiska centralbyrån. Under året har Ungdomsstyrelsen 

varit i kontakt med projektgruppen för att undersöka vilka möjligheter som kan finnas till 

samordning eller nyttjande för Ungdomsstyrelsens planerade webbtjänst, Ungdomskanalen, 

där användarnas tillgänglighet till ungdomsstatistiken kommer att vara en viktig del. 

 

Bedömning av resultat: 

Under två års tid har Ungdomsstyrelsen arbetat med att samla och sammanställa befintlig 

ungdomsstatistik för en bred publik. En första rapport med en sådan sammanställning har givits 

ut och den andra utgåvan är planerad till 1999. Ambitionen i detta arbete är att regelbundet ge 

en aktuell och översiktlig bild av ungdomars situation utifrån ett urval av den senast tillgängliga 

statistiken. Denna statistik ska betraktas som ett antal indikatorer på olika förhållanden och 

utvecklingstendenser. Det traditionella sättet att presentera och analysera statistik är i regel 

väldigt sektors- eller ämnesavgränsat. Den stora efterfrågan som Ungdomsstyrelsen mött, både 

på rapporten och på annan statistikservice, och de många olika användarkategorierna tyder på 

att det finns ett behov av en samlad statistisk information om ungdomars levnadsförhållanden. 

Av förfrågningarna till myndigheten att döma tycks det också – åtminstone för vissa 

användarkategorier – vara naturligt att i första hand vända sig till Ungdomsstyrelsen när det 

gäller fakta om ungdomars levnadsförhållanden. 

  

Genom tydliga källhänvisningar till den statistik Ungdomsstyrelsen publicerar, en god 

kännedom om de olika statistikansvariga myndigheternas produktion och en aktiv 

statistikservice medverkar myndigheten ytterligare till en ökad tillgänglighet till 

ungdomsstatistiken. Användare/intressenter med specifika önskemål eller frågor lotsas vidare 

till sakkunnig expertis på respektive myndighet. Ungdomsstyrelsens efterfrågan på 

ungdomsrelaterad statistik har gjort att statistikproducerande myndigheter och organisationer 

blivit medvetna om behovet av statistiksammanställningar med ett tvärsektoriellt perspektiv.  

 

  



2.2 Forskning om ungdomars villkor och 

levnadsförhållanden 

 
Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska vidta åtgärder för att stimulera och stödja forskning om ungdomars 

villkor och levnadsförhållanden.  

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa, både kvantitativt som kvalitativt, vilka åtgärder myndigheten har vidtagit, 

• redogöra för inom vilka områden det pågår sådan forskning samt 

• definiera områden där det är särskilt angeläget att förstärka forskningen. 

 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsens åtgärder för att stödja och stimulera ungdomsforskning 

Ungdomsstyrelsen har inga egna resurser för att ekonomiskt stödja ungdomsforskningen. 

Humanisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, HSFR, disponerar sedan budgetåret 1997 

fem miljoner kronor årligen som särskilda medel för stöd till ungdomsforskning. 

 

Ungdomsstyrelsen har under året följt utvecklingen av svensk och europeisk 

ungdomsforskning och i anslutning till detta deltagit i följande aktiviteter: 

 Ungdomsstyrelsen anordnade ett forskarseminarium i syfte att presentera värderingsstudien 

Ny tid − nya tankar? Efter publiceringen av studien har intresserade forskare erbjudits att 

gratis få tillgång till datamaterialet för vidare forskning. Sju institutioner vid fyra olika 

universitet och högskolor har hittills utnyttjat den möjligheten.  

 Ungdomsstyrelsen deltog i den nordiska ungdomsforskningskonferensen i Reykjavik i juni 

1998 i syfte att stärka myndighetens kontakter med forskarvärlden. Myndigheten 

presenterade två studier under konferensen, den ena om värderingsstudien Ny tid − Nya 

tankar? och den andra om marginalisering och långtidsarbetslöshet bland unga i 1990-

talets Sverige.  

 Ungdomsstyrelsen har under året deltagit i ett europeiskt forskningsprojekt om inflytande 

och delaktighet för unga under 18 år, Political participation of Youth som initierats av 

European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien. Sex länder, Österrike, 

Tyskland, Italien, Finland , Storbritannien och Sverige deltar i projektet. 

 Ungdomsstyrelsen har under 1998 haft en dialog med Umeå universitet, Pedagogiska 

institutionen angående det forskningsprojekt som institutionen genomför under åren 

1997−2000, Ungdomspolitik och ungas strategier. Mötet mellan ungdomar och nittiotalets 

kommunala ungdomsprojekt. 

 Ungdomsstyrelsen gjorde studiebesök i London under våren 1998. Under besöket 

genomfördes bl.a. möten med brittiska ungdomsforskare samt ansvariga för det brittiska 

ungdomsforskningsprogrammet. 

 Ungdomsstyrelsens utredningschef har ingått i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 

Forskningsrådets programgrupp för ungdomsforskning. Programgruppen har under året 

haft fyra sammanträden.  

 Ungdomsstyrelsen har deltagit som nationell korrespondent i nordiska 

ungdomskommitténs referensgrupp för ungdomsforskning. 

 Ungdomsstyrelsen har deltagit som nationell korrespondent i Europarådets referensgrupp 

för ungdomsforskning. Genom detta arbete har myndigheten under året bl.a. medverkat i 

en europeisk forskningsstudie kallad European Youth Trends Report.  

  



Områden för ungdomsforskning 

Forskning om ungdomars villkor och levnadsförhållanden sker inom ett stort antal 

vetenskapliga discipliner och med ekonomiskt stöd från ett flertal olika källor. Då det saknas 

en enhetlig och vedertagen definition på begreppet ungdomsforskning är det mycket svårt att 

ge en fullständig bild av forskning som berör ungdomars villkor och levnadsförhållanden. 

Nedan beskrivs främst den ungdomsforskning som ansökt och/eller givits stöd inom ramen 

för de medel som HSFR disponerar för ungdomsforskning. 

Under 1998 bildades fem nationella nätverk för ungdomsforskning med ekonomiskt stöd av 

HSFR. 

 Forum för ungdomsforskare vid Linköpings universitet. Nätverket Ungdomar i skolan.  

 Centrum för ungdomsforskning i Göteborg. Nätverk för studier kring Ungdomars 

segregation, marginalisering och utanförskap i det svenska samhället.  

 Centrum för ungdomsforskning i Lund/Malmö-regionen. Nätverket Unga vuxna: klass, 

kön, etnicitet.  

 Centrum för barn- och ungdomsvetenskap vid Lärarhögskolan i Stockholm. Nätverket 

Ungdomar, välfärd och medborgarskap.  

 Stockholms Universitet, JMK. Nätverk för Ungdomskulturforskning.  

HSFR efterlyste under 1998 uppslag till projekt inom området ungdomsforskning. Det ledde 

till att 48 projektskisser sändes in. HSFR anordnade en konferens i slutet av november där 52 

forskare och doktorander presenterade sina projektskisser, vilka var samlade under följande 

fem rubriker: Ungdomars marginalisering, Ungdomar och kommunikation, Ungdomar och 

politik, Ungdomar och kultur, Ungdomars värderingar och Ungdomarna och språket.  

 

Områden där det är angeläget att förstärka forskningen 

Den verksamhet och de verksamhetsidéer inom ungdomsforskningens område som vuxit fram 

under senare år täcker viktiga frågor inom området för ungdomars villkor och 

levnadsförhållanden. Ungdomsstyrelsen anser att det är svårt att peka ut enskilda sakområden 

där forskningen behöver förstärkas då den inte är organiserad på ett sådant sätt. Eftersom 

ungdomsområdet till sin karaktär är sektorsövergripande ligger det dessutom ett värde i att 

forskningen inte begränsas till alltför snävt avgränsade områden. Den bredd som 

ungdomsforskningen idag uppvisar är därför viktig att slå vakt om. 

 

Det är dock angeläget att stödja forskningen om ungdomars etableringsvillkor och om välfärd 

och arbete, där en longitudinell ansats är av vikt. Men det finns också skäl att uppmärksamma 

områden som fritid/kultur och inflytande. Det är även av intresse att det bedrivs forskning om 

ungdomspolitikens utformning och betydelse.  

 

Bedömning av resultat: 

Uppdraget att vidta åtgärder för att stimulera och stödja forskning om ungdomars villkor och 

levnadsförhållanden har drivits inom ramarna för Ungdomsstyrelsens ordinarie 

utredningsverksamhet. Ungdomsstyrelsen disponerar inte särskilda medel för att ekonomiskt 

stödja sådan forskning. Av den anledningen är de åtgärder som Ungdomsstyrelsen här 

redovisar snarast av karaktären att följa utvecklingen av svensk och europeisk 

ungdomsforskning och i den mån det är möjligt, stimulera denna utveckling på andra sätt än 

genom ekonomiskt stöd, t.ex. genom att delta i olika relevanta forum för ungdomsforskning. 

 

Ungdomsstyrelsen har genom sitt deltagande i HSFR:s programgrupp för ungdomsforskning 

en god kännedom om den nationella ungdomsforskningen. Myndigheten har stimulerat 

ungdomsforskningen genom att ge forskare fri tillgång till datamaterialet avseende 

värderingsstudien. Ungdomsstyrelsen har även en kontinuerlig dialog med representanter för 



forskare som är aktiva inom fältet genom olika referensgrupper som skapats i syfte att 

utvärdera olika utvecklingsprojekt som myndigheten bedriver.  

 

Under 1998 har Ungdomsstyrelsen ytterligare stärkt sina internationella kontakter inom 

ungdomsforskningens område, både genom aktivt deltagande i internationella 

forskningsprojekt och forskarkonferenser, deltagande i nordiska och europeiska 

referensgrupper samt studiebesök.  

 

2.3 Erfarenhetsutbyte mellan forskare, praktiker och 

politiker 

 
Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett bättre erfarenhetsutbyte mellan forskare, 

praktiker och politiker. 
 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för på vilket sätt och i vilken omfattning myndigheten arbetat med att skapa 

sådana förutsättningar, samt 

• redovisa vilket intresse de olika aktörerna haft för att samlas runt olika frågor. 

 
Genomförande och utfall: 

Arbetssätt och omfattning av arbetet 

 Ungdomsstyrelsen anordnade ett nordiskt seminarium i januari 1998, Social rapportering 

om ungdomars levnadsförhållanden och etablering. Syftet med seminariet var att pröva en 

modell för ett närmare samarbete på nordisk nivå mellan ungdomsforskare, 

ungdomsorganisationer och myndigheter/ministerier inom ungdomsområdet, kartlägga det 

arbete som bedrivs inom området och uppmuntra ytterligare initiativ. 

 Ungdomsstyrelsen initierade ett seminarium med temat Ungdomspolitik i ett europeiskt 

perspektiv i samband med Kultur i hela Landets parallelkonferens under Unescos 

kulturministerkonferens i Stockholm. Irena Guidikova, ansvarig för ungdomsforskning  

inom Europarådet och Ola Stafsäng, nordisk ungdomsforskningskoordinator, var  

föreläsare.  

 Under Forum Kultur och Fritid arrangerade Ungdomsstyrelsen ett seminarium där fil.dr 

Per Nilsson presenterade resultaten av det forskningsprojekt om ungdomars fritids- och 

kulturvanor som myndigheten finansierat i samarbete med Statens Kulturråd och  

Riksidrottsförbundet. 

 Ungdomsstyrelsen har under året arbetat fram en nationell rapport om svensk 

ungdomspolitik. Rapporten är ett underlag för den internationella bedömning av svensk 

ungdomspolitik som sker under 1999 inom ramen för Europarådets arbete med 

ungdomsfrågor. 

 Ungdomsstyrelsen har under året haft en kontinuerlig dialog med Demokratiinstitutet i 

Sundsvall. Myndighetens kontakter har skett inom ramen för utvärderingen av projektet för 

ökat ungdomsinflytande i lokalsamhället.  

 Ungdomsstyrelsen har anlitat forskare för genomförande av utvärderingar av olika 

utvecklingsprojekt som myndigheten ansvarar för. Detta är en medveten strategi för att öka 

utvärderingarnas vetenskaplighet och i högre grad involvera forskare i uppföljning av 

aktuella ungdomspolitiska insatser. 



 Ungdomsstyrelsen var under året nationell korrespondent för det nordiska nyhetsbrevet 

NYRI om ungdomsforskning och ungdomspolitik. Målgruppen för nyhetsbrevet är inom 

området verksamma forskare, politiker och tjänstemän. 

 



Redovisning av de olika aktörernas intresse av att samlas runt olika frågor 

Ungdomsstyrelsen har under 1998 tagit initiativ till en rad olika arrangemang. Målgrupperna 

har visat ett stort intresse att delta i dessa arrangemang.  

 

 Ungdomsstyrelsens nordiska seminarium i januari 1998, Social rapportering om 

ungdomars levnadsförhållanden och etablering samlade drygt 30 deltagare från Sverige, 

Finland, Norge och Danmark. Island var det enda nordiska land som inte var representerat 

under seminariet. 

 Ungdomsstyrelsens seminarium Ungdomspolitik i ett europeiskt perspektiv samlade ett 40-

tal åhörare, de flesta kommunala tjänstemän men också en del representanter för 

organisationslivet. 

 

Bedömning av resultat: 

Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen uppdraget att skapa förutsättningar för ett bättre 

erfarenhetsutbyte mellan forskare, praktiker och politiker. Myndigheten har under 1998 

använt olika metoder i det arbetet. Ungdomsstyrelsen har genom sina rapporter och 

utredningar bidragit till en ökad kunskapsnivå hos praktiker och politiker inom 

ungdomspolitikens område.  

 

Myndigheten har under året involverat ungdomsforskare i utvärderingar av olika ungdoms-

politiska insatser och på så sätt stärkt sambandet mellan forskning och samhällsutveckling. 

Ungdomsstyrelsen har skapat tillfällen för dialog mellan praktiker, politiker och forskare 

genom ett flertal seminarier, konferenser och konferensmedverkan. Infallsvinkeln har varierat 

mellan de olika arrangemangen, som varit väl utspridda geografiskt sätt.  

Uppdraget är en central del av Ungdomsstyrelsens långsiktiga arbete. Resultatet kan därför 

bäst bedömas på lång sikt utifrån i vilken utsträckning praktiker och politiker känner till och 

upplever att de har nytta av existerande forskning om ungdomar. 

 

 

2.4 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
2.4.1 Värderingsstudien 

 
Uppdrag: 

Genom ett särskilt regeringsbeslut i februari 1997 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att, i 

samarbete med Barn- och ungdomsdelegationen, genomföra en studie om attityd- och 

värderingsförändringar i ungdomsgenerationen med avrapportering senast den 31 mars 1998.  

 

Under våren och försommaren 1997 genomförde konsultföretaget Temaplan AB, på 

Ungdomsstyrelsens och Barn- och ungdomsdelegationens uppdrag, en brett upplagd 

enkätundersökning bland 5 000 unga i åldern 16–29 år och 1 000 vuxna i åldern 35–74 år. En 

referensgrupp med forskare har varit knuten till projektet som stöd i konsultens och 

Ungdomsstyrelsens arbete. Rapporten Ny tid – Nya tankar? med resultat från undersökningen 

samt analyser av värderingsförändringar över tid överlämnades till regeringen den 25 mars 

1998. 

 

Efterfrågan på rapporten, men också på föredrag om resultat från studien har varit mycket 

stor. Rapporten har hittills sålts i drygt 1 600 exemplar och ytterligare några hundra rapporter 

har spridits gratis. Ungdomsstyrelsen har presenterat resultat från studien vid drygt 40 



konferenser och seminarier under året. Studien har fått ett mycket stort genomslag i media och 

utgjorde en dryg femtedel av det totala mediegenomslaget under året. 

 

Datalagt material har gratis erbjudits till intresserade forskare. Hittills har forskare verksamma 

vid åtta olika institutioner vid sex universitet/högskolor/forskningsenheter fått tillgång till 

undersökningen. Genom en sådan spridning medverkar Ungdomsstyrelsen till en ökad 

användning och möjliggör fördjupade analyser av insamlat material. I något fall kommer 

materialet att användas inom ramen för undervisning på högskolenivå.  

