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Generaldirektören har ordet 

Ungdomsstyrelsen har under året fått flera nya ansvarsområden och utökade resurser. Den 
första juli 2007 fick myndigheten i uppgift att ge stöd till organisationer som främjar integ-
ration och till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering samt att bistå per-
soner som lämnar rasistiska grupper. Detta ansvar överfördes till Ungdomsstyrelsen från 
Integrationsverket.  
 
Även inom ramen för regeringens handlingsplan för mäns våld mot kvinnor har myndighe-
ten fått nya uppdrag. Det handlar i flera fall om uppdrag riktade mot hedersrelaterat våld. 
Ungdomsstyrelsen har också förberett sig för att under början av 2008 kunna fördela stöd till 
kvinnors organisering, jämställdhetsprojekt, hbt-organisationer och nationella minoriteter. 
 
Fortfarande står dock ungdomsfrågorna i fokus för Ungdomsstyrelsens arbete. Under året 
har myndigheten presenterat ett antal betydelsefulla och uppmärksammade utredningar inom 
det ungdomspolitiska området. Myndigheten har under året genomfört ett stort antal aktivi-
teter för att stödja kommunerna i deras ambition att utveckla det lokala och regionala ung-
domsarbetet. Rikskonferensen, vårens konferensserie samt samarbetet med Årets ungdoms-
kommun 2006, Malmö, har detta år varit särskilt framgångsrika. 
 
Arbetet med regeringens stora satsning på förebyggande och främjande arbete för ungdomar 
i riskmiljöer har under året gått in i en ny fas där utvärdering och kunskapsförmedling står i 
fokus. Myndigheten har under året samlat erfarenheterna från projektet i skrifter samt arbetat 
med nydanande samarbetsformer och spännande erfarenhetsutbyten. Inom verksamhetsom-
rådet Fritid och föreningsliv har även detta år fördelningen av statsbidraget till ungdomsor-
ganisationer och överskottet från Svenska spel AB bidragit till att främja ungdomars enga-
gemang, organisering och delaktighet i samhället. 
 
Inom det internationella ungdomssamarbetet har ett nytt program Ung och Aktiv i Europa 
introducerats. Intresset för programmet har varit stort. Konferensen Alla olika – alla lika 
(The End of the Beginning) lockade deltagare från hela Europa och arrangerades på uppdrag 
av svenska regeringen. Under året har myndigheten även inlett ett treårigt ungdomspolitiskt 
samarbete med Turkiet och haft internationella besök från bland annat Sydkorea, Serbien, 
Spanien och Kurdistan.  
 
Myndigheten har under 2007 påbörjat ett utvecklingsarbete där verksamhet, organisering 
och kvalitet står i centrum. Myndigheten har även under året genomfört en mindre organisa-
tionsförändring.  
 
Ungdomsstyrelsen har under 2007 varit en efterfrågad kunskapsmyndighet av lokala aktörer 
och av ungdomar i deras ambition att utveckla sin verksamhet. Myndighetens arbete med att 
förmedla kunskap och goda exempel på såväl den nationella som den internationella arenan 
har varit framgångsrikt. I fokus för detta arbete står inflytande och välfärd. Det är med stor 
tillförsikt jag ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår. 
 
Per Nilsson 
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1 Verksamhetsöversikt och verksamhets-
styrning 

 
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 
2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr.2006/07:37). 
 
Följande mål gäller för verksamheten inom Ungdomsstyrelsens ansvarsområde 

- Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd 
- Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till makt.1 

 
Ungdomsstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 
 
Verksamhetsgren 1. Nationell ungdomspolitik 
Verksamhetsgren 2. Kommunal ungdomspolitik 
Verksamhetsgren 3. Fritid och föreningsliv 
Verksamhetsgren 4. Internationellt ungdomssamarbete 
 
I regleringsbrevet för budgetåret 2007 är myndighetens verksamhet indelad i fyra verksam-
hetsgrenar. I de kommande avsnitten benämns dessa som verksamhetsområden när Ung-
domsstyrelsen beskriver sin verksamhet. Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med tidi-
gare budgetår för de återrapporteringskrav där det är möjligt. Kommentarer lämnas i anslut-
ning till respektive återrapporteringskrav.  
 
Myndigheten var större delen av år 2007 organisatoriskt indelad i tre verksamhetsområden 
och två stabsfunktioner. Verksamhetsgrenarna Nationell och Kommunal ungdomspolitik 
utgör ett verksamhetsområde men är i årsredovisningen indelad i verksamhetsgrenar i enlig-
het med regleringsbrevets indelning. En omorganisation har skett under hösten 2007 som 
innebär att myndigheten arbetar inom tre verksamhetsenheter och en stabsenhet från och 
med 1 januari 2008. Stabsenheterna fördes samman till en stabsenhet i november 2007. 
Ungdomsstyrelsen har valt att redovisa enligt den organisationsplan som förelåg större delen 
av året vid fördelning av myndighetens kostnader och intäkter.  
 
I Ändring av Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2007 (IJ2007/1978/UNG) 
beslutade regeringen om ytterligare mål och återrapporteringskrav avseende Insatser och 
resultat av statens stöd till organisationer som främjar integration. Denna redovisning sker i 
avsnitt 8. 
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen 
är ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007. Nedan redovisas årsredo-
visningens disposition:  
Avsnitt 1.1. - Redovisning av återrapporteringskravet att lämna en sammanfattande bedöm-
ning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.  
Avsnitt 1.2 - Redovisning av myndighetens sjukfrånvaro  
Avsnitt 1.3 - Redovisning av myndighetens mål för kompetensförsörjningen enligt FÅB 
(Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 3 kap. 3 §.  
Avsnitt 2-5 - Redovisning av verksamhetsgrenar enligt regleringsbrevets indelning 
Avsnitt 6 - Redovisning av återrapporteringskrav under rubriken Organisationsstyrning i 
regleringsbrevet.  
Avsnitt 7 – Redovisning av befintliga indikatorer avseende budgetåren 2006 och 2007 som 
belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom det egna verksamhetsområdet.  
Avsnitt 8 - Redovisning av insatser och resultat av statens stöd till organisationer som främ-
jar integration.  

                                                 
1 I samband med budgetpropositionen beslutade regeringen att ändra makt till inflytande. 
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Avsnitt 9 - Redovisning av administration och beräkningsgrunder. 
Avsnitt 10 - Ekonomisk redovisning. 
 
Ungdomsstyrelsen har från och med 2006 ett tidsbegränsat uppdrag som innebär att genom-
föra en satsning på förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar i riskmiljöer. 
Redovisningen av kostnader och intäkter för verksamheten samt redovisning av beviljade 
bidrag (anslagsposterna 17 29.2.10 och 17 29.2.11) sker under verksamhetsgrenen Fritid och 
föreningsliv, avsnitt 4.  
 
Ungdomsstyrelsen har från och med 1 juli 2007 tagit över verksamhet från Integrationsver-
ket, vilket innebär att ansvara för delar av Integrationsverkets bidrag. Genom regeringsbeslut 
IJ2007/2029/IM, IJ2007/2022/JÄM (delvis) har myndigheten tilldelats 2 miljoner kronor på 
anslagsposten 13.10.1.7, Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen. Myndigheten har 
valt att redovisa kostnader och intäkter för verksamheten under verksamhetsgrenen Fritid 
och föreningsliv, avsnitt 4. Ungdomsstyrelsen har också förberett övertagandet av delar av 
bidragsfördelning som tidigare hanterades på Integrationsverket. Inga bidrag har fördelats av 
myndigheten inom detta område under 2007. Fördelningen av bidrag startar 1 januari 2008. 
 
Ekonomisammanställning 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 49 345 tkr, täcks till cirka 69 procent av 
anslagsmedel, till cirka 4,5 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och 
finansiella intäkter med mera samt till cirka 26,5 procent av externa medel. 
 
Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2007, totalsam-
manställning i tkr 
Driftkostnader 
Lön och MGK1) 34 815
Övriga driftkostnader 14 530
Summa kostnader 49 345
 
Finansiering 
 
Anslagsmedel 
Ramanslag 13.10.1.7,   Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen 1 861
Ramanslag 17 29.1.1,   Ungdomsstyrelsen 18 984
Ramanslag 17 29.2.2,   Nationellt kontor för EU-program 2 590 
Ramanslag 17 29.2.3,   Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 4 197
Ramanslag 17.29.2.8,   Konferens Alla olika – alla lika 400
Ramanslag 17 29.2.10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer 3 085
Ramanslag 17 29.2.11, Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer 2 961
Summa anslagsmedel 34 078
 
Externa medel (intäkter av bidrag) 
Allmänna arvsfonden 697
Sida 1 141
EU-medel 4 362
Utbildnings- och kulturdepartementet 1 216
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 3 427
Näringsdepartementet 300
Socialdepartementet 384
Justitiedepartementet 1 515
Summa externa medel 13 042
 
Intäkter 
Intäkter av publikationer och konferenser, finansiella intäkter m.m. 2 225
Summa intäkter 2 225
 
Summa finansiering 49 345
Fördelning sker jämt över verksamhetsgrenarna enligt ovan. 
1) MGK = Myndighetsgemensam kostnad. Se även avsnitt 9. Administration och beräkningsgrunder. 
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_____________________________________________________________________________ 
Ungdomsstyrelsen betalade under 2007 ut bidrag till ungdomsorganisationer, 
övrigt föreningsliv, kommuner samt lokala ungdomsprojekt enligt följande 
 i tkr 
Statsbidrag till ungdomsorganisationer, anslagsposten Statsbidrag till ungdomsorganisationer 72 497 
Bidrag till kommuner m.fl., anslagsposten Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 1 331 
Bidrag till ungdomar i riskmiljöer, anslagsposten Satsning på ungdomar i riskmiljöer 82 006 
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida 1 459 
Bidrag till navigatorcentrum, medel från Utbildnings- och kulturdepartementet 570 
Bidrag till navigatorcentrum, medel från Näringsdepartementet 450 
Bidrag utbetalda inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa (2007-2013), EU-medel  10 270 
Bidrag utbetalda inom EU-programmet Ungdom (2000-2006), EU-medel  
Backning av fordran på medel som tidigare har utbetalats via anslagsposten Utvecklingsinsat-
ser gentemot kommuner 
 

7 786 
 

30 

Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 176 399 
_________________________________________________________________________ 
Övriga bidragsutbetalningar 2007 
 i tkr 
Utbetalda medel från AB Svenska Spel, avser 2006 och 2007 års medel,  
se vidare förklaring under avsnitt 10 not 20 

 
49 143 

Beviljade projektmedel ur Allmänna arvsfonden 4 723 
_________________________________________________________________________ 
 

Ungdomsstyrelsens styrelse 
Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, budget-
underlag och strukturbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsens sammansättning: Tidsperiod 
  
Per Nilsson, generaldirektör 0701 – 0712 
Anna Angelin, doktorand 0701 – 0706 
Nihad Bunar, docent 0701 – 0712 
Maria Graner, rektor, Sensus studieförbund 0701 − 0712 
Aldo Iskra, regissör och politiker 0701 – 0706 
Ola Lindholm, chefredaktör för Kamratposten 0701 – 0712 
Lil Ljunggren Lönnberg, byrådirektör, Arbetsmarknadsverket 0701 − 0712 
Ewa Persson Göransson, generaldirektör, Statens Institutionsstyrelse 0701 – 0712 
Britt-Inger Stoltz, undervisningsråd, Skolverket 0701 – 0712 
Björn Söderberg, entreprenör  0701 – 0712 
Eva Tallvid, sektionschef, Fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun 0701 – 0712 
  
Generaldirektör Per Nilsson var styrelsens ordförande under verksamhetsåret. Styrelsen har 
sammanträtt fem gånger under året. 

Organisation 
Myndigheten hade 46 anställda i tjänst den 31 december 2006 och 52 anställda i tjänst den 
31 december 2007. Medeltal anställda i tjänst var 50. Medelåldern var 41 år. Årsarbetskraf-
ter var 48,49. Åldersspridningen var 26 till 61 år.  
 
Under budgetåret 2007 anställdes 11 personer, 4 personer kom tillbaka efter tjänstledighet, 5 
personer slutade sin anställning, 1 blev studieledig och 3 personer blev föräldralediga.  
 
Myndigheten hade 52 personer anställda i tjänst vid årets slut. Av dessa 52 tjänster var 34 
tillsvidareförordnanden, 8 tjänster var vikariat, 5 tjänster var projektanställningar och 5 
tjänster var visstidsanställningar. Tjänsterna fördelade sig på 29 kvinnor och 23 män, vilket 
innebär att andelen kvinnor är 56 procent och andelen män 44 procent. Andelen män har 
ökat med 5 procentenheter i förhållande till 2006.  
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Myndigheten är organiserad i tre verksamhetsområden samt en stabsenhet 

Verksamhetsområde/stabsfunktion Antal anställda i tjänst 2007-12-31 
Generaldirektör 1 
Verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik 15 
Verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv 11 
Verksamhetsområdet Internationellt ungdomssamarbete  10 
Stabsenheten:   

Administrativa delen 8 
Kommunikationsdelen 7 

 

1.1 Sammanfattande bedömning av myndighetens  
resultat 

Enligt regleringsbrevet för 2007 ska Ungdomsstyrelsen göra en sammanfattande bedömning 
i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen. Denna redovis-
ning görs nedan. 
 
De övergripande målen för den nationella ungdomspolitiken är att ungdomar ska ha verklig 
tillgång till välfärd och verklig tillgång till inflytande. Nedan redovisas hur Ungdomsstyrel-
sens verksamhet bidragit till att uppfylla målen. 
 
Det är Ungdomsstyrelsen bedömning att vi i stor omfattning lyckats förmedla kunskap under 
2007 som kan leda till att ungas livsvillkor ökar. Denna typ av effektslutsatser är dock svåra 
att göra då de kräver komplexa studier över lång tid.  
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet kan bidra till måluppfyllelsen på i huvudsak två sätt. Det 
kan ske indirekt genom att inspirera och entusiasmera andra aktörer eller direkt genom insat-
ser riktade till unga eller insatser för att förbättra ungas livssituation. Det indirekta arbetet 
genomförs främst genom myndighetens sektorsövergripande uppdrag som företrädesvis 
bedrivs inom verksamhetsgrenarna Nationell och Kommunal ungdomspolitik. Det direkta 
arbetet kan sägas motsvara myndighetens sektorsspecifika uppdrag som främst inkluderar de 
båda verksamhetsgrenarna Fritid och föreningsliv och Internationellt ungdomssamarbete. 
 
Det är myndighetens bedömning att ungdomspolitikens mål bäst uppnås genom kunskaps-
förmedling till målgrupperna kring målen och kring ungas levnadsvillkor. Ett led i arbetet 
med att förmedla kunskap om de ungdomspolitiska målen är den nationella uppföljningen av 
ungdomspolitiken. Genom att förmedla kunskap om ungdomars levnadsvillkor har Ung-
domsstyrelsen påpekat brister i ungdomars tillgång till välfärd och inflytande. Myndigheten 
har sammanlagt publicerat 20 rapporter under 2007 och att sprida resultaten av dessa har 
varit en viktig metod för att öka andra aktörers kunskap om ungdomspolitiken. Omvärldens 
efterfrågan på myndighetens kunskaper är stor vilket kan bidra till att förutsättningarna för 
måluppfyllelse ökar. Den tredje tematiska analysen inom uppföljningssystemet presentera-
des i slutet av 2007 och gav ny kunskap på området ungas hälsa. Den visade på stora skill-
nader mellan olika grupper av unga och pekade bland annat på betydelsen av ökad samver-
kan mellan lokala och nationella aktörer.  
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För att ungdomspolitikens mål ska få genomslag i ungdomars vardag är kommunerna cen-
trala aktörer. Intresset från kommuner att utveckla den kommunala ungdomspolitiken be-
döms fortsatt vara högt. Det utvecklingsarbete myndigheten bedriver gentemot kommunerna 
är av avgörande strategisk betydelse för måluppfyllelsen och samarbetet och dialogen med 
kommunerna är fortsatt omfattande. Det är många kommuner som vänder sig till myndighe-
ten för att få stöd i sitt arbete med ungas inflytande och för att på andra sätt vitalisera sin 
ungdomspolitik. Under året har samarbetet kring Lupp-enkäten2 fortsatt och 21 kommuner 
genomförde enkätundersökningen i samarbete med Ungdomsstyrelsen vilket innebär att 30 
procent av Sveriges kommuner genomfört Lupp. En inventering visar att Lupp resulterat i 
ett antal verksamheter och handlingsprogram som gagnar ungas inflytande och välfärd. 
 