 

 

2.4.2 Fritidsvanestudien 

 

Uppdrag: 

Under 1994 initierade Ungdomsstyrelsen ett samarbete med Statens kulturråd och Svenska 

Riksidrottsförbundet med syfte att skapa samfinansiering kring ett forskningsprojekt om 

ungdomars fritids- och kulturvanor – ett område på vilket det behövs fördjupad forskning och 

där bristen på relevant statistik är stor.  

 

Fil.dr Per Nilsson vid Lärarhögskolan i Stockholm kontrakterades i juni 1995 för att under tre 

år genomföra en rikstäckande studie om vad ungdomar gör på sin fritid, i vilka sammanhang 

och i vilket sällskap. Även deras värderingar och förhållningssätt till skilda fritids- och 

kulturaktiviteter har studerats. Ett sådant utvidgat empiriskt riksrepresentativt material kan 

senare komma att ligga till grund för bl.a. utvärdering av kultur- och fritidspolitiska insatser. 

Datainsamlingen har genomförts med sådan metodik att det är möjligt att följa såväl gruppers 

som individers fritids- och kulturmönster över tid. 

 

Rapporten Fritid i skilda världar förelåg i mitten av oktober. Rapporten har hittills sålt i 1 100 

exemplar samt spridits i ytterligare minst 500 exemplar. 



3. Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
 

 

Ungdomsstyrelsen har under året fördelat grundbidrag och särskilt bidrag till ungdoms-

organisationerna i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (SFS1994:641). Under året 

har också bidrag fördelats till de politiska ungdomsförbunden för valinformation. I enlighet 

med särskilt uppdrag i regleringsbrevet har myndigheten genomfört en utredning avseende de 

formella bidragsreglerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 1999.  

 

Målen för statsbidragen är att:  

 främja barns och ungdomars demokratiska fostran 

 främja jämställdhet mellan könen 

 främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper 

 ge barn och ungdomar en meningsfull fritid 

 engagera fler ungdomar i föreningslivet 

 
Verksamhetsgrenen Statsbidrag till ungdomsorganisationer, totala kostnader  

och finansiering, bå 1998 och 1997 

 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 

Kostnader   

Lön inkl MGK 2 764 3 387 

Övriga driftkostnader 376 837 

Summa kostnader 3 140 4 224 

   

Finansiering   

Ramanslag 17 M 1 2 572 3 416 

Kommunikationsdep 281 0 

Inrikesdepartementet 0 250 

KK-stiftelsen 34 190 

Intäkter 240 368 

Summa finansiering 3 127 4 224 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 13 tkr, budgetåret 1998, se Verksamhetsöversikt, sid 9. 
 
 

3.1  Statsbidrag till ungdomsorganisationerna 
 

Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska fördela det statliga bidraget till ungdomsorganisationerna på ett sätt 

som leder till att målen för bidraget uppfylls samt utveckla och tillämpa metoder för 

utvärdering. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa hur myndigheten har prövat i vilken utsträckning verksamheten hos de 

organisationer som ansökt om bidrag bidrar till att målen för bidraget uppfylls, 

• lämna en redogörelse av sitt metodarbete med en beskrivning av myndighetens arbete med 

att ta fram de kriterier som organisationernas grad av måluppfyllelse mäts mot, samt 

• redovisa hur stor andel av organisationerna som gör egna utvärderingar. 

 

Genomförande och utfall: 

Prövning gentemot målen i samband med ansökan om grundbidrag 

Enligt förordningen ska organisationernas verksamhet prövas gentemot målen för 

statsbidragen i samband med ansökan om grundbidrag. Inför budgetåret 1998 ansökte 12 



organisationer om att få rätt att uppbära grundbidrag. Den allra största delen av 

ungdomsorganisationerna som finns i grundbidragssystemet innehar rätt att uppbära 

grundbidrag till och med 1999. Inför verksamhetsåret 1998 har de organisationer som redan 

tidigare beviljats rätt att uppbära grundbidrag inkommit med rekvisition, vilket innebär att 

organisationernas verksamhet endast har prövats i förhållande till de formella kraven, enligt 

förordningen (SFS1994:641). 

 

De 12 organisationer som ansökt om grundbidrag har genomgått en fördjupad prövning av 

verksamheten i förhållande till målen, enligt den metod som utarbetades av myndigheten i 

samband med utvärderingen av det målrelaterade bidraget som genomfördes 1995−1996. 

Metoden innebär att en enkät sändes ut till cirka 20 lokalavdelningar inom varje sökande 

organisation. De sökande organisationerna besvarade dessutom en enkät på riksnivå. 

Enkätsvaren låg sedan till grund för en bedömning av varje organisations verksamhet i 

förhållande till de formella kraven och de övergripande målen för statsbidraget. Styrelsen 

fattade mot bakgrund av detta underlag beslut om vilka organisationer som beviljades rätt att 

uppbära grundbidrag. Av de 12 organisationer som ansökte om grundbidrag fick 2 avslag på 

grund av formella skäl. De resterande 10 organisationerna erhöll rätt att uppbära grundbidrag 

till och med 1999, varav 6 stycken med dispens. 

 

Metodarbete för att finna kriterier som organisationernas måluppfyllelse mäts mot 

Arbetet med att finna kriterier för att mäta måluppfyllelse genomfördes på myndigheten inom 

ramen för den särskilda utredningen om det målrelaterade bidragssystemet som redovisades 

till regeringen i maj 1997. Ungdomsstyrelsens  slutsats av arbetet är att konkreta kriterier för 

organisationernas måluppfyllelse måste utarbetas av organisationerna själva, inom ramen för 

egna målformuleringar och uppföljningar, där de övergripande målen bryts ner till delmål. 

Detta system kommer att börja praktiseras under 1999 inför att samtliga organisationer som 

nu finns i grundbidragssystemet ansöker om rätt att uppbära grundbidrag 2000−2002. 

 

Andel av organisationerna som gör egna utvärderingar 

Som ovan redovisats har de allra flesta organisationer som finns med i grundbidragssystemet 

redan tidigare beviljats rätt att uppbära grundbidrag till och med 1999. Systemet med 

organisationernas egna utvärderingar kommer därför att praktiseras först i samband den 

prövning av organisationernas verksamhet som sker inför bidragsåret 2000. 

 

Bedömning av resultat: 

I samband med handläggningen av de 12 ansökningar om grundbidrag, som inkom inför 

budgetåret 1998, har organisationernas måluppfyllelse mätts utifrån samma kriterier som legat 

till grund för de nuvarande beslut om rätt att uppbära grundbidrag till och med 1999, som 

gäller för samtliga organisationer i grundbidragssystemet. Framöver kommer dock 

prövningen av verksamheten gentemot målen att ske med organisationernas egna 

utvärderingar som grund. Det är de formella kriterierna som i framtiden enligt 

Ungdomsstyrelsen bedömning ska ligga till grund för själva bidragsfördelning. Hur de 

formella reglerna överensstämmer med målen för bidraget blir då en mycket viktig fråga, 

vilken också för närvarande ses över av Ungdomsstyrelsen i enlighet med särskilt uppdrag.  

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa vilka organisationer som erhållit grundbidrag respektive särskilt bidrag och med 

vilka belopp. 

 

Genomförande och utfall: 



Grundbidrag 

Nedan redovisas en översikt över hur grundbidraget har fördelats mellan olika 

ungdomsorganisationer.  
 



Fördelning av grundbidrag mellan olika organisationer* 

Grundbidrag 1998  1997 

Organisationer Antal bidrag  Antal bidrag 

Allmänna org ** 22 34 123 294  23 34 495 942 

Politiska org 6 4 661 411  6 4  914  315 

Invandrarorg*** 9 7 614 199  9 7  655  140  

Nykterhetsorg 6 5 625 390  6 5  642  574 

Handikapporg 10 3 679 210  9 3  304  482 

Religiösa org 11 19 935 673  11 19 938  922  

Summa: 64 75 639 175  64 75 951 375 
 

* Då databasregistreing av bidragshantering infördes först 1997, saknas jämförelsesiffror för bå 95/96 

** Under kategorin allmänna ryms alla de självständiga ideella ungdomsorganisationer som uppfyller kraven för  

grundbidrag och som inte kan hänföras till någon särskild grupp (se bilaga 3). 

*** Islamiska ungdomsförbundet har endast uppburit den första fjärdedelen av det fastställda grundbidraget.  

Rätten att uppbära grundbidrag upphävdes av Ungdomsstyrelsen 1998-12-18.  

 

Särskilt bidrag 

Nedan redovisas en översikt över hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika 

organisationer.  
 

Fördelning av särskilt bidrag mellan olika organisationer* 

Särskilt bidrag 1998  1997  

Organisationer Antal beslut Beviljade medel  Antal beslut Beviljade medel  

Allmänna org ** 32 7 030 500  49 12 314 470  

Politiska org 8 1 435 920  7 745 470  

Invandrarorg 6 1 390 000  12 1 276 610  

Nykterhetsorg 0 0  0 0  

Handikapporg*** 17 5 246 960  18 5 684 482  

Religiösa org 4 427 000  4 495 000  

Summa: 67 15 530 380  90 20 516 032  

* Då databasregistreing av bidragshantering infördes först 1997, saknas jämförelsesiffror för bå 95/96 

** Under kategorin allmänna ryms alla de självständiga ideella ungdomsorganisationer som uppfyller kraven för  

grundbidrag och som inte kan hänföras till någon särskild grupp (se bilaga 3). 

*** Här finns inräknat det särskilda bidraget för resurskrävande verksamhet som beviljats till de grundbidrags- 

berättigade handikapporganisationer, motsvarande det belopp organisationerna fått i grundbidrag.  

 

Bedömning av resultat: 

Under året fördelade Ungdomsstyrelsen grundbidrag till 64 ungdomsorganisationer. De 

etablerade ungdomsorganisationerna spelar en viktig roll för många ungdomar. Inom 

organisationerna pågår också ett stort förnyelsearbete. Helt nya föreningsbildningar skapas för 

att kanalisera ungdomars engagemang, samtidigt som många traditionella organisationer 

försöker utveckla och förnya sina strukturer och arbetsformer. Ungdomsstyrelsen stödjer 

denna viktiga utveckling av föreningslivet genom särskilt bidrag. Det är enligt 

Ungdomsstyrelsens bedömning viktigt att detta bidrag även i framtiden kan användas på detta 

sätt. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag utifrån kön och 

ålder. 

 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har begärt in uppgifter från organisationerna i samband med rekvisitionen 

av grundbidraget. Det totala antalet medlemmar i åldersgruppen 7−25 år som organisationerna 

redovisade inför bidragsåret 1998 var 597 562. Motsvarande antal för 1997 var 597 025 och 



för 1995/96 redovisades 595 517 medlemmar i denna åldersgrupp. Nedan redovisas ålders- 

och könsfördelningen per organisationstyp för 1998, samt en summering vad gäller 

utvecklingen under de tre senaste budgetåren. 



Medlemsantalet i ungdomsorganisationerna uppdelat på ålder och kön (avrundat till närmaste hundratal)  

1998 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år 
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 

Allmänna org 86 700 90 400 29 900 40 200 14 000 20 200 2 300 3 200 
Politiska org 1  600 1 300 5 400 4 800 5 200 6 900 1 000 1 500 

Invandrarorg 7 700 8 200 4 100 4 900 4 000 4 300 1 100 1 300 

Nykterhetsorg 15 900 13 500 2 500 3 500 1 200 2 300 200 400 

Handikapporg  2 600 3 100 1 300 1 300 1 700 1 200 400 300 

Religiösa org  61 200 57 600 14 100 15 200 7 100 7 000 1 700 1 600 

 
Summering med jämförelse tre år tillbaka (avrundat till närmaste hundratal) 

Medlemsanta

l 

7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år 
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 

1998 175 700 174 100 57 300 69 900 33 200 41 900 6 700 8 300 
1997 174 700 173 100 55 500 67 300 32 600 41 700 6 700 8 300 

1995/96 178 000 171 300 48 300 60 000 34 500 45 900 5 700 7 600 

 

Bedömning av resultat: 

Redovisningen av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det totala medlemsantalet då det t.ex. 

fortfarande är vissa organisationer som redovisat andra åldersintervaller på grund av redan 

upparbetade system. En sammanfattning av organisationernas redovisning visar dock hur mönstret 

ser ut vad gäller ålder och kön inom gruppen ungdomsmedlemmar (7−25år).  

Av redovisningen framgår att medlemsantalet i ungdomsorganisationerna har ökat under de 

senaste åren. Det framgår vidare att det i åldersgruppen 7−15 år är något fler flickor än pojkar 

men att detta mönster bryts i de högre åldersgrupperna, där pojkar utgör en majoritet bland 

medlemmarna. En utjämning av könsfördelningen i den lägsta åldersgruppen har skett under 

treårsperioden.  

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för hur bidraget till de politiska ungdomsförbunden för valinformation har använts. 

 

Genomförande och utfall: 

I regleringsbrevet för 1998 ( 17 M2 anslagspost 3) var 1 miljon kronor avsatt för bidrag till de 

politiska ungdomsförbunden för valinformation. Bidraget har fördelats lika mellan 7 politiska 

ungdomsförbund. 

 

Följande organisationer har erhållit 142 857 kr vardera; 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 

Centerpartiets Ungdomsförbund 

Moderata Ungdomsförbundet 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 

Ung Vänster 

Grön Ungdom 

Liberala Ungdomsförbundet  

 

Bedömning av resultat: 

Ungdomsstyrelsen valde att fördela bidraget lika mellan samtliga de ungdomsorganisationer 

vars moderorganisationer finns representerade i riksdagen. Denna fördelning beslutades 

utifrån en bedömning att samtliga organisationer oavsett storlek skulle erhålla samma 

förutsättningar. Hur de olika organisationerna i sin tur har använt bidraget för valinformation 

har ännu inte redovisats till Ungdomsstyrelsen. Detta kommer för de flesta organisationer att 



göras inom ramen för organisationernas verksamhetsberättelser. 

3.2  Handläggning av bidrag 
 

Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska vid handläggningen av bidrag säkerställa att de underlag från 

organisationerna som ligger till grund för bidragen är kompletta och korrekta. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för vilka metoder som myndigheten använt sig av för att bedöma underlagen, 

• redovisa andelen bidragsansökningar med smärre respektive allvarligare brister. 

 

Genomförande och utfall:  

Grundbidrag 

Under året har myndigheten haft kontinuerlig kontakt med de organisationer som uppbär 

grundbidrag. Anvisningar för revisorer, som tidigare har arbetats fram i samarbete med 

FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer), har sänts ut till samtliga organisationer. I de 

fall det funnits oklarheter angående uppgifter i rekvisitionerna eller där stora förändringar 

har skett gällande medlemstal, antalet aktiviteter eller antalet lokalföreningar har 

revisorerna och/eller organisationerna kontaktats för komplettering eller för att styrka de 

nya uppgifterna.  

 

Andelen rekvisitioner som vid inlämnandet inte var korrekta eller kompletta var 6 procent. 

Andelen organisationer som begärde uppskov med att inkomma med rekvisition var 5 procent. 

Motsvarande andelar för 1997 var 35 procent som inte var korrekta eller kompletta och 34 procent 

som begärde uppskov. 

Övriga bidragsansökningar 

Under året inkom 158 ansökningar som ej bedömts relevanta. Motsvarande antal för  budgetår 

1997 var 124. De organisationer som inlämnat en ansökan som inte bedömts vara relevant har 

fått ett snabbt svar från myndigheten i form av avslag med motivering att Ungdomsstyrelsen 

inte har möjlighet att bevilja bidrag till den typ av verksamhet som ansökan avser.  

 

Bedömning av resultat: 

Vad gäller grundbidraget har en markant förbättring skett gentemot föregående år vad gäller 

andelen ansökningar och rekvisitioner som har behövt kompletteras på grund av att de ej var 

kompletta eller korrekta då de inkom. Detsamma gäller andelen organisationer som begärt 

uppskov med att lämna in underlagen. Det har i samtliga fall rört sig om smärre brister. En 

ansökan visade sig vid närmare kontroll under året ha allvarliga brister vad gäller de uppgifter 

organisationen inlämnat i ansökan. Detta medförde också att organisationens rätt att uppbära 

grundbidrag upphävdes.   