Antalet kommuner som har ungdomspolitiska program är oförändrat. Dock uppger en lägre 
andel kommuner att unga varit mycket delaktiga i framtagandet av handlingsprogrammen 
och en större andel att unga inte varit delaktiga i jämförelse med tidigare år vilket är en ut-
veckling som Ungdomsstyrelsen måste bevaka i framtiden. Andelen kommuner som har 
inflytandeforum för unga har ökat, vilket innebär att en tillsynes negativ trend 2005-2006 
har brutits. Inflytandeforumens roll har förändrats något från att tidigare vara formella re-
missinstanser och driva egna frågor är de nu i större utsträckning rådgivande organ. Det är 
tveksamt hur detta ska tolkas och Ungdomsstyrelsen kommer att gå vidare med frågan. De 
ungdomspolitiska stödjepunkterna (UPS) har fasats ut, och nätverk för ungdomsfrågor 
(NUF) har fått bidrag för år 1. Det ekonomiska stödet till NUF är betydligt mindre än det 
som tidigare beviljades de ungdomspolitiska stödjepunkterna vilket är ett av skälen till att 
Ungdomsstyrelsen beviljat mindre medel till kommunal utveckling 2007, ett annat skäl är att 
antalet återbetalningar av tidigare beviljade medel har varit större under 2007. Ett fortsatt 
arbete med utvecklingen av det kommunala stödet kommer att ske 2008.   
 
Genom bidragsgivning till ungdomsorganisationer bidrar Ungdomsstyrelsen till att ungas 
välfärd och inflytande ökar genom att unga tillsammans och utifrån egna initiativ och arbets-
former kan utveckla meningsfulla fritidsaktiviteter. En stor andel av dem som söker dessa 
medel har inte tidigare sökt medel hos myndigheten vilket innebär att nya grupper av unga 
nåtts av medlen. Inom satsningen Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet kan ett 
flertal verksamheter visa exempel på hur deras insatser har nått fram och fått betydelse för 
unga i riskmiljöer. Här har riktade insatser skett kring erfarenhetsutbyte, kunskapsproduk-
tion och kompetensutveckling genom nationella och andra fortbildningar som sammantaget 
har nått 4 000 ungdomsarbetare. 
 
Under 2007 har sex kommuner och åtta ideella organisationer beviljats medel för att utveck-
la navigatorverksamheter i syfte att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden. De unga 
som berörs av denna satsning tillhör ofta den grupp unga som har begränsad tillgång till 
välfärd och inflytande vilket gör den särskilt angelägen. 
 
EU-programmet Ung och aktiv i Europa är ett verktyg genom vilket myndigheten kan stödja 
ungdomar, organisationer och kommuner i syfte att öka ungas välfärd och inflytande. En 
majoritet av beviljade och genomförda projekt under året är projekt som involverat unga 
med begränsade möjligheter. Dessa projekt får också majoriteten av den tillgängliga budge-
ten. Störst andel har delprogrammet Ungdomsutbyte, där 85 procent av alla beviljade projekt 
inkluderat unga med begränsade möjligheter. Under 2007 har detta främst handlat om unga 
med olika typer av socioekonomiska hinder, men även utbyten med funktionshindrade unga 
har genomförts. Generellt i delprogrammen ses en ökad andel män bland deltagarna jämfört 
med tidigare år vilket har lett till en nästintill jämn könsfördelning. Genom programmet nås 
både aktörer som är aktiva i föreningslivet och de som inte är det. 
 

                                                 
2 Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en omfattande enkätundersökning för att få lokal kunskap om ungas levnadsförhål-
landen och attityder. 
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1.2 Redovisning av sjukfrånvaro  

Anställdas sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro1)  Totalt 2007, andel (%) Totalt 2006, andel (%) 
Totalt 1,1 0,8 
Kvinnor 1,1 - 

Anställda 30−49 år 0,9 - 
1) Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid. 

 
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska 
uppgift om sjukfrånvaro inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio personer 
eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Ungdomsstyrelsen har följt förord-
ningen. 
  

1.3 Myndighetens mål för kompetensförsörjning 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har som mål att behålla, utveckla och rekrytera den kompetens som är 
nödvändig för att uppnå verksamhetens mål. För att uppnå dessa mål har Ungdomsstyrelsen 
intensifierat arbetet med kompetensförsörjning i en partssammansatt grupp. En handlings-
plan för det fortsatta arbetet har tagits fram. 
 
Ungdomsstyrelsen har i enlighet med handlingsplanen fortsatt arbetet med kompetensför-
sörjningsfrågor med särskilt fokus på att stärka ett strategiskt kunskaps- och erfarenhetsutby-
te. Inom myndigheten fortsätter handläggarforum sitt arbete med att öka kvaliteten i hand-
läggningsprocessen. Detta forum ska vidareutvecklas under 2008. Ett antal andra grupper 
kommer att etableras inom myndigheten. Möjligheterna att delta i nätverk samt intern prak-
tik ska uppmuntras, tvärgrupper och referensgrupper ska vara en naturlig arena för erfaren-
hetsutbyte och kunskapsöverföring. Under 2008 ska Ungdomsstyrelsen även påbörja ett 
arbete med självvärdering och kompetensanalys. För detta arbete avser myndigheten att söka 
medel från Utvecklingsrådet. 
 
Ungdomsstyrelsen har som fortsatt mål att rekrytera personal med olika bakgrund för att 
behålla den mångfald som finns på myndigheten. Målet är att en fjärdedel av personalen ska 
ha utländsk bakgrund, ett mål som myndigheten har lyckats leva upp till under ett flertal år. 
Myndigheten har som mål att arbetsplatsen ska ha jämn könsfördelning. Under 2007 var 
andelen män 44 procent och andelen kvinnor 56 procent. Ungdomsstyrelsen har satt upp 
som mål att personalens medelålder bör vara cirka 40 år de kommande åren. Personalens 
medelålder var 41 år under 2007. För att i övrigt uppnå sina mål fortsätter myndigheten sitt 
arbete med att vara en attraktiv arbetsplats ur alla aspekter, främst att de anställda har ett 
stort mått av ansvar och självständighet i sitt arbete och möjligheter till vidareutveckling. I 
dagsläget ser inte Ungdomsstyrelsen några problem med att rekrytera personal. 
 
Ungdomsstyrelsen har som målsättning att även fortsättningsvis erbjuda myndighetsgemen-
sam utbildning i aktuella frågor samt erbjuda introduktion till nyanställd personal, utbild-
ningsprogram för nyanställda handläggare i staten samt förvaltningsrätt under kommande år. 
 
Varje år genomför chefer utvecklingssamtal med samtliga medarbetare för avstämning av 
arbetssituation, arbetsmiljö och kompetensutveckling. 
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2 Verksamhetsgren Nationell ungdoms-
politik 

Verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik har ansvaret för att samordna uppföljningen 
av den nationella ungdomspolitiken utifrån de mål som har slagits fast av riksdag och reger-
ing samt för att bygga upp och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, stödja metodut-
veckling och föra dialog med relevanta aktörer. Inom verksamhetsområdet genomförs också 
uppdragen stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld, utvärdering av skolvalet 
2006 och satsning på kommunala navigatorcentrum. En annan del av verksamheten är 
forskningssamverkan, både nationellt och internationellt. Inom verksamhetsområdet finns 
även det övergripande ansvaret för handläggning av myndighetens remissyttranden. 
 
Verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik, totala kostnader och  
finansiering i tkr 

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005
Kostnader  
Lön inkl MGK 7 679 7 295 5 679
Övriga driftkostnader 3 532 1 704 898
Summa kostnader 11 211 8 999 6 577
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29.1.1 6 710 6 721 5 586
Externa medel enligt nedanstående  
specifikation 4 448

 
2 244 857

Intäkter 53 45 34
Summa finansiering 11 211 9 010 6 477

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik finansieras 
även med externa medel enligt följande (tkr) 
 2007 2006 2005
Uppdrag från Nordiska ministerrådet 0 0 92
Uppdrag från Utbildnings- och kulturdepar-
tementet 916

 
641 763

Uppdrag från Socialdepartementet 384 439 2
Uppdrag från Justitiedepartementet 1 515 1 076 0
Samarbetsprojekt med Svenska Institutet 0 88 0
Uppdrag från Integrations- och jämställd-
hetsdepartementet 1 288

 
0 0

Projekt, Samarbete mellan Turkiet och 
Sverige inom det ungdomspolitiska områ-
det, medel från Sida 345

 
 

0 0
Summa extern finansiering  4 448 2 244 857
 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen  
Nationell ungdomspolitik (tkr) 
 2007 2006 2005
Bidrag till Svea – Sveriges Ungdomsråd, 
medel från Justitiedepartementet 0

 
550 0

Summa bidrag som utbetalats enligt 
resultaträkningen  0

 
550 0

Verksamhetsmål: 

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka 
genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med myndig-
heter, andra nationella aktörer och ungdomar. 
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Återrapportering: 

• Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet, inklusive slutsatser och för-
slag, som myndighetens verksamhet har genererat genom undersökningar och stati-
stik samt av hur ny kunskap har spridits på nationell och lokal nivå. 

• Redovisning av hur arbetet med nätverket av ungdomsforskare har utvecklats. 
• Bedömning av inom vilka samhällsområden det finns behov av att nya åtgärder vid-

tas för att förbättra ungdomars levnadsvillkor mot bakgrund av bland annat tematis-
ka analyser och uppföljningen av indikatorer. 

• Redovisning av myndighetens insatser inom nationell ungdomspolitik samt bedöm-
ning av resultatet i förhållande till verksamhetsgrenens mål. 

 

2.1 Ny kunskap som myndighetens verksamhet har  
genererat 

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet, inklusive slutsatser och förslag, som 
myndighetens verksamhet har genererat genom undersökningar och statistik samt av hur ny 
kunskap har spridits på nationell och lokal nivå 

Genomförande och utfall: 

Ny kunskap på ungdomsområdet har genererats genom Ungdomsstyrelsens egna utredningar 
men även genom de aktiviteter som myndigheten genomför. Under 2007 har Ungdomssty-
relsen publicerat 22 skrifter. Här finns både manualer, kartläggningar, metod- och idéskrifter 
samt regeringsrapporter. Den nya kunskap som har genererats beskrivs här i korthet. Ung-
domsstyrelsen har valt att redovisa förslag samlat i avsnitt 2.3. 
 
Under 2007 har Ungdomsstyrelsen publicerat följande skrifter:  
 
Ung idag 2007 – en beskrivning av ungdomars villkor (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:6) 
Inom det nya systemet för uppföljning av den nationella ungdomspolitiken har Ungdomssty-
relsen genomfört den andra uppföljningen av indikatorer. I rapporten visar Ungdomsstyrel-
sen på såväl positiva som negativa resultat. Valdeltagandet ökade mellan 2002 och 2006 och 
ökningen var störst bland unga. Samtidigt är andelen unga i riksdag, landstingsfullmäktige 
och kommunfullmäktige lägre än ungas andel av befolkningen. Arbetslösheten minskade 
bland unga, men den är fortsatt hög och många unga har fortfarande en ekonomiskt utsatt 
situation. Den disponibla inkomsten är lägre, andelen med låg ekonomisk standard är högre 
bland unga och andelen som har ekonomiskt bistånd är högre bland unga än bland befolk-
ningen i övrigt. Andelen unga som utsatts för brott har minskat sedan mitten av 1990-talet 
samtidigt som den har ökat eller varit på samma nivå i övriga åldersgrupper. För ytterligare 
redogörelse för innehåll och slutsatser se avsnitt 2.3. 
 
Unga med attityd (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11)   
Ungdomsstyrelsen har regelbundet sedan 1993 genomfört en attityd- och värderingsunder-
sökning baserad på en postenkät till sammanlagt 6 000 individer i åldern 16-29 år och 1 500 
individer i åldern 35-74 år. Svarsfrekvensen var 53 procent. I rapporten jämförs olika gene-
rationer, förändringar över tid och olika grupper av unga. Huvudsakliga resultat 2007 var att 
intoleransen till invandrare och flyktingar hade minskat, samt att unga var betydligt toleran-
tare till homosexuella än äldre. Unga betonade också värdet av en fast anställning i större 
utsträckning 2007 än 2002. För ytterligare redogörelse för innehåll och slutsatser se avsnitt 
2.3. 
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Fokus 07. En fördjupad analys av ungas hälsa och utsatthet (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2007:14)  
Den tredje tematiska analysen inom uppföljningssystemet för ungdomspolitiken kartlägger 
ungas hälsa. Den visar att 8 av 10 unga mellan 16 och 25 år själva uppger att de mår bra, 
men samtidigt har 4 av 10 problem med sömnen, stress, huvudvärk och ont i magen. Unga 
kvinnor har sådana symptom i större utsträckning än vad unga män har, samtidigt som 
symptomen mer än fördubblats för både kvinnor och män sedan 1980-talet. Sannolika orsa-
ker bakom ökningen är skolan, betygen och att möjligheterna till egen försörjning och eta-
blering i samhället skjutits upp i åldrarna.  
 
Social bakgrund har enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning ett svagt och komplext samband 
med hur unga själva uppfattar sin hälsa. Registerbaserad statistik visar bland annat att unga 
med utländsk bakgrund har fler somatiska och psykiska diagnoser än unga med svensk bak-
grund, men de hämtar inte ut antidepressiva läkemedel i samma utsträckning som unga med 
svensk bakgrund.  
 
Ungdomsstyrelsens kartläggning visar att bland dem som uppger att de mår sämst finns unga 
kvinnor som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner. Utredningen visar att det inte 
är självklart för unga som har problem att söka hjälp, särskilt när det handlar om att må då-
ligt och när det inte finns några fysiska symptom. De vet inte heller var de kan söka hjälp. 
Ideella organisationer fyller här ett tomrum mellan myndigheter och enskilda individer en-
ligt den kartläggning som Ungdomsstyrelsen har gjort. En fungerande skolhälsovård och 
tillgång till en ungdomsmottagning är också viktiga för ungas möjligheter att lätt finna hjälp 
om de behöver. Samverkan mellan olika aktörer som möter unga är nödvändig för att pro-
blem inte ska falla mellan stolarna. För ytterligare redogörelse för innehåll och slutsatser se 
avsnitt 2.3. 
 
Navigatorcentrum visar vägen (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:15) 
Ungdomsstyrelsen har under perioden 2005 till 2007 på regeringens uppdrag fördelat medel 
för att stimulera utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter (U2006/9451/UNG och 
N2006/11163/A). I rapporten redovisas resultaten av de utvärderingar som genomförts inom 
satsningen.  
 