 

Vad gäller särskilt bidrag så finns ingen ansökan med allvarliga brister. Vid den aktiva 

handläggningen som sker kompletteras och revideras de flesta ansökningar. Detta är dock ett 

led i utvecklingsarbetet bland annat för att förankra projektet i organisationen och hitta 

bredare samverkan kring en projektidé.  De ansökningar som ovan redovisats som ej relevanta 

är sådana som insänts från privatpersoner eller som gäller enskilda arrangemang, filmer eller 

andra typer av verksamheter som Ungdomsstyrelsen inte har möjlighet att fördela statsbidrag 

till.  

 



4. Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
 

Genom ekonomiskt stöd, aktiv handläggning i form av förankring och rådgivning, spridande 

av erfarenheter och goda exempel har Ungdomsstyrelsen under året arbetat med utveckling av 

olika verksamheter som har som övergripande syfte att främja ungdomars inflytande, 

engagemang och skapande förmåga inom såväl ideella ungdomsorganisationer som i landets 

kommuner. Uppföljning har skett av förra årets arbete för att identifiera goda exempel på 

lokal kulturverksamhet för unga. Inom ramen för särskilda projekt har kulturfrågor och 

samverkansfrågor i utsatta områden fått särskild uppmärksamhet under verksamhetsåret 1998, 

vid sidan av demokrati- och jämställdhetsfrågor som utvecklats vidare.  
 

 

Verksamhetsgrenen Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete, totala  

kostnader och finansiering, bå 1998 och 1997 

 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 

Kostnader   

Lön inkl MGK 6 802                          4 834 

Övriga driftkostnader 4 612                          1 452 

Summa kostnader 11 414                          6 286 

   

Finansiering   

Ramanslag 17 M 1 1 295                          1 798 

Ramanslag 17 M 2 3 0                             500 

Ramanslag 17 M 2 4 644                             130 

Inrikesdepartementet 136                             660 

Allmänna Arvsfonden 3 081                          2 581 

Kommuner 568                                 0 

Arbetsmarknadsdep 4 521                                 0 

Kommunikationsdep 281                                 0 

KK-stiftelsen 34                             191 

Intäkter 841                             426 

Summa finansiering 11 401                          6 286 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 13 tkr, budgetåret 1998, se Verksamhetsöversikt, sid 9. 
 

 

4.1 Ökat ungdomsinflytande 

 
Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska följa och stödja kommunala insatser för att öka ungdomars inflytande 

och därmed uppmuntra utvecklingen av olika former av inflytandeforum för ungdomar. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• lämna en beskrivning av hur myndigheten har följt de kommunala insatserna,  

• redovisa, både kvantitativt och kvalitativt, vilka insatser myndigheten har gjort för att 

stödja kommunernas arbete, samt 

• beskriva vilka typer av inflytandeforum, i form av bl.a. lokala ungdomsråd, som finns samt 

deras antal, spridning i kommunerna och könsfördelningen i dessa forum. 

 

Genomförande och utfall: 

Insatser för att stödja kommunernas arbete 

Under året har ca 200 av landets kommuner på olika sätt haft kontakt med Ungdomsstyrelsen 

för att diskutera frågor om ungdomsinflytande i lokalsamhället. Ungdomsstyrelsen har i de 

flesta fall haft en rådgivande roll i förhållande till det utvecklingsarbete som sker i 



kommunerna. Ungdomsstyrelsen fungerar som en slags koordinator för det utvecklingsarbete 

som sker runt om i landet. En viktig del i arbetet har varit att förmedla kontakter mellan olika 

kommuner som arbetar med liknande utvecklingsfrågor. Kontakten har skett per telefon, e-

post samt genom kommunbesök.  

Ungdomsstyrelsen har under året initierat ett nätverk för kommuner som har arbetat en längre 

tid med frågor om ungdomsinflytande. Syftet med nätverket är att de kommuner som kommit 

långt i utvecklingsarbetet dels ska få chans att genom kontakter med varandra vidareutveckla 

sitt eget arbete, dels kunna fungera som informatörer och stöd till kommuner som just 

påbörjat sitt arbete. Nätverket består av utvalda kontaktpersoner från ett 15-tal kommuner.  

 

För att särskilt fokusera demokratifrågan utifrån medborgarperspektiv arrangerade 

Ungdomsstyrelsen en tvådagars konferens i Jönköping under temat Aktivt medborgarskap för 

unga. Intresset för konferensen var stort, över 270 personer deltog varav de flesta var 

kommunala företrädare.  

 

I samband med konferensen i Jönköping delades utmärkelsen Årets ungdomskommun 1998 ut 

till Skellefteå kommun. Det var tredje året som denna utmärkelse delades ut. De två tidigare 

åren har Gällivare och Jönköping erhållit utmärkelsen, som innebär att kommunen får 

möjlighet att arbeta fram en idéskrift om sitt sektorsövergripande ungdomsarbete med fokus 

på ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Ungdomsstyrelsen har i samband med andra större arrangemang engagerat olika kommuner 

för att medverka och presentera sitt utvecklingsarbete. Exempel på detta är 

Kommunförbundets stora kultur- och fritidsmässa i Stockholm och Demokratidagarna i 

Örebro där Ungdomsstyrelsen intog en aktiv roll för att lyfta fram frågor om 

ungdomsinflytande i kommunerna. 

 

En viktig del i kommunalt arbete för ökat ungdomsinflytande är att erövra nya arenor för 

ungdomar att påverka. I detta arbete har andra sektorsmyndigheter en avgörande roll för att 

ungdomsperspektivet lyfts fram inom respektive sektor. Allt fler myndigheter har uppdraget 

att öka medborgares inflytande och delaktighet i olika frågor. Ungdomar som grupp hamnar 

dock lätt på sidan av i de diskussioner som förs i kommunerna. Ungdomsstyrelsen har i syfte 

att vidga perspektivet etablerat nya kontakter med Högskoleverket, Boverket, Vägverket, 

Pliktverket, Styrelsen för Psykologiskt försvar och Styrelsen för Civilberedskap samt 

Räddningsverket. Dessa myndigheters verksamhet omfattar en rad samhällsfrågor som även 

berör kommunerna och där vikten av ungdomars delaktighet är stor. 

  

Representanter från Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets projekt Tema 

demokrati, Demokratiinstitutet samt Fritidsledarskolornas Riksförbund har under året ingått i 

en referensgrupp för att reflektera och ge sina synpunkter på ett konkret ”arbetsverktyg” som 

Ungdomsstyrelsen arbetat fram. Syftet är att ger råd och tips om vad man bör tänka på som 

kommunal företrädare i arbetet för ökat ungdomsinflytande. 

 

Ungdomsråd och andra inflytandeforum 

Ungdomsstyrelsen har i likhet med 1997 genomfört en kartläggning av de forum för 

ungdomsinflytande som finns i landets kommuner. 

För att definiera vad som kan betecknas som kommunala inflytandeforum har myndigheten 

formulerat två gemensamma nämnare vad gäller syfte och inriktning: 

 En kontinuerlig dialog förs mellan ungdomar och kommunpolitiker/kommunala 

beslutsfattare. 



 Syftet är att anlägga ett ungdomsperspektiv på lokala samhällsfrågor i stort. 

 

Av kartläggningen framgår att antalet ungdomsråd och andra former av lokala ungdomsforum 

1998 uppgår till 102 stycken. Detta kan jämföras med de 84 ungdomsråd och andra former av 

lokala ungdomsforum som framkom i kartläggningen 1997. Nedan redovisas geografisk 

spridning över landet.  

 
Ungdomsråd, länsvis fördelade över landet 

 1998  1997 

 Norrbotten 7  6  

* Västerbotten 6  7  

 Jämtland 6  5 

* Västernorrland 4  3 

* Gävleborg 1  1 

 Dalarnas 4  3 

 Värmland 2  1  

 Västmanland 6  - 

 Uppsala 3  3 

 Stockholm 8  7 

 Södermanland 1  2 

 Östergötland 4  3 

 Gotland 1  1 

 Västra Götalands län 18  - 

 Skaraborg -  2 

 Älvsborg -  6 

 Göteborg o Bohus  -  7 

* Örebro 2  2 

* Jönköping 4  4 

 Halland 5  5 

* Kronoberg 3  2 

* Kalmar 4  4 

 Skåne  13  10 

 Summa: 102  84 

* Län där ungdomsparlament/ting genomförts under 1998 

 

Vanligast är att ungdomsråden är öppna för alla som vill delta. Samtliga har dock en övre och 

en undre åldersgräns. Som lägst 13 år och högst 30 år. En generell bild av deltagandet visar att 

det är något fler flickor än pojkar som deltar. Över hälften är i gymnasieåldern, en tredjedel i 

högstadieåldern och en tiondel är äldre än gymnasieåldern. 

 

Jämfört med kartläggningen 1997 startar nu fler ungdomsråd på initiativ av ungdomar. 

Fortfarande är det dock kommunala beslutsfattare som vanligtvis står för initiativet. De flesta 

uppger att syftet med ungdomsråd är att unga ska bli mer delaktiga i samhället. Ett ttalat mål 

är ofta att kommunerna vill ha tillgång till ungas åsikter i olika frågor. Medvetenheten om 

vikten av att utgå från lokala förutsättningar, att låta unga vara med och forma verksamheten, 

att låta det ta tid samt att se till att någon vuxen finns som stöd praktiseras i högre grad än 

tidigare. Rekrytering av ungdomar till ungdomsråden sker vanligast genom olika former av 

informationsspridning till kommunens ungdomar, till exempel direktinformation på skolor, 

fritidsgårdar och andra träffpunkter för ungdomar.  

 

I Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Gotland och Västernorrlands län har 

Ungdomsparlament/ting genomförts. I Gävleborgs län har Ungdomens miljöting arrangerats. 

Dessa har alla syftat till att samla ungdomar för att diskutera och formulera sina egna frågor i 

ett gemensamt dokument som sedan lämnats vidare till respektive kommun i länet. I de allra 



flesta fall är det landsting, länsarbetsnämnd och kommunförbund som är initiativtagare till 

parlamenten/tingen. Ett antal ungdomar har oftast anställts för att arbeta med förberedelser 

och genomförande. Vanligt är att dessa ungdomar rekryteras från de politiska 

ungdomsförbunden. Parlamenten har varit välbesökta av kommunpolitiker. Intresset har dock 

varit störst bland landstingspolitiker. Deltagandet har varit högt vid samtliga parlament/ting.  

 

Bedömning av resultat: 

Frågan om ungdomars inflytande har fått en allt högre prioritet i landets kommuner. Allt fler 

kommuner inser nödvändigheten av att arbeta långsiktigt utifrån en övergripande strategi. En 

ökad efterfrågan på metoder för att starta positiva processer inom den kommunala 

organisationen finns liksom en ökad medvetenhet om olika ungdomsgruppers behov och 

intresse.  

 

Utnämningen av Årets Ungdomskommun har i år fått stor uppmärksamhet, bland annat i 

media. Ungdomsstyrelsens bedömning är att utnämningen fungerar som ett bra verktyg för att 

fokusera på frågor om ungdomsinflytande i kommunerna. De uppmärksammade kommunerna 

har tagit emot ett stort antal studiebesök från andra kommuner och de idéskrifter som varje år 

produceras av en ny kommun fyller en funktion som inspirationskällor för utvecklingsarbete i 

andra kommuner.  

 

Årets kartläggning visar framgår att antalet ungdomsråd och andra inflytandeforum i 

kommunerna har ökat. Kartläggningen visar också att flickorna är väl representerade. Av 

kartläggningen framgår att det ofta från kommunens sida finns ett uttalat syfte att få tillgång 

till ungas åsikter i olika frågor. Det finns här enligt Ungdomsstyrelsens bedömning 

fortfarande en fara att detta skapar skendemokratiska strukturer där kommunen och de unga 

har olika bilder av hur stor möjlighet det finns för unga att påverka beslut. När det gäller de 

olika ungdomsparlament som arrangerats av landsting och kommunförbund på länsnivå har 

kommunernas mottagande av ungdomarnas ståndpunkter generellt varit mycket positiva. 

Huruvida detta i sin tur leder till fortsatt dialog mellan ungdomar och kommunföreträdare är 

nu för tidigt att följa upp. Det är dock en fråga som Ungdomsstyrelsen kommer att återkomma 

till i senare uppföljningar. 

 

 

4.2  Stärka flickors villkor och möjligheter 
 

Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska följa och stödja myndigheters, kommuners och ideella organisationers 

utvecklingsinsatser, med tonvikt på att stärka flickors villkor och möjligheter. 
 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för volymen av sina kontakter med myndigheter, kommuner och ideella 

organisationer,  

• redovisa de insatser som myndigheten gjort för att stödja andra myndigheter, kommuner 

och ideella organisationer i detta arbete,  

• lämna en beskrivning av det utvecklingsarbete som sker centralt samt regionalt och lokalt 

när det gäller att stärka flickors villkor och möjligheter. 

 

Genomförande och utfall: 

Volymen av kontakter och insatser för att stödja andra 



Ungdomsstyrelsen har under året haft kontakter på nationell nivå med bl.a. 

Folkhälsoinstitutet, Statens Kulturråd, Skolverket, NUTEK, Kvinnliga Resurscenter 

(NUTEK), Arbetsmarknadsdepartementet/Jämställdhetsenheten, Konsumentverket, 

Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, Länsstyrelser, Kommunförbundet, 

Integrationsverket, Svenska institutet för Regionalforskning (SIR).  

 

Ungdomsstyrelsen har under året haft kontakter med över 100 kommuner, varav myndigheten 

har besökt 24. Kontakt har vidare förts med en stor mängd ideella organisationer på såväl 

central som lokal nivå. Ungdomsstyrelsen har även föreläst vid ett 10-tal konferenser och 

liknande. Samarbete har bl.a. skett med Allmänna Barnhuset kring en konferens om kön, 

identitet och reklam samt en konferens med särskilt fokus på s.k. öppen verksamhet.  

 

Ungdomsstyrelsen har under året, i samarbete med Mångkulturellt centrum, Stiftelsen 

Kvinnnoforum och Fritidsforum, genomfört tre nationella konferenser med syfte att finna 

metoder för att arbeta med flickor med invandrarbakgrund. Intresset för att delta var så stort 

att konferenserna dubblerades. Sammanlagt deltog ca 150 kommunala företrädare vid dessa 

konferenser, främst från fritid-, kultur- och skolförvaltningar.  

 

På uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementets jämställdhetsenhet arrangerade 

Ungdomsstyrelsen en konferens om Kvinnofrid ur ett ungdomsperspektiv i Södertälje 

kommun. Konferensen väckte ett mycket stort intresse och samlade över 400 deltagare.  

 

För att fokusera på frågan hur vuxenvärlden kan synliggöra och stärka flickor och samtidigt 

undvika att bidra till att stereotypa könsskillnader bevaras, har myndigheten genomfört en 

särskild utredning Flickorna och Frigörelsen − Forskning om flickor och arbete med 

tjejprojekt. Den presenterades i samband med Nordiska Bok- och biblioteksmässan vid två 

välbesökta seminarier.  

 

Under året har Ungdomsstyrelsen initierat fem nätverksseminarier med nationella 

organisationer som arbetar med frågor om flickors villkor. Ungdomsstyrelsen samarbetade 

med sex organisationer inför och under Kvinnor Kan-Mässan som besöktes av åtskilliga tusen 

där en utställning presenterades och material spreds under rubriken − Skärpning! 

 

Beskrivning av det utvecklingsarbete som sker centralt, regionalt och lokalt 

Ungdomsstyrelsen har haft samarbete med JämO kring det skolprojekt som de bedriver i syfte 

att arbeta fram metoder mot sexuella trakasserier. Utbyte sker vidare kontinuerligt med 

Skolverkets nätverk JÄMSAM. Under året har också Ungdomsstyrelsen deltagit som referens 

till ett utbildningsmaterial om jämställdhetskunskap för högstadie- och gymnasieelever 

www.jamstalldhet.nu. 

 

Samarbete har också påbörjats med NUTEK, där Ungdomsstyrelsen finns representerad i en 

referensgrupp för Nationella Resurscentrum. Regionalt har ett utvecklingsarbete startat 

tillsammans med NUTEK:s regionala och lokala resurscentra för att diskutera hur ett 

ungdomsperspektiv kan utvecklas i förhållande till de arbetsmarknadsfrågor som de regionala 

kvinnliga resurscentren arbetar med. En nationell konferens om Unga kvinnors 

arbetsmarknadsvillkor har genomförts i syfte att fokusera på denna fråga.  

 

Ungdomsstyrelsen har också kontinuerliga träffar med representanter från 

Riksidrottsförbundet angående det jämställdhetsarbete som bedrivs inom ramen för 

utvecklingsprojektet Tjejer på arenan. 



 

Under året avslutades det särskilda projekt som drivits av Landsrådet för Sveriges 

Ungdomsorganisationer (LSU) i samverkan med elva olika ungdomsorganisationer för att 

hitta former för att stärka flickors villkor inom föreningslivet. En särskild handbok finns nu 

som sprids till alla ungdomsorganisationer i Sverige. Ungdomsstyrelsen har också givit LSU 

stöd till att utveckla ett särskilt mentorskapsprojekt, inriktat på att stödja förtroendevalda 

flickor, och då särskilt flickor med invandrarbakgrund. 

 

Runt om i landet pågår olika former av lokalt utvecklingsarbete i syfte att stärka flickors 

villkor och möjligheter både inom organisationslivet och den kommunala verksamheten. 

Ungdomsstyrelsens viktigaste roll i förhållande till detta lokala utvecklingsarbete är främst 

rådgivande och koordinerande, men också att sprida vidare de erfarenheter som det lokala 

utvecklingsarbetet genererar. 

 

Bedömning av resultat: 

Ungdomsstyrelsens roll som erfarenhetsspridare i frågor om flickors villkor har under året 

utvecklats vidare genom ett starkt ökat intresse från kommuner och organisationer. Genom 

myndighetens breda kontaktnät av kommuner och pågående projekt i landet är 

Ungdomsstyrelsen en viktig kontaktförmedlare också gentemot andra sektorsmyndigheter när 

det gäller utvecklingen av flickors villkor i samhället. Under året har Ungdomsstyrelsen 

noterat ett särskilt stort intresse kring frågor om flickor med invandrarbakgrund . 

 

Liksom förra året är Ungdomsstyrelsens olika informationsmaterial och böcker om flickor 

varit mycket efterfrågat. Nytryck har under årets gjorts av en rad produkter. Den nya 

utredningen Flickorna och Frigörelsen har också blivit uppmärksammad i media.  

 

Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att det även fortsättningsvis krävs en aktiv bevakning 

av utvecklingen av flickors villkor och möjligheter inom såväl ungdomsorganisationer som 

offentlig verksamhet som oftast organiseras utifrån pojkars behov. För att detta ska ändras 

krävs en medvetenhet om att skillnader finns. Det råder dock fortfarande på många håll en låg 

medvetenhet om att flickor missgynnas av offentliga satsningar. Det är därför viktigt att 

fortsätta sprida erfarenheter om metodarbete för att synliggöra flickors villkor. 

 

 

4.3  Möten mellan ungdomar med olika bakgrund 
 

Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska uppmuntra föreningslivet att medverka till möten mellan ungdomar 

med olika kulturell och etnisk bakgrund. 

 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska: 

• redovisa de insatser som myndigheten gjort för att stödja föreningslivet i detta arbete, samt 

• lämna en särredovisning av invandrarflickors deltagande i detta arbete. 

 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har under året på olika sätt uppmärksammat frågor om möten mellan 

ungdomar med olika kulturell bakgrund. Ett särskilt fokus har under året fästs vid frågor om 

ungdomskulturens mångfald genom det samarbete som skett mellan Ungdomsstyrelsen och 

Arbetsgruppen Kultur i hela landet. Ungdomsstyrelsen har fördelat projektmedel ur Allmänna 



arvsfonden till olika former av projekt där unga utifrån sina egna förutsättningar fått beskriva 

den mångkulturella verklighet de själva lever i. Inom ramen för det särskilda uppdraget att 

stärka och synliggöra flickors fritidsverksamhet har Ungdomsstyrelsen också fördelat 

arvsfondsmedel till 15 projekt som särskilt arbetat med möten mellan flickor med olika 

kulturell och etnisk bakgrund. 

 

Ungdomsstyrelsen har under några år gett särskilt bidrag till ett antal ungdomsorganisationer 

som arbetat tillsammans med LSU i ett Pluralismsprojekt med fokus på hur de etablerade 

ungdomsorganisationerna bättre kan arbeta med pluralism och mångfald i de egna 

organisationerna, vad gäller ungdomar med olika social och kulturell bakgrund. 

Pluralismprojektet har avslutats under året och en särskild metodhandbok arbetas nu fram. 

LSU har också erhållit särskilt bidrag för ett mentorskapsprojekt, med inriktning på flickor 

med invandrarbakgrund.  

Bedömning av resultat: 
Intresset för frågorna har ökat inom föreningslivet det senaste året. Ungdomsstyrelsen 

bedömning är dock att det fortfarande ofta handlar om utbildningar om olika kulturer och inte 

konkreta åtgärder för att verkligen skapa möten mellan ungdomar med olika kulturell och 

social bakgrund inom det traditionella föreningslivet. Det krävs här ett fortsatt 

attitydförändringsarbete inom organisationslivet. Slutsatserna från det särskilda 

Pluralismprojektet som LSU genomfört kommer här att vara värdefulla. 

 

Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att det är mycket viktigt att det finns en medvetenhet 

om att frågor om mångfald inte i första hand handlar om etnicitet. Det finns en fara i att 

genom ett sådant synsätt definiera ungdomar med invandrarbakgrund som icke svenskar, 

vilket i sig kan motverkar integration och leda till stigmatisering.  

 

Ungdomsstyrelsens utgångspunkt i arbetet med flickor med invandrarbakgrund är att de måste 

betraktas som flickor med samma tonårsutveckling och samma behov som alla flickor. Skälet 

till att särskilt uppmärksamma flickor med invandrarbakgrund är dock att många av dem idag 

i mindre utsträckning än andra ungdomar deltar i fritids- och kulturutbudet. 

 

 

4.4 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 

 

4.4.1 Stöd till projekt för att stärka ungdomars inflytande i lokalsamhället 

 

Uppdrag: 

Regeringen beslutade 11 december 1997 att ställa 6 miljoner ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att stärka ungdomars 

möjlighet att påverka lokalsamhällets utveckling (ur regeringsbeslut In97/2822/FU (delvis)). 

Ungdomsstyrelsen får av medlen disponera högst 770 000 kr, varav 570 000 kr för 

handläggning och 200 000 kr för erfarenhetsutbyte och informationsinsatser i samband med 

stödet samt för utvärdering. 
 

Ungdomsstyrelsen har, i enlighet med regeringsbeslutet, 1 februari 1999 lämnat 

Inrikesdepartementet en sammanställning över beviljat stöd  En slutrapport som innehåller en 

redovisning och utvärdering av det treåriga projektet ska inlämnas till Inrikesdepartementet 

senast den 1 april 1999. 

 



 
4.4.2 Stöd till projekt för att synliggöra och stärka flickors villkor 

 
Uppdrag: 

Regeringen beslutade 11 december 1997 att ställa 4 400 000 ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att synliggöra och stärka 

flickors fritidsverksamhet (ur regeringsbeslut In97/2822/FU (slutligt)). 

Ungdomsstyrelsen får disponera högst 400 000 kr av medlen för handläggning och 

informationsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. 

 
Ungdomsstyrelsen har, i enlighet med regeringsbeslutet, 1 februari 1999 lämnat 

Inrikesdepartementet en sammanställning över beviljat stöd och genomförda 

informationsinsatser samt en utvärderande rapport.  

 

 

4.4.3 Stöd till samordnande insatser för utsatta ungdomar 

 

Uppdrag: 
Regeringen beslutade 13 november 1997 att ställa 12 miljoner ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för att stödja de ideella föreningar som medverkar i de 

samordnade insatserna för utsatta ungdomar i berörda kommuner/kommundelar (ur 

regeringsbeslut In97/896/FU och In97/1763/FU). Ungdomsstyrelsen får disponera högst 

2 400 000 kr av medlen för handläggning och informationsinsatser i samband med stödet samt 

för koordinering av utvärdering. 
 

Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 mars 1999 lämna Inrikesdepartementet en 

sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser samt en 

lägesbeskrivning av myndighetens arbete med samordning av insatser för utsatta ungdomar.  

 

 
4.4.4 Stöd till utveckling av ungdomskulturens mångfald 

 
Uppdrag: 

Regeringen beslutade 25 september 1997 att ställa 4 miljoner ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att stärka kontakterna 

mellan ungdomar med olika kulturell och etnisk bakgrund och för att sprida de kunskaper och 

erfarenheter som ungdomar har av att leva i kulturell mångfald (ur regeringsbeslut 

In97/2350/FU), Ungdomsstyrelsen får disponera högst 400 000 kr av medlen för 

handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för 

utvärdering. 

 

Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 mars 1999 lämna Inrikesdepartementet en 

sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser samt en 

utvärderande rapport över arbetet. 

 

 
4.4.5 Stöd till spridning av information om goda exempel 

 



Uppdrag: 

Regeringen beslutade 11 juni 1998 att ställa 3 miljoner ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att sprida information om 

följande tolv goda exempel: Young Power i Falköping, Kulturföreningen Lättings i Gävle, 

Framtidsloftet i stadsdelen Årsta i Stockholm, Föreningen Kultverket i Lidköping, 

Ungdomspolitiskt handlingsprogram i Jönköpings kommun, Ludvika ungdomsråd, 

Elevorganisationens projekt Elevinflytande på riktigt, Riksidrottsförbundets projekt Tjejer på 

arenan, Teater X i Drömmarnas hus i Malmö, PITA − nätverk för unga kulturarrangörer, 

Ungdomssatsningen i Gällivare samt Projekt Dialog i Strömstad (ur regeringsbeslut 

In98/1409/FU).  

 

Information som belyser de goda exemplen och deras verksamhet bör även samlas på Internet. 

För detta ändamål, dock inte personalkostnader, får Ungdomsstyrelsen disponera högst 200 

000 kr av de avsatta medlen. 

 

Ungdomsstyrelsen lämnade Inrikesdepartementet, i enlighet med regeringsbeslutet, en 

redovisning av fördelningen av stödet i december 1998. 

 

 

4.4.6 Stöd till ungas egen organisering 
 
Uppdrag: 

Regeringen beslutade 3 september 1998 att ställa 10 miljoner ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att utveckla ungdomars egen 

organisering. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 750 000 kr av medlen för handläggning 

och informationsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. Beloppet 

avser det första året av en planerad treårig verksamhetsperiod. Medlen ska belasta budgetåret 

1998 och får fördelas fram t.o.m. den 31 december 1999 (ur regeringsbeslut In98/1565/FU) 

 

Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 mars 1999 lämna Inrikesdepartementet en 

sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser samt en 

lägesbeskrivning av myndighetens arbete med samordning av insatser för utsatta ungdomar.  

 

 
4.4.7 Kompetensutveckling för arbetslösa ungdomar 

 
Uppdrag: 

Regeringen beviljade i beslut (A 97/3274/A) ett bidrag på 6 miljoner till Ungdomsstyrelsen 

för att från den 1 november 1997 arbeta med insatser som underlättar ungdomars inträde på 

arbetsmarknaden i anslutning till införandet av utvecklingsgarantin för arbetslösa ungdomar 

mellan 20 och 24 år. 

 

I regeringens uppdrag till Ungdomsstyrelsen angavs tre huvudområden för insatserna att 

underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden; information och mobilisering, utveckling 

av nya verksamheter samt utvärdering  

 

Ungdomsstyrelsen lämnade 2 november 1998 en delrapport till regeringen innehållande en 

ekonomisk redovisning samt en redogörelse för de insatser som genomförts. En slutrapport 

ska lämnas till regeringen senast 30 april 1999.  



5. Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt 

utbyte 
 

 

Ungdomsstyrelsen ska främja svenskt deltagande i olika former av nordiskt, europeiskt och 

övrigt internationellt erfarenhets- och kunskapsutbyte. I enlighet med propositionen 

1995/96:144 fördes ansvaret för frågor om internationellt ungdomsutbyte över till 

Ungdomsstyrelsen. Regeringens syfte med att lägga det övergripande ansvaret för samarbetet 

kring internationella ungdomsfrågor på myndigheten var att den snabbt växande 

internationaliseringen av samhället har inneburit att den internationella dimensionen har blivit 

allt viktigare i det nationella ungdomsarbetet. I regeringsbeslut (In98/1741/FU) gavs 

Ungdomsstyrelsen i uppdrag att från 1 juni 1998 också vara nationellt kontor för det 

nyinrättade EU-programmet Europeisk volontärtjänst för ungdomar.  

 
Verksamhetsgrenen Nordiskt, europeiskt och övrigt internationell utbyte,  

totala kostnader och finansiering, bå 1998  och 1997 

 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 

Kostnader   

Lön inkl MGK 4 808 4 404 

Övriga driftkostnader 2 958 3 946 

Summa kostnader 7 766 8 350 

   

Finansiering   

Ramanslag 17 M 1 2 786 4 329 

EU-medel 2 764 2 809 

Allm arvsfonden 101 0 

Arbetsmarknadsdep 0 104 

Inrikesdepartementet 1 000 250 

Kammarkollegiet 547 0 

Kommunikationsdep 281 0 

KK-stiftelsen 34 190 

Intäkter 241 668 

Summa finansiering  7 754                            8 350 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 12 tkr, budgetåret 1998, se Verksamhetsöversikt, sid 9. 

 

 

5.1 Ungdom för Europa-programmet 
 

Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska utveckla sin information och rådgivning vad avser EU-programmet 

Ungdom för Europa. 

 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa myndighetens informationsinsatser samt dess resultat. 

 

Genomförande och utfall: 

Under verksamhetsåret 1998 avsattes särskilda resurser för informations- och 

erfarenhetsspridning till projektanordnare, kommuner, föreningar, organisationer m.fl. som 

söker allmän information om program, utbytesmöjligheter och kontakter inom EU och 

Europa. Ungdomsstyrelsens nyhetsbrev BRUS och Ungdomsutbyte, har regelbundet använts 

som informationskanaler under året. Myndighetens hemsida har utvecklats för att kunna 

förmedla information om internationella frågor. Genom direktinformation via telefon, på 



mässor, konferenser och i olika seminarier har erfarenheter och kontakter kunnat förmedlas 

om internationellt ungdomsarbete.  

 

Ett nätverk kring internationella ungdomsfrågor har skapats under året där omkring 100 

vidareinformatörer från hela Sverige ingår. Ungdomsstyrelsen har också ingått i ett nätverk av 

aktörer som på olika sätt arbetar med information om internationellt ungdomsutbyte.  

 

Ungdomsstyrelsen har under året registrerat 35 tidningsartiklar och andra medieinslag med 

anknytning till Ungdom för Europa-programmet i landet. 

 

Centrum för internationellt ungdomsutbyte, CIU, har med stöd av Ungdomsstyrelsen 

utvecklat sin informationsservice till enskilda personer kring internationellt ungdomsutbyte. 

CIU har under året tagit emot 6 000 dokumenterade förfrågningar varav 62 procent ställdes 

via telefon, 16 procent över Internet, 12 procent via brev och resterande vid besök på CIU:s 

kansli och genom andra direktkontakter. Av de som ställt frågor har 70 procent varit kvinnor 

och 30 procent varit män. Dessutom har en vidareutveckling och uppdatering av databasen 

Orbis, en cd-skiva om internationellt ungdomsutbyte genomförts. 

 

Kampanjen Bredda ungdomsutbytet i Sverige (BUS) startade under november månad med 11 

nedslag i 5 kommuner i Norrbotten.  

En 16-sidig annonsbilaga kring internationellt ungdomsutbyte infördes i de stora 

kvällstidningarna i slutet av december. Dessa nådde 565 000 läsare. 

 

En informationsskrift på engelska, Young Sweden, som beskriver svensk ungdomspolitik och 

situationen för ungdomar i Sverige, nytrycktes under året. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för antalet sökande samt nationellt beviljade projekt. 
 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen är från första juli 1996 nationellt kontor för EU:s utbytesprogram Ungdom 

för Europa, fas III (1995−1999). Programmet är uppdelat i ett antal delprogram där 

verksamheterna är finansierade via EU-medel.  