Kommuner har sökt bidrag från Ungdomsstyrelsen för att utveckla metoder och modeller för 
navigatorverksamheter där kommunens olika förvaltningar, arbetsförmedlingen, näringslivet 
och den ideella sektorn kan samverka för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden för 
unga utan känd sysselsättning. Trots att summan som kommunerna fick var blygsam hand-
lade det om en större resursförstärkning i praktiken eftersom förvaltningarna samarbetar och 
kan använda skattepengarna på ett bättre sätt. Samtliga kommuner hade samverkat runt ung-
domar i någon form med eller utan Ungdomsstyrelsens stöd. Stödet har dock förstärkt och 
snabbat på samverkansprocesserna.  
 
Lyx eller Livsviktigt (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:3) 
Inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa har framgångsfaktorer för internationellt ung-
domssamarbete utvärderats och presenterats i rapporten Lyx eller livsviktigt (se avsnitt 5.5).  
 
Vikten av kompetens (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:8) 
Inom ramen för satsningen på unga i riskmiljöer har Ungdomsstyrelsen sammanställt och 
tagit fram ny kunskap i syfte att skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamhet för 
utsatta ungdomar. Skriften belyser metoder och strategier för att identifiera kompetensbehov 
bland ungdomsarbetare och rymmer praktiska exempel på hur man kan arbeta för att stärka 
kvaliteten inom öppen fritidsverksamhet för ungdomar (se avsnitt 4.4). 
 
Inblick i verkligheten (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:7)  
Skriften beskriver förebyggande och främjande arbetssätt inom socialtjänsten (se avsnitt 
4.4). 



UNGDOMSSTYRELSEN 2008-02-21 12(84) 
ÅRSREDOVISNING 2007 

 
 
 
Framgångens hemlighet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:2), Utsatta ungdomar (Ung-
domsstyrelsens skrifter 2007:4), Ung och social exkludering - en kartläggning av forskning 
om effekter av ungdomsinsatser (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:5) och Ungdomar, fritid 
och hälsa (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:13) 
Publikationerna samlar tematiska beskrivningar om utsatta ungas situation och forskning om 
effekter av ungdomsverksamhet (se avsnitt 4.4). 
 
Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik (Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2007:12) 
För att få en bättre kunskapsbas för såväl myndighetens som andra aktörers verksamhet 
inom området ungas kultur, idrott och fritid publicerade myndigheten under 2007 en studie 
som visar att den nya digitala informations- och kommunikationsteknologin på många sätt 
förändrat ungas vanor, livsvillkor och möjligheter. I boken presenteras bidrag från forskare 
och utredare som ur olika perspektiv har sökt kunskap om dessa nätverkskulturer och vilken 
betydelse de har för ungas socialisation och identitetsskapande (se avsnitt 4.4). 
 
Spridning av ny kunskap på nationell och lokal nivå: 
Ungdomsstyrelsen har under 2007 organiserat en nationell konferens med över 800 deltaga-
re från 170 kommuner, samt 8 regionala konferenser med 681 deltagare från 107 kommuner. 
Dessutom har de olika verksamheterna ordnat mindre konferenser och sammankomster, till 
exempel 2 konferenser per år inom Lupp, och andra konferenser inom förebyggande och 
främjande verksamhet på ungdomsområdet, möten för navigatorcentrum och tjejjourer med 
mera. Till det tillkommer ett 40-tal informationstillfällen som genomförts inom Internatio-
nellt ungdomssamarbete och som också inkluderar presentationer av Ungdomsstyrelsens 
uppdrag, Sveriges och EU:s ungdomspolitik samt aktuell ny kunskap. 
 
Ungdomsstyrelsen medverkar också på andra aktörers konferenser och ytterligare informa-
tionskanaler är webbplatsen och våra publikationer.  
 

2.2 Nätverket av ungdomsforskare 

Redovisning av hur arbetet med nätverket av ungdomsforskare har utvecklats 

Genomförande och utfall: 

Under 2006 tillsatte Ungdomsstyrelsen ett nätverk av forskare. Under 2007 har Ungdoms-
styrelsen strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt bjuda in nätverket för att säkra 
kvaliteten i Ungdomsstyrelsens utredningar och regeringsuppdrag. Bland annat bjöds nät-
verket in som referensgrupp till Ungdomsstyrelsens studie Unga med attityd. Relevanta 
forskare har också medverkat i referensgruppen till Fokus 07. Under året har ett seminarium 
med ungdomsforskaren Tomas Ziehe genomförts. Forskarna i nätverket, andra forskare och 
praktiker samt personal från Ungdomsstyrelsen deltog.  
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2.3 Nya åtgärder för att förbättra ungdomars  
levnadsvillkor 

Bedömning av inom vilka samhällsområden det finns behov av att nya åtgärder vidtas för att 
förbättra ungdomars levnadsvillkor mot bakgrund av bland annat tematiska analyser och 
uppföljningen av indikatorer 

Här redovisas även Ungdomsstyrelsens förslag. 

Genomförande och utfall: 

I Ung idag 2007 betonar Ungdomsstyrelsen vikten av att ungas utveckling kontinuerligt följs 
upp och blir belyst utifrån olika faktorer som ålder, kön, etnisk och socioekonomisk bak-
grund, geografisk hemvist, sexuell läggning och eventuella funktionshinder. Det är också 
viktigt att ungas villkor relateras till andra åldersgrupper och utvecklingen i andra länder. 
 
Hälften av unga i åldern 20–27 år saknar egen bostad och var fjärde av dem som flyttat hem-
ifrån har inget besittningsskydd. De flesta är inte färdiga med sin utbildning förrän vid 20–
25 års ålder, genomsnittsåldern för högskoleexaminerade är 27 år. Medelåldern för första-
gångsföräldrar är 29 år bland kvinnor och 31 år bland män. Den nationella ungdomspoliti-
ken betonar ungas förutsättningar att ta ansvar för sina egna beslut. När möjligheterna in-
skränks på grund av svårigheter att få jobb och bostad, sämre ekonomiska förutsättningar 
och ökad ohälsa kan det vara svårt att göra de val man helst skulle vilja. Med vetskap om att 
utanförskap under ungdomstiden kan få långvariga effekter är utmaningen för ungdomspoli-
tiken att förbättra villkoren generellt och minska skillnaderna inom ungdomsgruppen.  
 
Det förebyggande arbetet kring alkohol behöver förbättras ytterligare. Andelen ungdomar 
som behandlades för alkoholförgiftning har ökat dramatiskt på senare år. Rökning bland 
unga minskade men unga kvinnor röker i dubbelt så stor utsträckning som unga män. Ut-
bildningen om sex och samlevnad behöver stärkas. Aborter bland unga ökar liksom klamy-
diainfektioner. 
 
Skillnaderna mellan unga kvinnors och unga mäns psykiska hälsa behöver utredas och det 
förebyggande och främjande arbetet behöver utvecklas. Det är dubbelt så vanligt med psy-
kiska och psykosomatiska besvär bland unga kvinnor än bland unga män och de använder 
antidepressiva läkemedel i betydligt större utsträckning än unga män. Självmord minskade i 
befolkningen som helhet, men inte bland unga. Genomförda självmord är betydligt vanligare 
bland unga män än bland unga kvinnor. 
 
Även i Fokus 07 betonas vikten av att det finns tillgång till goda statistiska underlag för att 
kunna göra analyser av ungas villkor. Det finns dessutom stora skillnader i vilka insatser 
som samhället erbjuder unga beroende på var i landet de unga är bosatta och beroende på 
kön. Cirka 5 procent av unga mellan 16 och 24 år uppger att de mår dåligt. De har ofta en 
sammansatt problematik som kan handla om ensamhet, dåliga relationer till föräldrar, 
bristande självkänsla, svaga skolprestationer, mobbning med mera. Ungdomsstyrelsens kart-
läggning visar att bland dem som uppger att de mår sämst finns unga kvinnor som är homo-
sexuella, bisexuella eller transpersoner. Det finns tecken på att samverkan mellan de institu-
tioner och verksamheter som på olika sätt ska bistå unga ofta brister. För att komma tillrätta 
med de problem som myndigheten har identifierat bedömer Ungdomsstyrelsen att följande 
insatser bör genomföras för samordningen av folkhälsoarbetet i kommunerna och då främst i 
skolan: 
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• Öka och förbättra samverkan mellan olika aktörer med den unges behov i fokus. 
Stärk kvaliteten i verksamheter som ansvarar för ungas hälsa och satsa på kompe-
tensutveckling för de yrkesgrupper som finns i verksamheterna.  