 

Ungdom för Europas olika delprogram är: Beslutsnivå * 

A.I Direkt stöd till ungdomsutbyte Nationell 

B.I Program riktat till ungdomsledare Nationell 

B.II Utbildningsprogram riktat till ungdomsledare DG XXII 

A.II.1 Ungdomsinitiativ Nationell & DG XXII 

A.II.2 Volontärutbyte (fanns endast under del av året) DG XXII 

C.  Samarbete mellan strukturer inom ungdomsområdet Nationell / DG XXII 

D.  Samarbete med tredje land DG XXII 

E.I Samarbete kring ungdomsinformation  Nationell / DG XXII 

E.II Samarbete kring ungdomsforskning DG XXII 
 

* DG XXII är det generaldirektorat som ansvarar för Ungdom för Europa-programmet inom Kommissionen. 

 

En styrkommitté fastställer de nyckeltal som används för att fördela medel mellan 

programländerna. Tre olika faktorer påverkar fördelningen; respektive lands storlek på 

ungdomsgruppen från 15 till 25 år, geografisk avlägsenhet samt BNP. Efter förslag från 

Europiska kommissionen och beslut i styrkommittén i februari 1998 decentraliserades en del 



av  beslutsfattandet till nationell nivå inom delprogrammen Ungdomsinitiativ, Samarbete 

mellan strukturer inom ungdomsområdet samt Samarbete kring ungdomsinformation.  

 



EU-medel fördelade till Sverige inom Ungdom för Europa-programmet (ECU) 

Delprogram 1998* % av europeisk budget 1998 ** 1997 1996 

A.1 428 487 3,3 % 377 494 386 787 

B.1 55 194 3,4 % 54 186 50 139 

A.II.1 39 386 1,9 % - - 

C. 15 000 2,5 % - - 

E.I 13 000  0,7 % - - 

* inklusive 43 443 ECU i utökat anslag. 

** baserar sig på fördelning beslutad av Styrkommittén 98-02. 

 

 

A.I Direkt stöd till ungdomsutbyte 
 

Fördelning av ansökningar A.1 – ungdomsutbyte 1996, 1997 respektive 1998  

Projektår ansökningar beviljade % beviljade genomförda inställda % inställda 

1996 115 75 66 % 68 7 9 % 

1997 122 97 80 % 87 10 10 % 

1998*  155 102 66 % 96 6 6 % 
* preliminära resultat, då projekt pågår fram till april 1999. 

 

De projekt som inte blivit beviljade har till största delen varit skolutbyten eller att riktlinjerna 

inte följts avseende antal deltagare, längd på utbytet eller åldersgruppen. I några fall har 

Ungdomsstyrelsen bedömt att varken kvaliteten på projektet eller ungdomars aktiva 

deltagande varit tydligt nog för att kunna erhålla stöd. 
 

Antalet projektdeltagare A.1 – ungdomsutbyte 1996, 1997 och 1998 

Projektdeltagare 1998 * 1997 1996 

Svenska 1 426 1 105 1 120 

Utländska 1 464 1 270 1 343 

Totalt 2 890 2 375 2 463 

* Baserat på ansökan 

 

 

B.1 program riktat till ungdomsledare  

Ungdomsstyrelsens utvecklingsarbete inom och i anslutning till Ungdom för Europa-

programmet har under året varit inriktat på att skapa bra förutsättningar för och god kvalitet 

på ungdomsutbyten. Genom att använda olika metoder och riktade insatser som kontaktbesök, 

seminarier, ”job-shadowing” och korta studiebesök har ungdomsledare och ungdomsarbetare 

haft möjlighet att stärka kompetensen kring internationella frågor. 

 
Delprogram B.1 Antalet deltagare i olika former av aktiviteter 

Form av aktivitet antal projekt  

1998* 

antal deltagare 

                1998*                1997                 1996 

Kontaktskapande aktiviteter 10 41 36 16 

Kvalitet - interkulturellt lärande 4 31 36 12 

Korta studiebesök 15 15 22 25 

Totalt 29 87 94 53 

* preliminära resultat, då projekt pågår fram till april 1999. 

 

 

A.II.1 Ungdomsinitiativ 

På europeisk nivå avsätts ca 10 procent av Ungdom för Europa-programmets totala budget till 

ungdomsinitiativ. Stöd kan sökas för högst 50 procent av projektkostnaderna, men inte mer än 

maximalt 10 000 ECU. Beslut om stöd fattas från 1998 av Ungdomsstyrelsen. Tidigare 

fattades beslut av kommissionen. 



 



Antal projekt i Sverige som sökt stöd, beviljats stöd respektive genomförts – A.II.1 

Projektår ansökan beviljade % beviljade genomförda inställda svenska deltagare** 

1996 18 10 56 % 10 - - 

1997 14 6 58 % 5 1 - 

* 1998 10 6 60 % pågår - 133 

* Preliminära resultat, då projekt pågår fram till sommaren 2000. 

** Baserat på ansökan 

 

Under 1996−1997 var detta delprogram centraliserat, varför vi inte har några uppgifter på 

antal svenska deltagare i projekten. 

 

 

C. Samarbete mellan strukturer & E.I Ungdomsinformation 

 
Antal projekt i Sverige som sökt stöd/beviljats stöd – C & E.I 

Projekt ansökan beviljade % beviljade antal deltagare svenska deltagare** 

C.    1998* 8 3 38 % 51 12 

E.I   1998* 2 2 100 % 33 6 

* Preliminära resultat, då projekt pågår fram till april 1999. 

** Baserat på ansökan. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa antalet sökande och godkända projekt med svensk medverkan inom respektive 

centraliserat delprogram och deras andel av budgeten. 

 

Genomförande och utfall: 

D. Samarbete med tredje land. 

Inom delprogram D. kan stöd ges till ungdomsutbyte med länder utanför EU/EES. Länderna 

kring Medelhavet, Öst- och Centraleuropa samt Latinamerika är godkända för samarbete. 

Projekten kan vara direkta ungdomsutbyten men också förberedande aktiviteter och 

utbildningsaktiviteter för att stärka möjligheterna till god kvalitet i den direkta 

utbytesverksamheten. Beslutsprocessen inom delprogrammet är centraliserad vilket innebär 

att kommissionen beslutar om stöd. 
 

Antalet ansökningar från Sverige för projekt med länder utanför EU/EES 

Projekt 1996  

ansökan 

1996 

beviljade  

1997 

ansökan 

1997 

beviljade 

1998* 

ansökan 

1998* 

beviljade 

Öst - Centraleuropa 6 1 2 - 5 1 

Medelhavsområdet 1 1 3 2 2 2 

OSS - - 2 - - - 

Latinamerika - - 4 1 1 - 

Övriga områden 1 1 3 3 1 - 

Totalt 8 3 14 6 9 3 

* preliminära resultat, då projekt pågår fram till april 1999. 

 

Tre projekt med svensk koordinering och totalt 26 svenska deltagare har blivit beviljade 

sammanlagt 101 000 ECU. Den totala budgeten för delprogram D. är 2 700 000 ECU, vilket 

innebär att 3,7 procent av totalbudgeten användes till svensk-koordinerade projekt. 

I den centrala databas som administreras av Kommissionens DG XXII anges att 68 svenskar i 

sammanlagt 19 projekt har deltagit inom delprogram D. De tidigare nämnda projekten är 

inkluderade i denna uppgift. 

 

Från 1997 har antalet godkända länder för delprogrammet inom Öst- och Centraleuropa 

minskat drastiskt, då flertalet länder numera deltar inom andra delprogram. Projekt med forna 



Jugoslavien ingår sedan 1998 inom Öst & Centraleuropa (tidigare inom kategorin Övriga 

områden)  

 

Efter förslag från Europiska kommissionen och beslut i styrkommittén i februari 1998 

decentraliserades en del av beslutsfattandet till nationell nivå inom delprogrammen 

Ungdomsinitiativ, Samarbete mellan strukturer inom ungdomsområdet samt Samarbete kring 

ungdomsinformation. I tabellen nedan redovisas projekt med svensk medverkan. 
 

Antal projekt med svensk medverkan som beviljats stöd  på centraliserad nivå 

Delprogram Beviljade projekt 

1998* 

Svenska  

deltagare** 

Beviljade 

ECU 

% av europeisk  

budget 1998 *** 

A.I 13 33 151 700  1,1 % 

A.II.2 1 2 16 500 8,2 % 

B.I 5 10 54 200 3,4 % 

B.II 1 2 13 900 2,8 % 

C. 5 12 19 878 3,3 % 

D. 19 68 377 400 14,0 % 

E.I 11 93 83 000 4,7 % 

Totalt 55 220 716 578  

* Prel. resultat, då projekt pågår fram till april 1999. 

** Baserat på ansökan 

*** Baserar sig på fördelning beslutad av Program Committee 98−02. 

 

Dessa resultat bygger på uppgifter erhållna från DG XXII:s centrala databas för projekt som 

administreras av kommissionen respektive programmets tekniska kontor. De tillgängliga 

uppgifterna gäller endast godkända och beviljade projekt. Det totala antalet ansökningar med 

svensk medverkan är inte möjlig att få fram. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för hur många ungdomar från Sverige som deltar i programmet.  

 

Genomförande och utfall: 

Grundat på ansökningarna har 1 884 ungdomar och ungdomsledare fått stöd för deltagande 

inom Ungdom för Europa-programmet under 1998.  

 
Antal deltagare från Sverige som fått stöd under 1998 inom Ungdom för Europa 

Beslutsnivå Delprogram svenska deltagare* 

Decentraliserade A.I 1 426 

 A.II.I 133 

 B.I 87 

 C 12 

 E.I 6 

Totalt decentraliserade  1 664 

Centraliserade  220 

Totalt antal deltagare  1 884 

* Baserat på ansökan 

 

Bedömning av resultat (hela programmet): 

Myndigheten har under verksamhetsåret 1998 kunnat notera ett klart ökat intresse för 

programmets olika delar bland landets kommuner och inom de ideella 

ungdomsorganisationerna. Såväl riksorganisationer som lokala ungdomsföreningar och andra 

ungdomskonstellationer har visat ett ökat intresse. Den växande internationaliseringen bidrar 

till att behovet av och efterfrågan på information om internationellt utbyte är mycket stor. 



Ungdomsstyrelsen har kunnat pröva metoder, skapa kontakter och nätverk som visat sig ge 

goda resultat i genomförandet av internationellt ungdomsutbyte. 

 

Genom de kontakter och kanaler som upprättats under året har Ungdomsstyrelsen tillsammans 

med andra aktörer kunnat medverka till att utveckla informationen om internationellt 

ungdomsutbyte så att den bättre än tidigare kunnat svarat mot den stora efterfrågan som finns 

i landet.  

 

Genom att delta i olika arbets- och samverkansgrupper har Ungdomsstyrelsen på olika sätt 

kunnat ta del i utvecklingen av det internationella samarbetet inom ungdomsområdet, både i 

Norden och i övriga Europa. För myndigheten har detta inneburit att tidigt kunna få 

information om det utvecklingsarbete som pågår men också skapat möjligheter att kunna vara 

med och påverka utformningen av projekt, program och andra samarbetsmöjligheter kring 

internationella ungdomsfrågor. 

 

Ungdomsstyrelsen har, tillsammans med Inrikesdepartementet, deltagit i Europeiska 

kommissionens programkommitté för Ungdom för Europa-programmet. Kommitténs uppgift 

är att vara rådgivande till Kommissionen vad avser styrning, genomförande och uppföljning 

av programmet. Programkommittén har samlats två gånger under 1998. 

 

 

5.2 Europeisk volontärtjänst för ungdomar (EVS projekt) 

 
Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska i pilotprojektet Europeisk volontärtjänst för Ungdomar stödja en 

utveckling av volontärarbete i lokala verksamheter som har begränsade internationella 

erfarenheter. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• lämna en beskrivning av vilka informationsinsatser myndigheten genomfört. 

• redovisa antalet ansökningar samt andelen beviljade projekt. 

• redovisa vilka insatser myndigheten gjort för att stödja sökande att finna samarbetspartners 

i andra länder. 

 

Genomförande och utfall: 

Europeiska kommissionen tog under 1996 initiativet till ett pilotprojekt kallat Europeisk 

volontärtjänst för ungdomar. Regeringen utsåg Ungdomsstyrelsen att vara s.k. nationellt 

kontor och ansvara för genomförandet. Projektets syfte är att ge ungdomar mellan 18 och 25 

år en alternativ utbildningserfarenhet genom att delta i allmännyttiga verksamheter under sex 

till tolv månader i medlemsländerna, Norge och Island samt etablera berikande samarbeten 

mellan olika verksamheter.  

 

Under pilotprojektet har 48 ungdomar från Sverige deltagit i verksamheter i Danmark, 

Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Tyskland. 

Tre avresekurser har anordnats i samarbete med Lidingö Folkhögskola. I oktober ägde en 

första slututvärdering rum för ungdomar som deltagit. Det nationella kontoret har haft 

fortlöpande kontakt med volontärerna.  

 



Under pilotprojektet har 45 ungdomar från Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, 

Nederländerna, Spanien Storbritannien, Tyskland och Österrike deltagit i olika mottagande 

projekt i Sverige. Tre ankomstkurser och två utvärderingsmöten har arrangerats i samarbete 

med Lidingö Folkhögskola.  

 

I samband med ankomstkurserna har handledarna i de mottagande projekten träffats för att 

diskutera volontärernas kommande vistelser i Sverige. Tre ytterligare seminarier för 

handledare i de mottagande och sändande projekten har genomförts. Ett elektroniskt nätverk 

har upprättats för att de mottagande projekten, volontärerna och det nationella kontoret på ett 

enkelt sätt ska kunna kommunicera med varandra. 

 

Ungdomsstyrelsen har under pilotprojektet besökt 15 mottagande och/eller sändande projekt 

runt om i Sverige. Vidare har det nationella kontoret deltagit i seminarier, mässor och andra 

evenemang för att informera om Europeisk volontärtjänst. Regelbundna utskick har gjorts och 

Ungdomsstyrelsen informationskanaler har använts. Informationsmaterial har anpassats till 

målgrupperna och distribuerats.   

 

Ungdomsstyrelsen har registrerat 44 inslag i press eller etermedia med direkt anknytning till 

pilotprojektet. 

 

Ungdomsstyrelsen har gett stöd till lokala verksamheters medverkan på kontaktmöten och 

nätverksträffar som anordnats i andra länder med syfte att etablera samarbeten inom Europeisk 

volontärtjänst. För att skapa nya kontakter har även nätverket av de nationella kontoren i Europa 

varit av stor betydelse. Vidare har s.k. förberedande besök uppmuntrats för att öka kvalitén på 

projekten.  

 

Ett särskilt kontrakt vad gäller hantering och administration av pilotprojektet upprättades  

mellan Ungdomsstyrelsen och Europeiska kommissionen (DG XXII) för perioden 1 juni 1997 

till 31 maj 1998. 

 

Bedömning av resultat: 

Europeisk volontärtjänst för ungdomar startade i full utsträckning under 1997 och fortlöpte 

under 1998. Intresset för pilotprojektet har ökat högst väsentligt under dess gång. Genom 

aktiv handläggning, kontinuerlig kontakt med målgrupper, projektbesök och träffar för 

handledare har stöd och vägledning prioriterats under pilotprojektet.  

 

Ungdomsstyrelsen har, tillsammans med Inrikesdepartementet, vid fyra tillfällen deltagit i 

Kommissionens informella uppföljningsgrupp för pilotprojektet Europeisk volontärtjänst för 

ungdomar.  

 

 

5.3 Nordiskt erfarenhets- och kunskapsutbyte 

 
Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska verka för ett utvecklat nordiskt erfarenhets- och kunskapsutbyte med 

särskild inriktning på ungdomars rätt till arbete och inflytande. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

redovisa vilka insatser som myndigheten initierat och deltagit i under Sveriges ordförandeår i 

Nordiska ministerrådet. 



 

Genomförande och utfall: 

Två breda initiativ har präglat Sveriges ordförandeskap i det nordiska samarbetet under 1998. 

Det första är att arbeta för en närmare samverkan i Norden för ökad sysselsättning och det 

andra att Norden och närområdena utvecklas till en ekologisk hållbar region. Det nordiska 

samarbetet kring ungdomsfrågor bereds bl.a. inom ramen för Nordiska ungdomskommittén, 

som är Nordiska Ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och 

internationella ungdomspolitiska frågor. Ungdomsstyrelsen har under året haft 

ordföranderollen i kommittén. Dessutom har Ungdomsstyrelsen deltagit i en särskild 

referensgrupp för koordinering av nordisk ungdomsforskning, NYRI. 

 

Inom det nordiska ungdomspolitiska samarbetet har flera aktuella områden och frågor lyfts 

fram under det svenska ordförandeskapet. Desssa är utveckling av insatser för att stärka 

ungdomars inflytande, insatser för att stärka ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden, 

främjande av idéutveckling och entreprenörskap, samarbete och möjliga insatser genom 

närområdessamverkan, samt samverkan med EU och Europarådet kring ungdomsfrågor och 

ungdomsforskning. 

 

Efter en utvärdering som sammanställdes av Ungdomsstyrelsen under 1997 beslutade 

kommittén att satsa på ett utvecklat projekt kring nordiskt samarbete inom 

ungdomsforskningsområdet under perioden 1998–2001. Detta genom att från 1 september 

1998 anställa en forskningskoordinator på heltid. Syftet med projektet är att stärka sambandet 

mellan ungdomsforskare, beslutsfattare och brukare. Ett förslag till ett nytt femårigt 

utvecklingsprogram kring ungdomsforskningen i Norden presenterades under hösten 1998. 

 

I samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Linköpings kommun, Nordiska ungdomskommitttén 

och ministerrådets Ämbetsmannakommitté för arbetsmarknad och arbetsmiljö genomfördes 

en konferens i Linköping. Syftet med konferensen var att genom samarbete mellan de 

nordiska länderna lägga grunden till ökade möjligheter för ungdomar inom 

arbetsmarknadsområdet. Konferensen samlade 120 deltagare från de nordiska länderna.  

 

En nordisk konferens för att belysa möjligheter för ungdomars inflytande och olika former av 

ungdomars organisering genomfördes i Södertälje i samverkan mellan Nordiska 

ungdomskommittén,  Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)  och 

Ungdomsstyrelsen med stöd från bl.a. Inrikesdepartementet. Konferensen samlade ett 60-tal 

deltagare från hela Norden.  

 

Ett seminarium för att diskutera de speciella förhållandena för ungdomsfrågor och 

ungdomsarbete i Väst-Norden och Nordkalotten genomfördes på Färöarna. Seminariet 

samlade 50 deltagare.  

 

En uppföljning och utvärdering av Ungdomskommitténs stöd till ungdomsorganisationer och 

projektutveckling initierades och genomfördes under verksamhetsåret.  

 

Kommittén har haft möten två gånger under året. Ett möte var förlagt till Riga i Lettland. 

Representanter för de tre Baltiska länderna var då närvarande för att diskutera samverkan 

inom ungdomsområdet mellan Norden och Baltikum. Kommitténs arbetsutskott har varit 

samlat vid fyra tillfällen.  

 

Bedömning av resultat: 



Arbetsmarknadsfrågor för ungdomar har tidigare inte varit ett prioriterat område för Nordiska 

ungdomskommittén. Däremot har de nordiska länderna under en längre tid arbetat med en 

aktiv arbetsmarknadspolitik även om inriktningen varierat mellan länderna. Genom 

konferenser, seminarier och skapande av nordiska nätverk har förutsättningarna breddats för 

att utbyte av erfarenheter och nyskapande verksamheter snabbt kan få spridning i Norden.  

 

I samband med genomförandet av konferensen i Linköping inrättade kommunen Nordic Youth 

Office ett centra för att dels stärka arbetslösa ungdomars egna utveckling, dels svara för en del 

av det fortsatta kontakt- och koordineringsarbetet i Norden. En uppföljande konferens 

planeras i Reykjavik våren 1999.  

 

Under Sveriges ordförandeskap har ett antal frågor inom ungdomsområdet lyfts fram i ett 

nordiskt perspektiv. Trots att kommitténs verksamhetsområde ska innefatta alla ministerrådets 

sektorer är det mycket svårt att få genomslag för det tvärsektoriella arbetssätt som bör prägla 

arbetet inom Ministerrådet. Under det svenska ordförandeskapet har dock framsteg gjorts vad 

gäller ungdomar och arbetsmarknad, ungdomars möjligheter till inflytande och samverkan 

kring ungdomsforskning. 

 

 

5.4 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 

5.4.1 Europeisk volontärtjänst för ungdomar (EVT-program) 

 
Uppdrag: 

I juli 1998 beslutade EU:s ministerråd samt Europaparlamentet att anta ett nytt 

ungdomsprogram, Europeisk volontärtjänst för ungdomar. Programmet ska pågå under 1998–

1999. Enligt beslutet ska ett nationellt kontor i varje medlemsland bistå kommissionen i det 

nationella genomförandet av programmet.  

 

Regeringen beslutade (In98/171/FU) att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att vara nationellt 

kontor för programmet Europeisk volontärtjänst för ungdomar och i beslut (In98/1983/FU) 

avsatte regeringen 500 000 kronor till Ungdomsstyrelsens disposition under år 1998 för 

administration av uppgiften som nationellt kontor för programmet.  

 

Ett särskilt kontrakt vad gäller hantering och administration av programmet upprättades 

mellan Ungdomsstyrelsen och Europeiska kommissionen (DG XXII) för perioden 1 juni 1997 

till 31 maj 1998, vilket var programmets första verksamhetsår.  

 

 
5.4.2 Östersjökonferens om ungdomsfrågor 

 
Uppdrag: 
Regeringen gav 11 december 1997 (regeringsbeslut In97/3074/FU) Ungdomsstyrelsen i 

uppdrag att i samverkan med Inrikesdepartementet och Europeiska kommissionen arrangera 

en ungdomsministerkonferens om ungdomsfrågor för de 11 Östersjöländerna. I beslutet 

anslogs 500 000 kronor för uppdraget. I ett andra och slutligt beslut 17 juni 1998 

(regeringsbeslut In98/183/FU) anslogs ytterligare 500 000 kronor till konferensens 

genomförande. Efter ansökan beviljades Ungdomsstyrelsen ECU 72 046 motsvarande 632 



000 kronor från Europeiska kommissionen för konferensens genomförande (Agreement nr 

98−10−Acc−0038−00).  

 

Konferensen ägde rum i Visby den 5−6 juni 1998 och samlade 110 deltagare från regeringar, 

internationella organ, nationella landsråd för ungdomsorganisationer, Ungdom för Europa-

kontor och lokala projekt i de 11 Östersjöländerna. Konferensens syfte var att utifrån det 

övergripande samarbetet mellan Östersjöländerna diskutera och utveckla gemensamma 

riktlinjer och aktiviteter för det framtida Östersjösamarbetet inom ungdomsområdet. På 

konferensen antogs en handlingsplan för det framtida samarbetet och ett stort antal konkreta 

initiativ presenterades. Ungdomsministerkonferensen välkomnade ett initiativ från Tyskland 

att år 2000 arrangera en konferens för att följa upp utvecklingen av samarbetet. 

 

Ungdomsstyrelsen lämnade en redovisning av uppdraget att anordna en Östersjökonferens om 

ungdomsfrågor till regeringskansliet, Inrikesdepartementet 14 oktober 1998 (Dnr 561-59/98). 

 

 
5.4.3 Informations- och utvecklingsinsatser om FN:s arbete med   

ungdomsfrågor 

 
Uppdrag:  

Regeringen beslutade 23 juli 1998 (In98/1815/FU) att ställa 250 000 kronor till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till informations- och utvecklingsinsatser om Förenta 

Nationernas (FN:s) arbete med ungdomsfrågor. Medlen ska bidra till att svenska ungdomar 

och ungdomsorganisationer får ökad kompetens om FN:s arbete med frågor som är viktiga för 

ungdomar. 

 

Ungdomsstyrelsen ska redovisa uppdraget senast 1 december 1999. 
 

 
5.4.4 Ungdomsarbete i Östersjöregionen 

 
Uppdrag: 

Regeringen beslutade 4 juni 1998 att ställa 5 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till 

Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till ungdomars utbytes- och samarbetsprojekt i 

Östersjöregionen. Medlen kan fördelas under tiden fram t.o.m. den 31 december 1999. 

Ungdomsstyrelsen får disponera högst 500 000 kronor av medlen för handläggning och 

informationsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. 
 

Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 juni år 2000 lämna regeringskansliet, Kulturdepartementet 

en sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser samt en 

utvärderande rapport. 

 
 



6. Generella mål och krav på återrapportering 
 

 

6.1 Jämställdhet  
 

Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska i sin verksamhet aktivt främja alla ungdomars lika rätt och möjlighet 

oavsett kön. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska  

• redovisa sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv, samt 

• redogöra för sitt arbete när det gäller att främja alla ungdomars lika rätt oavsett kön. 

 

Genomförande och utfall: 

Verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv 

I Ungdomsstyrelsen rapporter och utredningar redovisas ungdomars uppväxtvillkor 

genomgående ur ett könsperspektiv.  

Från och med budgetåret 1995/96 är redovisning av medlemsantalet i de 

ungdomsorganisationer som får grundbidrag könsuppdelad.  

 

Ungdomsstyrelsens samhällsinformation på nätet Slussen genomsyras också av ett 

jämställdhetsperspektiv i de olika temaområdena som redovisas.  

I de ungdomspolitiska slutsatser och förslag som myndigheten regelbundet redovisar till 

regeringen och i den offentliga debatten finns jämställdhetsperspektivet med. 

 

Främja alla ungdomars rätt oavsett kön 

I ett jämställdhetsperspektiv är det motiverat att tala om pojkar och flickor som grupp för att 

beskriva de olika förhållanden som dessa två grupper lever under i dagens samhälle.  

Att fokusera på flickor som en grupp blir viktigt som en ungdomspolitisk strategi. Men det är 

viktigt att denna grupp inte i sig betraktas som homogen vad gäller egenskaper, problem och 

intressen. Detta kan leda till en konservering av traditionella könsmönster.  

 

Ungdomsstyrelsen stödjer ungdomsorganisationer och kommuner i syfte att utveckla 

verksamhet som leder till att flickors möjligheter till delaktighet inom främst förenings- och 

fritidsverksamhet stärks. Särskilt invandrarflickors situation har uppmärksammats i detta 

utvecklingsarbete. Ungdomsstyrelsens har också, under året publicerat en särskild utredning 

Flickorna och frigörelsen med fokus på forskning om flickor och arbete med tjejprojekt.  

 

Skriftligt informationsmaterial såsom Rätt ska vara rätt, Stärkta flickor, Öppna ögonen och se 

tjejerna! På våra villkor, Ungdomstid nr 2-97 Barbie på barrikaderna  samt Flickorna och 

frigörelsen har haft mycket stor efterfrågan. Myndighetens olika publikationer har använts i 

arbetet där diskussioner om olika strategier och metoder för flickors villkor förs.  

 

Bedömning av resultat: 

Ungdomsstyrelsen arbetar generellt för att jämställdheten ska genomsyra hela myndighetens 

arbete och försöker att pröva alla uppdrag ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Vad som oftast har diskuterats när det gäller speciella tjejprojekt är på vilket sätt detta ska 

leda till jämställdhet. Detta har också varit en av de viktigaste aspekterna i 



Ungdomsstyrelsens arbete gentemot kommuner som på lokal nivå ansvarar för den reguljära 

ungdomsverksamheten. 

 
Tjejprojekt innebär en särbehandling som i sig kan ifrågasättas. Flickor är inte annorlunda än 

pojkar men problemet är att flickors behov inte på samma sätt tillgodoses i den ordinarie 

verksamheten då pojkar i alltför stor utsträckning fortfarande utgör normen för 

ungdomsverksamheten.  

 

Utredning Flickorna  och frigörelsen pekar på vissa risker som kan finnas med särskilda 

tjejprojekt men slutsatsen är att fortsatt arbete med särskilda projekt i syfte att synliggöra och 

stärka flickor är nödvändigt då ungdomar fortfarande lever i ett samhälle där jämställdhet inte 

råder. Medvetenheten är fortfarande oroväckande låg vad gäller jämställdhet och 

genuskunskap hos många av våra kommuner och ungdomsorganisationer. Därför blir frågan 

om medvetandegörande en mycket viktig del i jämställdhetsarbetet.  

 

 

6.2 Media 

 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska följa och ta del i den offentliga debatten om ungdomsfrågor 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa antalet inslag i media som myndigheten initierat alternativt deltagit i och deras 

karaktär, samt 

• redovisa vilka mediala insatser som tillkommit på myndighetens eget initiativ och vilka 

som efterfrågats av andra. 

 

Genomförande och utfall: 

Mediearbetet har fått stort utrymme i den totala informationsverksamheten. Antalet 

genomslag har ökat markant i förhållande till de två föregående åren.  

 

 
 

Myndigheten och dess verksamhet har förekommit i 739 artiklar i skilda medier spridda över 

landet. Av dessa har 552 initierats av ungdomsstyrelsens pressmeddelanden och 

direktkontakter med medierna. Resterande artiklar/inslag är kopplade till fusk i 

ungdomsorganisationer, uppdrag och beslut som Ungdomsstyrelsen berörs av. 
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Pressmeddelanden under 1998 

Ungdomar vid sidan av (98-12-18) 

Skellefteå Årets ungdomskommun 1998 (98-11-25)  

Årets Ungdomskommun utses i Jönköping (98-11-23)  

11 kommuner tävlar om utmärkelsen Årets ungdomskommun (98-11-18)  

Flickorna och frigörelsen (98-10-21) 

Fritid i skilda världar (98-10-14) 

Ungdomar beredda att gå till valurnorna (98-09-02)  

Nya kommuner utsedda att delta i samverkansprojekt för utsatta ungdomar (98-04-24)  

Risk för ökade klasskillnader (98-03-25)  

 

Medieinslagens karaktär 

Under 1998 har strategin varit att i högre grad än 1997 bearbeta medierna genom 

pressmeddelanden och övriga kontakter. Två debattartiklar har publicerats. Fördelningen av 

samtliga genomslag redovisas nedan. 

 

Debattartiklar 

Kommunaktuellt, nr 40-1998: Bra tjejgrupper innebär frigörelse inte permanentning av 

könsroller 

Arbetet Nyheterna (98-04-27): Många unga hotas av marginalisering  

 

Mediegenomslag med direkt koppling till Ungdomsstyrelsen 
 

Mediegenomslag 1997  1998 

Inflytande/demokrati 37   23 

Årets Ungdomskommun 42  87 

Samverkan i kommunerna 6  21 

Arbete/arbetslöshet 51  45 

Flickors villkor/jämställdhet 12  39 

Kultur -  20 

Ungdom för Europa/ EVS 30  83 

Skolvalet/valet -  46 

Publikationer/Ny tid - nya tankar? m.fl. 17  242 

IT/Slussen 42  17 

Bidrag till ungdomsorganisationer/projekt 43  38 

Bostad 2  - 

Utbildning 4  - 

Generaldirektören 17  23 

Konferensen Ny tid − Nya tankar? 7  - 

Diverse 95  53 

 

Bedömning av resultat: 

Ungdomsstyrelsen anser att resultatet av årets mediearbete har varit gott. Utöver de ökade 

genomslagen har medierna i större utsträckning än tidigare spontant ringt för att ställa frågor 

om ungdomspolitiska sakområden. Sammantaget tyder det på att myndigheten börjar få 

genomslag för de ungdomsfrågor som är viktiga att påverka i förhållande till de övergripande 

målen och att myndigheten börjar bli känd som en kunskapsorganisation på ungdomsområdet.  
 

 



6.3 Slussen 
 

Verksamhetsmål: 

Ungdomsstyrelsen ska underlätta för ungdomar att skaffa sig samhällsinformation. Under 

budgetåret 1998 ska en uppbyggnad av databasen Slussen prioriteras. 

 

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redogöra för sitt arbete med uppdatering av databasen Slussen och beskriva utvecklingen 

av antalet besökare, samt 

• redogöra för med vilken regelbundenhet informationen på Slussen avseende åldersgänser 

uppdateras. 

 

Genomförande och utfall: 

Slussen har under året uppdaterats men byggts ut i begränsad utsträckning. Arbetet med 

utbyggnaden bromsades då det stod klart att Ungdomsstyrelsen fick uppdraget att utveckla 

Ungdomskanalen. Slussen kommer att vara grunden för Ungdomskanalens databas med 

sökbar information. Under året har därför mycket arbete lagts ner på att strukturera och göra 

kategoriindelningar på de samhällsområden som ska ingå i fortsättningen. Den största 

utbyggnaden av Slussen har gjorts på arbetsmarknadsområdet där informationen utökats 

framförallt då det gäller utvecklingsgarantin. Kopplat till detta finns också en subdomän om 

utvecklingsgarantin. Då ingen marknadsföring genomförts ligger besöksantalet på en konstant 

basnivå.  