• Förtydliga elevhälsans uppdrag och vilka kompetenser den bör innehålla i skollagen. 
Utred varför skillnaderna i skolresultat och hälsa mellan unga män och unga kvinnor 
är så stora i skolan. 

• Ge elever större möjligheter att utöva inflytande i ämnet idrott och hälsa samt i det 
nya uppdraget att skolan ska erbjuda daglig eller regelbunden fysisk aktivitet. Sä-
kerställ att elever får tillgång till ämnet idrott och hälsa under hela sin skolgång, 
även under sista året i gymnasiet.  

• Möjliggör för skolorna att förbättra undervisningen kring relationer och sex och 
samlevnad, på ett sätt som motsvarar elevernas och skolornas behov, samt säkerställ 
att alla elever får den undervisning de enligt läroplanen har rätt till.  

• Öka kontaktytorna mellan skola, högskola och arbetsliv, förbättra studie- och yrkes-
vägledningen för unga.  

• Förbättra den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i skolan.  
• Kommuner bör rekommenderas att se till att unga har tillgång till information om 

vart de kan vända sig om de behöver vård eller stöd, att de erbjuder föräldrautbild-
ningar samt att de säkerställer att unga har tillgång till god skolhälsovård med bred 
kompetens samt till ungdomsmottagningar med relevant kompetens.  

• Kommuner bör även rekommenderas att i ökad utsträckning ta till sig ungas syn-
punkter i stads- och samhällsplaneringen för att skapa trygga utemiljöer. 

• Ge en lämplig aktör i uppdrag att belysa framgångsfaktorer i kommunernas arbete 
med ungas hälsa och utsatthet. Studien bör särskilt fokusera på att utvärdera olika 
metoder kring samverkan och att skapa verksamheter som bygger på ungas inflytan-
de. 

• Kartlägg och åtgärda skillnader i insatser till unga som finns i olika kommuner. 
• Säkerställ att barn och unga får den kvalitet i vården som de enligt lag har rätt till. 

 
I Unga med attityd konstateras att arbete med att öka toleransen för de mänskliga rättighe-
terna med fördel kan drivas gemensamt utifrån olika diskrimineringsgrunder. Det fram-
kommer också att unga kvinnors psykiska hälsa fortsatt är sämre än unga mäns varvid sär-
skilda åtgärder bör vidtas. Dessutom framkommer att unga upplever besvär som oro, ångest, 
nedstämdhet och depression under arbetslöshet, varför fortsatta satsningar på att underlätta 
ungas etablering på arbetsmarknaden bör göras och att stöd till unga arbetslösa bör individ-
anpassas och inte som idag inledas först efter 90 dagar. 
 
I utvärderingen av Skolval 2006 föreslås att möjligheterna att diskutera politik och samhälls-
frågor ska öka i skolan, då det har en tydlig koppling till ungas engagemang. Resultatet att 
unga som är utrikes födda i mindre utsträckning röstade i skolvalet, jämfört med svenskföd-
da med lika eller sämre förutsättningar, bör också följas upp.  
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2.4 Myndighetens insatser inom nationell  
ungdomspolitik  

Redovisning av myndighetens insatser inom nationell ungdomspolitik samt bedömning av 
resultatet i förhållande till verksamhetsgrenens mål 

Genomförande och utfall: 

Fokusrapport 
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att årligen genomföra tematiska analyser av ungas lev-
nadsvillkor inom något eller några av ungdomspolitikens fem huvudområden. I arbetet ingår 
att genomföra undersökningar, färdigställa utredningen i samverkan med forskare samt spri-
da information om innehållet till berörd målgrupp. 
 
Attityd- och värderingsstudie 
Under året genomförde Ungdomsstyrelsen för tredje gången en attityd- och värderingsstu-
die. Arbetet innebär att konstruera och upphandla en undersökning, analys av arbetet, sam-
verkan med forskare, färdigställande av studien och spridning av studiens resultat. 
 
Indikatorer 
Uppföljning av indikatorer är en del av den årliga uppföljningen av den nationella ungdoms-
politiken. Ungdomsstyrelsen sammanställer egna och övriga myndigheters indikatorer kring 
ungas villkor samt redovisar en rapport till regeringen.  
 
Projektet Flicka 
Ungdomsstyrelsen utvärderade Projektet Flicka som genomfördes av Socialdepartementet 
2004 och 2005. Slutrapport lämnades 2007.  
 
Projektet Tjejjourer och hedersrelaterat våld 
Under 2006 och 2007 hade Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att stödja tjejjourernas 
arbete mot hedersrelaterat våld. För att tjejjourerna ska kunna stödja unga måste det finnas 
kunskap hos unga i Sverige om vad tjejjourer gör och vad de kan hjälpa till med. Därför har 
Ungdomsstyrelsen bistått tjejjourerna med att skapa en virtuell tjejjour för att kunna nå ut till 
unga kvinnor via nätverksgemenskapen Lunarstorm. Arbetet finns rapporterat i Ideellt ar-
bete med socialt ansvar - stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:1) 
 
Projektet Skolval 
Samtliga högstadie- och gymnasieskolor erbjöds att delta i skolvalet som Ungdomsstyrelsen 
genomförde i samarbete med Sveriges Elevråd (Svea), Sveriges Ungdomsråd, Myndigheten 
för skolutveckling samt Valmyndigheten under 2006. Under 2007 har projektet utvärderats 
tillsammans med de andra parterna.  
 
Forskningssamverkan 
Under året har Ungdomsstyrelsen på olika vis involverat referensgruppen av forskare i kva-
litetssäkringen av fokusrapporten samt i attitydstudien. Även andra forskare har medverkat i 
dessa rapporter. Myndigheten ingick även i en rad nationella och internationella forsknings-
nätverk och referensgrupper. 
 
Rapport om implementering av EU:s gemensamma ungdomspolitiska mål  
Ungdomsstyrelsen lämnade en rapport om hur den europeiska ungdomspakten och EU:s 
ungdomspolitiska mål kan förverkligas lokalt.  
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Rikskonferensen 
Arbete med Rikskonferensen involverar i stor utsträckning både verksamhetsgrenen Natio-
nell ungdomspolitik och verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik och finns redovisad 
under den senare i avsnitt 3.4 och avsnitt 3.5. 
 
Samarbeten med Svenska Institutet i Alexandria 
Ungdomsstyrelsen har deltagit och deltar i planering och genomförande av en seminarieserie 
vid Svenska institutet i Alexandria. Forskare, tjänstemän och olika ideella organisationer 
från olika europeiska och arabiska länder diskuterar hedersproblematik och utbyter idéer och 
metoder. Det första, Swedish and arab approaches to honour-related violence aganist wo-
men som riktade sig till ideella organisationer i Sverige och arabiska länder, ägde rum den 
11-14 juni 2007. Ett andra seminarium planeras under 2008. 
 
Under 2005-2007 har Ungdomsstyrelsen tillsammans med Svenska Institutet i Alexandria, 
Europarådet, Europeiska kommissionen, Biblioteket i Alexandria och Arabförbundet arran-
gerat en seminarieserie om ungdomspolitik i tre delar, det första med fokus på ungdomspoli-
tik, det andra med fokus på forskning om unga och det tredje med fokus på ungdomsinfly-
tande. Ungdomsstyrelsen har i samband med varje seminarium deltagit med en delegation 
och en workshop. Till seminariet om ungdomsinflytande hösten 2007 bestod delegationen 
av representanter från Ungdomsstyrelsen, Umeå ungdomsråd och Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer.  
 