 

Avsnittet om åldersgränser har uppdaterats en gång. Det gjordes i december genom att 

samtliga berörda departement, på förfrågan, gick igenom respektive område. Ett kontaktnät 

har etablerats med departementens informatörer som i det nya behörighetssystemet för 

Ungdomskanalen löpande kommer att uppdatera åldersgränsavsnittet då förändringar 

inträffar. 

 

Bedömning av resultat: 

Slussen fick under sitt första år stor uppmärksamhet för sin seriositet och sitt funktionella 

innehåll. Dessa bedömningar har bibehållits under 1998. Besöksfrekvensen har gått ner då 

ingen marknadsföring gjorts, inga nya områden tillkommit och då Ungdomskanalen 

prioriterats. Under 1997 hade Slussen i genomsnitt 160 faktiska besökare per dag. Under 1998 

var dessa besökare 82 per dag.  

 

 

6.4 Övriga återrapporteringskrav 

 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa myndighetens: 

 

Lokalarea per anställd 
Ungdomsstyrelsens lokalarea är 1 068 kvadratmeter. Arean delad med genomsnitt antal 

anställda personer under året = 30,5 kvadratmeter per anställd. 

 

Lokalkostnad per kvadratmeter 

Ungdomsstyrelsens lokalkostnad per kvadratmeter är: 

1 827 tkr delat med 1 068 kvadratmeter = 1 711 kronor per kvadratmeter. 

 



Antal anställda som genomgått minst en dags miljöutbildning 

Fyra anställda har genomgått minst en dags utbildning. 

 

Antalet utbildningsdagar per anställd 

Antalet utbildningsdagar per anställd och år är i genomsnitt 2,4 dagar. 

 

Kostnader för konkurrensupphandlade varor och tjänster som andel av myndighetens 

totala kostnader 

Myndigheten har under budgetåret gjort en förenklad upphandling av en kopiator. Kostnaden, 

100 000 kronor, återfinns i redovisningen. Andelen av denna kostnad är mindre än 1 procent 

av myndighetens totalkostnad.  

 

Overheadkostnader per årsarbetare 
Overheadkostnaden per årsarbetare är för externfinansierade projekt 245 tkr person och för 

ramanslagsfinansierade projekt 243 tkr per person. Genomsnitt är 244 tkr per person. 

 

 

6.5 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 

 
6.5.1 Ungdomskanalen 

 

Uppdrag: 

Regeringen beslutade 28 maj 1998 att ställa 3 140 000 kronor till Ungdomsstyrelsen 

förfogande genom regeringsbeslut K 98/1434/1. Uppdraget innebär att genomföra en 

webbplats på Internet som ska inrymma dels samhällsinformation för ungdomar och dels 

information om ungdomar till ungdomsarbetare, media och allmänhet. 

 

Förprojektering och en konceptuell utveckling av Ungdomskanalen gjordes med stöd av en 

konsultbyrå under sommar och tidig höst. Upphandling av konsult för genomförandet och 

konstruktionen av Ungdomskanalens tekniska lösningar var klar i december.  

Ungdomskanalen kommer att byggas i flera etapper. Under år ett läggs grunden för 

ramverket. Det innebär att när det första projektåret är slut den 31 mars kommer 

Ungdomskanalens tekniska system att finnas i en betaversion, vilket innebär att det tekniska 

systemet och informationsstrukturen kommer att kunna testas internt men är oåtkomligt för 

externa användare. 

 

 

6.5.2 Youth databas 

 
Uppdrag: 

Regeringen beslutade 12 oktober 1995 att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 

verksamhetsåret 1995/96 utveckla en kommunikationsdatabas för ungdomsfrågor. Projektet 

omprioriterades i utvecklingsfasen till att bli en nationell ungdomsdatabas och ett samarbete 

inleddes med LSU. 

 

Den 25 november 1996 tillfördes projektet 1 500 000 kronor genom avtal med Stiftelsen för 

Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Utvecklingsarbetet skedde till största 



delen under 1997. Ungdomsstyrelsen har under 1998 fullföljt uppdraget och utvärderat 

projektet. Den 1 december 1998 slutredovisades projektet i en slutrapport till KK-stiftelsen. 

 



7. Administration och beräkningsgrunder 
 

Verksamheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. 

Den administrativa enheten består av: 

 

1,0 generaldirektör, 1,0 administrativ chef, 1,0 administrativ assistent, 1,0 registrator med 

arkivansvar, 0,25 assistent till generaldirekör och 0,30 receptionist/växelansvarig = 4,55 

årsarbetskrafter. 

 

Tillämpad schablon för myndighetsgemensam kostnad (MGK) 

Totalsumman utfall per 1998-12-31 för administrationen är 7 053 tkr. 

 

Antal årsarbetskrafter är 33,44 personer. 

 

Overheadkostnaden per anställd är för externfinansierade projekt 245 tkr per person och för 

ramanslagsfinansierade projekt 243 tkr per person. Genomsnitt 244 tkr per person. 

 

Antal personer som ska dela på 7 053 tkr är 33,44 - 4,55 (adm personal) = 29,89 personer. 

 

Myndighetens informationsinsatser 

 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering, bå 1998, 1997   

 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 

Kostnader   

Lön inkl MGK 3 669                       4 421 

Övriga driftkostnader 971                       2 902 

Summa kostnader 4 640                       7 323 

   

Finansiering   

Ramanslag 17 M 1 2 533                       4 088 

Kommunikationsdep 1 123                       1 000 

KK-stiftelsen 137                          761 

Intäkter 961                       1 474 

Summa finansiering 4 754                       7 323 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 114 tkr, budgetåret 1998, består av en skillnad mellan  

periodiserade intäkter och periodiserade kostnader. 
 

 

Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering fördelas jämt på de fyra 

verksamhetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten. 

 

Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering för jämförelseåret 1997 har 

fördelats efter samma princip. 

 

Verksamhetsgrenen Bidrag och utvecklingsinsatser, budgetåret 1997 

Myndigheten hade budgetåret 1997 en verksamhetsgren benämnd Bidrag och 

utvecklingsinsatser. Innevarande budgetår är denna verksamhetsgren indelad i två 

verksamhetsgrenar, nämligen Statsbidrag till ungdomsorganisationerna och Centralt, regionalt 

och lokalt utvecklingsarbete. Jämförelsesiffrorna har räknats om för budgetåret 1997 genom 

att projektet Statsbidrag i föregående års årsredovisning har reducerats från 

verksamhetsgrenen Bidrag och utvecklingsinsatser och räknas som en egen verksamhetsgren i 

enlighet med årets indelning. 



  

Kostnadsfördelning 

Ungdomsstyrelsen har fördelat sina driftkostnader och räntor restlöst.  

8. Ekonomisk redovisning 
 

8.1 Resultaträkning 
                          (belopp anges i tkr)      

 Not  1998-01-01-  1997-01-01- 

   1998-12-31  1997-12-31 

   (12 mån)  (12 mån) 

Verksamhetens intäkter      

Intäkter av anslag   10 495  13 194 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  1 569  1 885 

Intäkter av bidrag   14 563  9 204 

Summa   26 627  24 283 

      

Verksamhetens kostnader       

Kostnader för personal   -14 573  -12 591 

Kostnader för lokaler   -1 827  -1 734 

Övriga driftkostnader    -9 887  -9 520 

Avskrivningar och nedskrivningar   -476  - 373 

Summa   -26 763  -24 218 

      

Verksamhetsutfall   - 136   65 

      

Finansiella intäkter och kostnader       

Ränteintäkter 2  119   22 

Övriga finansiella intäkter   5   1 

Räntekostnader 3  -30  - 23 

Övriga finansiella kostnader   -8  - 8 

Saldo   86  - 8 

      

Transfereringar      

Medel som erhållits från statsbudgeten för   94 757  97 667 

finansiering av bidrag      

Medel som erhållits från myndigheter      

för finansiering av bidrag   930   0 

Lämnade bidrag m.m.   -95 687  -97 667 

Saldo   0   0 

      

Årets kapitalförändring 4  -50   57 

      

 



 

 

 

 

 

 



8.2  Balansräkning 
 (belopp anges i tkr) 
      

TILLGÅNGAR Not  1998-12-31  1997-12-31 

Omsättningstillgångar      

Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 5  1 823   0 

Fordringar hos andra myndigheter 6   437   552 

Kundfordringar   865   424 

Övriga fordringar   1 318   618 

Summa omsättningstillgångar   4 443  1 594 

      

Periodavgränsningsposter        

Förutbetalda kostnader 7  454   447 

Upplupna bidragsintäkter 8  863   667 

Summa periodavgränsningposter   1 317  1 114 

      

Avräkning med statsverket 9  1 027  2 908 

      

Anläggningstillgångar 10      

      

Materiella tillgångar      

Transportmedel, inventarier, övriga       

anläggningar   634   728 

Summa materiella tillgångar   634   728 

      

Summa anläggningstillgångar   634   728 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   7 421  6 344 

      

      

SKULDER OCH KAPITAL      

Kortfristiga skulder      

Skuld till Riksgäldskontoret    0  1 026 

Skulder till andra myndigheter 11  928   465 

Leverantörskulder   419  1 007 

Personalens källskatt   399   259 

Övriga skulder   3 147  2 096 

Summa kortfristiga skulder   4 893  4 853 

      

Periodavgränsningsposter        

Upplupna kostnader 12  1 059   910 

Oförbrukade bidrag 13  1 850   870 

Övriga förutbetalda intäkter   0  155 

Summa periodavgränsningposter   2 909  1 935 

      

Långfristiga skulder      

Skuld till Riksgäldskontoret 14  643   530 

Summa långfristiga skulder   643   530 

      

Summa skulder   8 445  7 318 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

  1998-12-31  1997-12-31 

Myndighetskapital      

Balanserad kapitalförändring   - 974  -1 031 

      

Kapitalförändring enl resultaträkningen   -50   57 

Summa myndighetskapital   -1 024  - 974 

      

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL   7 421  6 344 

 

 

 



8.3 Anslagsredovisning 
 (belopp anges i tkr) 

ANSLAG          
Nomenklatur Tilldelade  Överfört  Utgifter  Saldo  Beviljad 

(inkl benämning) medel  belopp      anslags- 

         kredit 

          

17 M 001 12 101  -117  10 526  1 458  363 

Ramanslag            

Ungdomsstyrelsen          

          

varav Nationell finansiering 1 900    1 828  72   

av programmet Ungdom           

för Europa          

          

varav Samordning av 

information om 

internationellt 

ungdomsutbyte 

1 400    1 390  10   

          

17 M 002 93 839  2 052  94 726  1 165   

Ramanslag          

Bidrag till nationell          

och internationell          

ungdomsverksamhet                 

          

17 M 002 001 76 000    75 639   361   

Ramanslag          

Grundbidrag till ung-          

domsorganisationer             

          

17 M 002 002 15 339  1 982  16 643   678   

Ramanslag          

Särskilt bidrag till ung-          

domsorganisationer m m             

          

17 M 002 003 1 000    1 000   0   

Ramanslag          

Till de politiska ungdoms-          

förbunden för 

valinformation 

         

          

17 M 002 004 1 000   70   944   126   

Utvecklingsinsatser           

gentemot kommunerna          

          

17 M 002 005  500     500   0   



Forskning om           

ungdom          

Summa anslag 105 940  1 934  105 252  2 623   

 



8.4 Finansieringsanalys 
 (belopp anges i tkr) 

 1998-01-01- -1998-12-31 

(12 mån) 

 1997-01-01- -1997-12-31 

(12 mån) 

Drift      

Kostnader exklusive avskrivningar m.m.  -26 325   -23 877 

      

Finansiering genom avgifter och bidrag:      
Intäkter av avgifter och ersättningar 1 569    1 885  

Intäkter av bidrag 14 563   9 158  

Övriga intäkter 124 16 256   23 11 066 

  -10 069   -12 811 

Finansiering från statsbudgeten:       
Anslagsmedel som erhållits för drift  10 081   12 844 

      

Överskott (+) av medel från driften    12    33 

      

Ökning(-) av kortfristiga fordringar  -1 229   -1 062  

Ökning (+) av kortfristiga skulder 2 041  812  - 731 -1 793 

       

Kassaflöde från (+) drift   824   -1 760 

      

Investeringsverksamhet      
Investeringar i materiella tillgångar  -382   - 729 

      

Summa investeringsutgifter  -382   - 729 

      

Finansiering av investeringar:      
Lån från Riksgäldskontoret 526    555  

- amorteringar -414 112  - 350  205 

Tillförda driftmedel  414    350 

Bidragsmedel      46 

       

Summa medel som tillförts för finansiering av      

investeringsverksamhet  526    601 

      

Överskott (+) av medel från investeringsverksamhet   144   - 128 

      

Kassaflöde från (+) investeringsverksamhet  144   - 128 

      

      

Transfereringar      
Utbetalade bidrag -95 687   -97 667  

      

Kassaflöde till(-) transfereringar -95 687 -95 687  -97 667 -97 667 

      

Finansiering av bidragsutbetalningar      

-medel från statsbudgeten 94 757    97 667  

-medel från andra myndigheter 930    0  

Summa medel som erhållits för finansiering av      

bidragsutbetalningar  95 687 95 687  97 667 97 667 



 

 

 

     

  



 1998-01-01- -1998-12-31 

(12 mån) 

 1997-01-01- -1997-12-31 

(12 mån) 

      
Förändring av likvida medel   968   -1 888 

      

Specifikation av Förändring av likvida medel   968   -1 888 

      

Likvida medel vid årets början  1 882   3 770 

Minskning(-) av kassa och postgiro  0   - 5 

Ökning(+) av tillgodohavande hos       

Riksgäldskontoret-räntekonto  1 823   -2 250 

Minskning(-) av fordran på statsverket  -1 881   1 393 

Minskning(+) av skuld till Riksgäldskontoret-räntekonto  1 026   -1 026 

      

Summa förändring av likvida medel   968   -1 888 

      

Likvida medel vid årets slut  2 850    1 882 

      

 

 



8.5 Redovisningsprinciper och noter till årsredovisningen 

 

Tillämpade redovisningsprinciper 
 

Allmänt  

Myndigheten tillämpar främst följande författningar till årsredovisningen: 

 - bokföringsförordningen (SFS 1979:1212 omtryckt 1994:353),  

 - kapitalförsörjningsförordningen (SFS 1996:1188  

 - anslagsförordningen (SFS 1996:1189) 

 - förordningen om myndigheters årsredovisning m.m. (SFS 1996:882) 

 

Myndigheten har fastställt att den löpande bokföringen för räkenskapsåret 1998 ska avslutas 

1999-01-15 och anslagsavräkning avseende räkenskapsårets fakturor har gjorts till dess. 

 

Fakturor överstigande 5 000 kronor exkl moms har bokförts som periodavgränsningsposter. 

 

Ungdomsstyrelsen bildades 1994-07-01, vilket förklarar varför endast fyra år anges i doku-

mentet Sammanställning över väsentliga uppgifter. 

 

Värderingsprinciper − fordringar 

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. De utländska fordringar 

som myndigheten har 1998-12-31 har beräknats efter bankens köpkurs på balansdagen (1998-

12-30) 

 

Värderingsprinciper − anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas anskaffning av maskiner och inventarier för 

stadigvarande bruk, dvs. med en beräknad livslängd av tre år eller mer. Vidare ska 

totalinvesteringen uppgå till 10 000 kr. Investeringarna redovisas i balansräkningen och 

avskrivning sker enligt den ekonomiska livslängd som fastställs för de olika kategorierna av 

anläggningstillgångar. Avskrivning sker fr.o.m den månad som tillgången anskaffas. 

Ungdomsstyrelsen har vid budgetårets början tagit beslut om att ändra summan för vad som 

ska betraktas som en anläggningstillgång från 3 000 kronor till 10 000 kronor. 

 

Tillämpade avskrivningsprinciper 

 

3 år Datorer 

  

5 år Övriga kontorsmaskiner 

 Inredningsinventarier 

 

 

Ändrade redovisningsprinciper 

Ungdomsstyrelsen har följt Ekonomistyrningsverkets nya anvisningar i samband med 

budgetårskifte och bokfört fordringar avseende projektmedel som upplupna bidragsintäkter 

och skulder avseende projektmedel som oförbrukade bidrag. Ungdomsstyrelsen har räknat om 

balansposterna för jämförelseåret 1997 så att de överensstämmer med årets indelning. 

 

 

 



Ersättningar och andra förmåner 

 

Styrelse 

Namn Ledamot/ 

perioden 

Ersättn 

(kr) 

Andra 

förmåner 

(kr) 

Andra styrelseuppdrag 

Ann-Marie Begler 9801 - 9812 4 400 

 

 Socialvetenskapliga 

forskningsrådet 
Gordana Berjan 

 
9801 - 9805 1 100  - 

Tilde Björfors 

 
9801 - 9812 4 400  - 

Staffan Isling 

 

9801 - 9812 4 400  Arbetsförmedlingsnämnd 

Carina Moberg 

 

9801 - 9812 4 400  - 

Levi Svenningsson 

 

9801 - 9812 1 100 

 

 - 

Mustafa Tümtürk 

 

9801 - 9812 5 500  Antour Resebyrå AB 

Mats Vagnstad 

 

9801 - 9812 5 500  Polisstyrelsen Dalarna 

Marie Wilén 9801 - 9812 2 334     Statens veterinäranstalt 

Styrelsen för Sveriges 

lantbruksuniversitet 

Lage Åström 

 

9801 - 9812 5 500  - 

 

Ledande befattnings-

havare 

    

     

Leif Linde 9801 - 9812 583 100 22 064  

 

Noter 
(belopp anges i tkr) 

 

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Enligt regleringsbrev beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 1 500 tkr. 

Regeringen har medgivit undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket 

avgiftsförordningen (1992:191). 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar är totalt 1 569 tkr varav § 4 intäkter är 1 568 tkr. 

 

 

Not 2 Ränteintäkter 

Ränteintäkter  

- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 119 

Summa 119 

 

Not 3 Räntekostnader 



Räntekostnader  

- Ränta på lån i Riksgäldskontoret 30 

Summa 30 



Not 4 Årets kapitalförändring 

Avskrivningar -475 

Amortering av lån 414 

Förändring av semesterlöneskuld  -169 

Övriga periodiserade kostnader/intäkter 180 

Summa  -50 

 

 

Not 5 Tillgodohavande på Riksgäldskontoret 

Myndigheten har en fordran på Riksgäldskontoret per 1998-12-31 på 1 823 tkr 

Fordran fördelar sig mellan oförbrukade bidragsinstäkter till verksamhet och anslagssparande 

på ramanslaget Ungdomsstyrelsen, förvaltningskostnader, med ungefär  

50 procent till vardera. Det kortfristiga likviditetsbehovet är ca 1 900 tkr. 

 

 

Not 6  Fordringar hos andra myndigheter 

Fordran ingående mervärdesskatt:  

- Lokala skattemyndigheten i Ludvika 387 

Fordringar andra myndigheter:  

- Diverse myndigheter 50 

Summa 437 

 

 

Not 7 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda kostnader:  

- Förutbetalda hyreskostnader 415 

- Övriga förutbetalda kostnader 39 

Summa 454 

 

 

Not 8 Upplupna bidragsintäkter 

Upplupna bidragsintäkter, övriga 863 

Summa 863 

 

 

Not 9 Avräkning med statsverket 

Ingående balans 2 908 

  

Avräknat mot statsbudgeten:  

- Anslag 105 252 

  

Avräknat mot statsverkets checkräkning:  

- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -12 101 

- Uppbördsmedel m.m. 9 117 

- Transfereringar m.m. -104 149 

  

Utgående balans (=) 1 027 

 

 

  



Not 10 Anläggningstillgångar totalt 

Ingående anskaffningsvärde 1 986 

Årets anskaffningar  382 

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde  

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 258 

Årets avskrivningar  -476 

Utgående bokfört värde (=) 634 

 

 

Not 11 Skulder till andra myndigheter 

 Sociala avgifter 391 

Momsskuld  201 

Leverantörskulder till andra myndigheter 58 

Övriga skulder till andra myndigheter 278 

Summa 928 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader 

Upplupna semesterlöner  716 

Upplupna löner  28 

Sociala kostnader för upplupen semesterlöneskuld och 

upplupna löner 

298 

Övriga upplupna kostnader 17 

Summa 1 059 
 

 

Not 13 Oförbrukade bidrag 

Oförbrukade bidrag, övriga 755 

Oförbrukade bidrag, statliga myndigheter 1 095 

Summa  1 850 

 

 

Not 14 Skuld till Riksgäldskontoret (långfristig) 

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev  1 000 

 

Ingående balans 531 

Årets amorteringar -414 

Under året nyupptagna lån 526 

Utgående balans (=) 643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 (belopp anges i tkr) 
         

  1998-01-01  1997-01-01  1995-07-01  1994-07-01 

  1998-12-31  1997-12-31  1996-12-31  1995-06-30 

  (12 mån)  (12 mån)  (18 mån)  (12 mån) 

Låneram         

Beviljad låneram  1 000  900   500   700 

Utnyttjad låneram  643  530   326   290 

Kvar av låneramen  357   370   174   410 

         

Kontokrediter hos RGK           

Räntekontokredit  1 210  1 182  875   792 

Max utnyttjad under året   1 036  1 122  0   0 

         

Räntor avseende räntekonto i RGK         

Ränteintäkter  119  22  362  300 

Räntekostnader  0  -28  -28  -28 

Saldo  119  -6   334   272 

         

Avgiftsintäkter         

Uppskattning enligt regleringsbrev  1 500  1 800  1 800   750 

Faktiska avgiftsintäkter  1 569  1 885  1 544  1 175 

         

Anslagskredit          

Beviljad anslagskredit  363  355   438   396 

Utnyttjad anslagskredit  0  117   0   0 

          

Anslag m m          

Utgående reservationer  0   0  5 412  4 542 

Anslagssparande  2 623  2 052   628   675 

Framtida åtaganden  0   0  0   0 

          

Årsarbetskrafter och anställda m m         

Antalet årsarbetskrafter (st)  33,4  30,2  23,8  18,7 

Medelantalet anställda (st)  35   31   24   20 

Driftkostnad per årsarbetskraft  787   789  1 019   646 

Justerat 1995/96 till 12 mån       679   

         

Kapitalförändring         

Årets kapitalförändring  50  57  - 727   106 

Balanserad kapitalförändring  -974  -1 031  - 304  - 410 

 

 

 



 

 

 

9. Bilagor 
 

Bilaga 1.     Remisser, hearings och uppdrag 
 

Ungdomsstyrelsen har under budgetåret besvarat 19 remisser. 

 

 

Ungdomsstyrelsen har under budgetåret deltagit i följande hearings: 
 Inrikesdepartementets hearing om målstyrt bidragssystem 

 Näringsdepartementets hearing angående regional utveckling 

 Utbildningsdepartementet hearing angående EU-programkontorets framtid 

 Utbildningsdepartementet hearing angående vuxenutbildning i framtiden 

 Utrikesdepartementets hearing om barns rättigheter och barnkonventionen 

 

 

Ungdomsstyrelsen har under budgetåret funnits representerade i följande organ: 

Ad hoc-grupp för kvalitetsbedömning av ansökningar (Stiftelsen framtidens kultur) 

Arbetsgrupp för Europeiska Ungdomsfrågor 

Arbetsgrupp för förberedelser av FN-konferens i Lissabon 

Arbetsgrupp för samarbete mellan Europarådet och EU, ungdomsledarutbildningar. 

Arbetsgrupp för ungdomssamarbete i Östersjöregionen, möjligheter till bidrag  

Barn- o ungdomsdelegationen 

CAN:s filmgranskningsgrupp 

EpC, referensgrupp − att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa (Socialstyrelsen) 

Europarådets kommitté för ungdomsforskning 

Expertgruppen för fler vuxna i barns o ungdomars närmiljö 

Folkhälsoinstitutets GD-grupp 

Governing Board, Europarådet 

HSFR:s programgrupp för ungdomsforskning 

Intresseföreningen Sverige 2000 

Nationell ledningsgrupp för alkohol- och drogförebyggande insatser 

Nationellt handlingsprogram om tobak (Folkhälsoinstitutet) 

Nordiska Ministerrådets referensgrupp för ungdomsforskning 

Nordiska Ungdomskommittén (Nordiska Ministerrådet) 

Nämnden för skola och ungdomsfrågor (EU Prog-kontoret) 

Programme committee (Ungdom för Europa-programmet) 

Referensgrupp för nationellt resurscentrum (NUTEK) 

Referensgrupp till lärarutbildningskommittén 

Referensgrupp, jury, ungdomsbostäder− goda exempel (Boverket) 

Rådet, enheten för åtgärdsinriktade analyser inom utvärderingsprogrammet 

(Skolverket) 

Samordningsgrupp för barns villkor (Barnombudsmannen) 

Samrådsgruppen för skolstatistik (Skolverket) 

Sokratesgruppen, samverkan för ungdomsinriktade EU-program 

Utbildningsdepartementets arbetsgrupp för nya ungdomsinriktade EU-program 



Utredning för översyn av Barnombudsmannens verksamhet 

WG on Audit 

Våldsskildringsrådet 

Övervakningskommittén för Employment och Adapt 

Övervakningskommittén för Mål 3 

  



Bilaga 2.     Publikationer, informationsmaterial och mässor 
 

Publikationer, böcker, rapporter m.m. som utgivits av Ungdomsstyrelsen. 

 

Utredningar: 

Nr 10 - Ny tid - nya tankar? En studie om ungdomars värderingar och framtidstro. 

Nr 11 - Fritid i skilda världar - ungdomars fritids- och kulturvanor 

Nr 12 - Flickorna och frigörelsen - forskning om flickor och arbete med tjejprojekt. 

Nr 13 - Vid sidan av - om ungas inträde på arbetsmarknaden 

 

Rapporter: 

Nr 12 - Jobb på nätet - en diskussion om arbetsmarknadsstyrelsens feriebanksatsning på 

Internet ur ett lokalt ungdomsperspektiv. 

Nr 13 - På jakt efter ungdomskulturen. 

Nr 14 - Klicket - metoder och pedagogik i idé- och utvecklingscentra 

 

Nyhetsblad: 

BRUS - 9 nr. 

UfE-Nytt, tidskrift för ungdomsutbyte - 6 nr. 

BRUS SPECIAL - om utvecklingsgarantin. 

BRUS SPECIAL - om samverkansprojektet. 

 

Broschyrer, dokumentationer: 

Du som är ung i Europa (tilltryck) 

Sagt & gjort - tips och erfarenheter från Ungdom för Europa-projekt. 

Plantor i begåvningslandet - En idéskrift om utvecklingsgarantin för ungdomar 20−24 år. 

Vad ska ungdomar med kommunerna till? - Dokumentation från en konferens  

Samverkansprojektet. 

Stöd till ungdomsverksamhet 1998. 

Adressboken 1998 - kommuner med ungdomsråd. 

Europeisk volontärtjänst för ungdomar. 

På ny mark - fyra reportage om Europeisk volontärtjänst. 

New Times - New ways of thinking. 

Baltic Sea Youth Minister Conference - Draft Report. 

Till punkt och pricka - en handbok i planering av internationellt ungdomsutbyte. 

Europeisk volontärtjänst för ungdomar - för mottagande och sändande projekt. 

Europeisk volontärtjänst för ungdomar - för dig som vill bli volontär. 

Baltic Sea Youth Minister Conference - Final Report. 

På våra villkor (tilltryck med textändring) 

Sagt & gjort - Ungdomsutbyten 1998. 

Kvinnofrid - dokumentation. 

 

Mässor där Ungdomsstyrelsens verksamhet presenterats: 

It-mässa i Göteborg 

Bok och bibliotek 

Forum kultur och fritid 

SACO-mässa 

Jobbtåget 

Rötter med vingar 

Kvinnor Kan 



 



Bilaga 3.     Organisationer som erhållit grundbidrag 
 

Lista över organisationer som har erhållit grundbidrag 1998 statsbidrag 

 

Organisation Antal medlemmar  

7-25 år 

Totalt bidrag 

1998  

   

Allmänna organisationer   

Elevorganisationen 12 038 769 670 

Fältbiologerna 3 352 441 457 

Förbundet Aktiv Ungdom 20 256 2 358 164 

Förbundet Skog och Ungdom 3 259 432 344 

Förbundet Ung Företagssamhet 7 010 525 800 

Förbundet Unga Forskare 3 278 448 644 

Förbundet Vi Unga 9 608 1 492 805 

Kontaktnätet 17 593 1 423 347 

Riksförbundet Sveriges  4H 16 301 2 262 934 

Riksförbundet Unga Musikanter 19 288 2 153 642 

Röda Korsets Ungdomsförbund 5 059 494 129 

Skytterörelsens Ungdomsorganisation 32 356 4 057 008 

Svenska Förbundet för Internationella Barnbyar , CISV 3 379 406 774 

Svenska Scoutförbundet 60 730 6 494 975 

Sveriges Frimärksungdom 3 390 422 278 

Sveriges Hundungdom 6 342 586 761 

Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 18 372 3 561 910 

Sveriges Schackförbund 13 832 1 784 313 

Sveriges Ungdomsbridgeförbund 2 822 367 542 

Sveriges Unglottor 3 620 474 020 

UNGiKÖR  3 473 560 342 

Unga Örnars Riksförbund 21 566 2 604 433 

SUMMA 286 924 34 123 292 

   

Politiska organisationer   

Centerpartiets Ungdomsförbund 5 386 1 138 065 

Fria Moderata Studentförbundet 3 155 328 878 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  3 044 349 722 

Moderata Ungdomsförbundet 12 389 898 694 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 13 414 943 146 

Ung Vänster 10 743 1 002 906 

SUMMA 48 131 4 661 411 

   

Invandrarorganisationer   

Allserbisk-Jugoslaviska Ungdomsorganisationen 3 534 1 416 141 

Assyriska Ungdomsförbundet 4 086 768 773 

Grekiska Ungdomsförbundet 3 571 577 618 

Islamiska Ungdomsförbundet  310 879 

Serbiska Ungdomsförbundet 3 018 993 803 

Sverigefinsk Ungdom 5 718 864 200 

Sveriges Muslimska Ungdomsförbund 5 140 790 856 

Syrianska Ungdomsförbundet 8 365 1 028 784 

Turkiska Ungdomarnas Riksförbundet 3 275 863 145 

SUMMA 36 707 7 614 199 

   



 

 

 

 

  



Nykterhetsorganisationer   

IOGT-NTO:s Juniorförbund 20 546 1 740 308 

MHF-Ungdom 6 257 865 314 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 4 078 783 188 

Svenska Frisksportförbundet 5 714 865 210 

Sveriges Blåbandsungdom 3 044 470 318 

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 5 949 901 052 

SUMMA 45 588 5 625 390 

   

Handikapporganisationer   

Riksorganisationen Unga Reumatiker 971 338 739 

De Handikappades Riksungdomsförbund 559 318 402 

PSO Ung, Svenska Psoriasisförbundets 

Ungdomsorganisation 

826 354 459 

Unga RBU-are 4 991 474 858 

Riksförb. FUB:s Ungdomsverksamhet 947 434 369 

Sveriges  Dövas Ungdomsförbund 1 140 355 040 

Unga Allergiker 1 894 374 379 

Unga Hörselskadade 479 327 474 

Riksorganisationen Unga Synskadade 225 331 040 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 2 501 370 450 

SUMMA 14 533 3 679 210 

   

Religiösa organisationer   

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) 17 845 1 087 464 

KFUK-KFUM:s Idrottsförbund 28 792 3 884 605 

KFUK-KFUM:s Triangelförbund 8 343 880 116 

KFUK/KFUM:s Scoutförbund 14 073 1 306 682 

Nybygget - kristen samverkan 11 497 1 176 003 

Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete 13 555 2 200 032 

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 4 763 667 960 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 7 473 906 380 

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund 7 365 894 867 

Svenska Kyrkans Unga 20 982 2 753 806 

Svenska Missionsförbundets Ungdom 30 991 4 177 758 

SUMMA 165 679 19 935 673 

   

SUMMA TOTALT 597 562 75 639 175 

 

 

 