Alla olika – alla lika 
I samband med den europeiska avslutningskonferensen för Europarådets kampanj Alla olika 
- alla lika i Malmö (The End of the Beginning) ordnade Ungdomsstyrelsen särskilda semina-
rier om hedersproblematik. 
 
Möten inom satsningen Förebyggande och främjande  
På Ungdomsstyrelsens konferens Erfarenhet möter erfarenhet möttes 130 personer som re-
presenterade olika projekt inom satsningen Förebyggande och främjande.  
 
Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika, Stiftelsen Kvinnoforum och Ungdomssty-
relsen var värdar för en konferens, Tonåringar sprit och knark - ett genusperspektiv på före-
byggande arbete, som bland annat tog upp flickors situation. 
 
Rapport om implementering av EU:s gemensamma ungdomspolitiska mål  
Ungdomsstyrelsen lämnade en rapport om hur den europeiska ungdomspakten och EU:s 
ungdomspolitiska mål kan förverkligas lokalt.  
 
Internationella studiebesök 
Under året har ett antal olika kontakter tagits från andra länder för studiebesök som handlat 
om Sveriges ungdomspolitik och uppföljningen av den. Ungdomsstyrelsen har under 2007 
tagit emot studiebesök från Helsingfors stad, Wasa kommun och Åbo landskapsregering 
samt delegationer från Katalonien, Sydkorea, Kurdiska regionalregeringen samt västra Bal-
kan (Serbien, Montenegro, Makedonien och Bosnien). 
 
Medverkan i internationella arbetsgrupper 
Under året har Ungdomsstyrelsen deltagit i arbetsmöten inom Europarådet, kommissionen 
och EU. Mötena har varit inom områdena European Knowledge Center, Working group for 
monitoring tools, Annual meeting of experts on youth research and information, Euro-med 
samt EU-kongressen Children and Young People in Disadvantaged Neighbourhoods - New 
Cohesion Strategies i Leipzig. 
 
En bedömning av resultatet för dessa insatser i förhållande till verksamgrenens mål görs 
under avsnitt 2.5. 
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2.5 Bedömning av resultat 

Verksamhetsmål: 

Målet för verksamhetsgrenen är att omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker 
ungdomars levnadsvillkor skall öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metod-
utveckling och dialog med myndigheter, andra nationella aktörer och ungdomar. 
 
I avsnittet bedöms resultatet utifrån den kunskap som myndigheten har tagit fram och för-
medlat, arbetet med metodutveckling samt dialogen med relevanta aktörer. Avslutningsvis 
görs en samlad bedömning mot målet. Några av de prestationer som genomförts för att nå 
målet, dess genomförande och utfall, redovisas. 
 
Uppbyggnad och förmedling av kunskap 
Under 2007 producerade Ungdomsstyrelsen två större utredningar, Unga med attityd och 
Fokus 07. Dessa har tillsammans med indikatorrapporten Ung idag 2007, fått stor uppmärk-
samhet från målgrupperna tjänstemän, politiker och ideella organisationer. Huvudsakligen 
består dessa publikationer av ny kunskap och identifiering av olika åtgärdsområden. 
 
Utöver dessa rapporter har Ungdomsstyrelsen producerat ytterligare 20 skrifter inom ung-
domsområdet under 2007. Ungdomsstyrelsen har också deltagit i 21 externa referens- och 
nätverksgrupper. Myndigheten får ta emot många förfrågningar från myndighetens mål-
grupper och allmänheten och bjuds ofta in för att presentera myndighetens rapporter eller 
annan kunskap knuten till verksamheten. För ytterligare information om myndighetens arbe-
te med kunskapsförmedling se även avsnitt 3.5, 4.4 och 5.5. 
 
Omvärldens efterfrågan på myndighetens kunskaper är stor, till exempel har myndigheten 
tagit emot sju internationella besök under året och medierna har visat stort intresse. Det som 
särskilt efterfrågas är kunskap om ungas situation på arbetsmarknaden, ungas inflytande, 
ungas attityder, ungas fritidsvanor samt generell information om den svenska ungdomspoli-
tiken. 
 
Svensk ungdomspolitik i ett internationellt perspektiv har också varit i fokus under året. För 
tredje året i rad genomfördes ett seminarium i samarbete med Svenska institutet i Alexan-
dria. Seminariet var framgångsrikt och visade på behovet av internationellt samarbete för 
utvecklingen av nyckelfrågor inom såväl nationell som lokal ungdomspolitik. Ungdomssty-
relsen har även deltagit i andra forskningsseminarier både nationella och internationella. 
 
Ungdomsstyrelsen knöt under 2006 ett forskningsnätverk till myndigheten. Under 2007 har 
myndigheten via detta förmedlat den nya kunskap som tagits fram samt inventerat den kun-
skap som tagits fram av andra. 
 
Metodutveckling 
Som en konsekvens av myndighetens forskningsnätverk pågår ett utvecklingsarbete för att 
hitta ändamålsenliga former och metoder för samverkan mellan forskare och praktiker men 
också för att systematiskt knyta forskare till myndighetens egen verksamhet. Forskarna har 
bland annat deltagit i utformandet av Fokus 07 och Unga med attityd 
 
Ungdomsstyrelsen är fortsatt en efterfrågad diskussionspart för myndigheter och andra aktö-
rer kring hur ett ungdomsperspektiv ska integreras i verksamheten och hur unga ska tas till-
vara som en resurs. Under året har Ungdomsstyrelsen breddat sitt internationella nätverk, 
bland annat som en effekt av att EU-programmet Ung och aktiv i Europa har nya delpro-
gram som riktar sig mot tjänstemän och politiker.  
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Under året har dialogen med Årets ungdomskommun utvecklats, Malmös Unga och Malmö 
kommun har medverkat i internationella besök och bidragit med sina erfarenheter och goda 
exempel nationellt och internationellt. Malmös Unga bidrog också i den tematiska fördjup-
ningen Fokus 07 med ett kapitel om stadsplanering och trygghet. Malmö fick också stå värd 
för konferensen inom satsningen Alla olika - alla lika (The End of the Beginning).  
 
Hanteringen av utmärkelsen Årets ungdomskommun har också kvalitetssäkrats, bland annat 
med en ny extern urvalsgrupp där Sveriges Ungdomsråd, Jönköpings kommun, Communica-
re och Barnombudsmannen var med i bedömningen av de kommuner som ansökte om att bli 
årets ungdomskommun 2007. Ett förtydligande av kriterierna har också skett. 
 
Under årets rikskonferens provades nya metoder att föra dialog med deltagarna som till ex-
empel speed-dating med valfri tjänsteman på myndigheten i egen initierad fråga. 
 
När Skolval 2006 utvärderades valde Ungdomsstyrelsen att ge de ungdomsorganisationer, 
Sveriges elevråd (Svea) och Sveriges Ungdomsråd, som myndigheten samarbetade med ett 
stort ansvar för genomförandet av en egen utvärdering. Detta innebar att unga togs tillvara 
som en resurs och en fortsatt metodutveckling internt på myndigheten. 
 
Årets attitydundersökning hade speciellt fokus på de fyra perspektiv som identifieras i den 
ungdomspolitiska propositionen– mångfalds-, rättighets-, självständighets- och resursper-
spektiven. Forskare har medverkat för att särskilt belysa dessa områden. 
 
Dialog 
Under året har ett utvecklingsarbete pågått som syftar till att bättre implementera EU:s ung-
domspolitiska mål, målen i den europeiska ungdomspakten och den nationella ungdomspoli-
tikens mål i olika regioner. Arbetet har skett i samarbete med LSU och Sveriges Ungdoms-
råd. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att ett av de bästa sätten att bidra till att uppfylla 
verksamhetsmålet är att öka andra aktörers kunskap om ungas levnadsvillkor samt om målen 
för nationell och europeisk ungdomspolitik. För att lyckas med det är dialog med andra aktö-
rer viktig. Liksom tidigare år har medarbetare på Ungdomsstyrelsen efterfrågats för att hålla 
föredrag om ungdomars levnadsvillkor, ungdomspolitiken generellt och för att presentera 
och diskutera resultaten av myndighetens egna utredningar. 
 
Myndigheten arbetar med att förmedla den kunskap som tas fram genom egna utredningar 
eller genom omvärldsanalys till målgruppen på en rad olika sätt. Det kan till exempel vara 
genom besök på Ungdomsstyrelsen eller hos målgruppen, genom att hålla egna konferenser 
och genom att delta i andras. Representationen i externa referensgrupper och utredningar är 
frekvent vilket tyder på att Ungdomsstyrelsen är en efterfrågad samarbetspartner. 

Samlad bedömning 

De senaste årens prioritering av arbetet med forskningssamverkan har bidragit till en fortsatt 
kvalitetshöjning av verksamheten. Myndighetens samverkan med olika forskningsmiljöer 
samt medverkan i referensgrupper för forskningssamarbete på europeisk nivå har fortsatt 
under året. Arbetet med metodutveckling har intensifierats under året, framför allt som en 
del av uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken, både när det gäller Ung 
idag- rapporterna och Fokus-rapporterna. Även Ungdomsstyrelsens attitydundersökning som 
genomförts under året har skett i samarbete med forskare inom olika områden som demokra-
ti/mänskliga rättigheter, inflytande/representation, arbete/integration och självständighet.  
 
Ungdomsstyrelsens huvudsakliga verktyg för att bidra till att uppfylla verksamhetsmålet är 
insamling och förmedling av kunskap kring ungdomars levnadsvillkor, förebyggande och 
främjande metoder samt ungdomspolitikens mål. Under 2007 har systemet för uppföljning 
av den nationella ungdomspolitiken fortsatt att utvecklas och ny kunskap har tagits fram. 
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Det är Ungdomsstyrelsen bedömning att vi lyckats förmedla kunskap som kan leda till att 
omfattningen och effekten av åtgärder som förbättrar ungas livsvillkor kan öka. Vi har dock 
ingen möjlighet att granska om så är fallet då detta kräver komplexa mätningar över tid. 
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3 Verksamhetsgren Kommunal ungdoms-
politik 

Verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik arbetar med att stödja landets kommuner 
att utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik som bygger på kunskap om målen för 
den nationella såväl som för den internationella ungdomspolitiken, kunskap om ungas lev-
nadsvillkor och metoder för att skapa ungdomsinflytande över den kommunala ungdomspo-
litiken. Dessutom ingår att handlägga medel ur Allmänna arvsfonden till stöd för projekt 
som syftar till att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden, utmärkelsen Årets ung-
domskommun och arbetet med lokala enkätundersökningar. 
 
Verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik, totala kostnader och  
finansiering i tkr 

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005
Kostnader  
Lön inkl MGK 7 246 7 307 7 390
Övriga driftkostnader 2 513 2 184 2 283
Summa kostnader 9 759 9 491 9 673
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29:1.1 2 423 2 665 2 880
Ramanslag 17 29:2.3 4 197 3 885 3 772
Externa medel enligt nedanstående specifikation 1 118 1 659 2 015
Intäkter 2 021 1 293 907
Summa finansiering 9 759 9 502 9 574
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik finansieras 
även med externa medel enligt följande (tkr) 
 2007 2006 2005
Uppdrag, Ungas utanförskap på arbetsmarknaden/Navigator, 
medel från Allmänna arvsfonden 518

 
1 259 1 590

Uppdrag från Näringsdepartementet 300 250 125
Uppdrag från Utbildnings- och kulturdepartementet 300 150 300
Summa extern finansiering 1 118 1 659 2 015

 

Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Kom-
munal ungdomspolitik (tkr) 
 2007 2006 2005
Bidrag till kommuner m.fl., anslagsposten Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 1 331

 
2 122 2 034

Bidrag till Navigatorcentrum, medel från Utbildnings- och kultur-
departementet 570

 
600 300

Bidrag till Navigatorcentrum, medel från Näringsdepartementet 450 500 625
Uppbokad och avbokad fordran, anslagsposten Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 30

 
-30 0

Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen  2 381 3 192 2 959
 

Verksamhetsmål: 

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka 
genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med kommu-
ner och ungdomar. 
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Återrapportering: 

• Redovisning av de insatser som genomförts i syfte att stödja utvecklingen av kom-
munala navigatorverksamheter samt redovisning av befintliga sådana verksamheter. 

• Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar, 
genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssi-
tuation, och vilka slutsatser och förslag undersökningarna lett till.  

• Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna samt beskriv-
ning av inriktning på och resultat av de olika stödjepunkternas verksamheter. 

• Redovisning av myndighetens insatser inom kommunal ungdomspolitik samt be-
dömning av resultatet av insatserna i förhållande till målet för verksamhetsgrenen. 

 

3.1 Redovisning av kommunala navigatorverksamheter 

Redovisning av de insatser som genomförts i syfte att stödja utvecklingen av kommunala 
navigatorverksamheter samt redovisning av befintliga sådana verksamheter 

Genomförande och utfall: 

Under 2007 har sex kommuner beviljats medel för att utveckla navigatorverksamheter i syf-
te att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden. En kommunal navigatorverksamhet har i 
uppdrag att arbeta sektorsövergripande för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmark-
naden. En navigatorverksamhet ska bygga på samverkan mellan offentliga och ideella lokala 
aktörer som arbetsförmedling, socialtjänst, kommunens arbetsmarknadsenhet och ideella 
föreningar. Det ska också finnas en tydlig koppling till arbetsmarknaden, både till privata 
och offentliga arbetsgivare. 
 
De kommuner som fick stöd 2007 är Norrköping, Sala, Flen, Lycksele, Trelleborg och Ka-
lix. Kommunerna har kunnat söka bidrag med upp till 200 000 kronor. Satsningen har finan-
sierats med medel från Ungdomsstyrelsen, Utbildnings- och kulturdepartementet samt När-
ingsdepartementet. Sedan 2005 har 28 kommuner beviljats stöd och av dessa har 11 idag 
befintliga navigatorverksamheter. 
 
Ungdomsstyrelsen har även erbjudit navigatorverksamheterna kompetensutveckling samt 
erfarenhetsutbyte genom seminariedagar och studiebesök. I samband med en av dessa semi-
nariedagar har Svenska ESF-rådet informerat om det nya nationella strukturfondsprogram-
met. Uppdraget upphörde vid årsskiftet och rapporterades till Integrations- och jämställd-
hetsdepartementet 21 december 2007. 
 

3.2 Redovisning av kommuner som genomfört enkät 
undersökningar 

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar, genom 
de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation, och vilka 
slutsatser och förslag undersökningarna lett till 

Genomförande och utfall: 

Under 2007 genomförde 21 kommuner en undersökning med hjälp av den ungdomsenkät 
som Ungdomsstyrelsen har tagit fram, Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Lupp 
är en omfattande enkätundersökning för att få lokal kunskap om ungas levnadsförhållanden 
och attityder. Efter enkätundersökningen ska deltagande kommuner i en rapport per kom-
mun presentera och analysera de data som samlats in. Svaren från enkätundersökningarna 
kan kommunerna använda som underlag för en kunskapsbaserad och sektorsövergripande 
ungdomspolitik.  
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Samarbetet med Ungdomsstyrelsen består av kunskaps- och teknikstöd samt vägledning 
genom hela processen fram till en färdig rapport. Ungdomsstyrelsen gör många kommunbe-
sök och stimulerar erfarenhetsutbyten mellan kommunerna. De 21 kommuner som deltog i 
Lupp är: Ale, Bräcke, Eksjö, Hultsfred, Hörby, Järfälla, Katrineholm, Kungsbacka, Ludvika, 
Lysekil, Mark, Markaryd, Oskarshamn, Skellefteå, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, 
Sölvesborg, Ulricehamn, Vimmerby och Värmdö. 
 
Slutsatser och förslag 
De kommuner som genomförde undersökningen 2007 har inte hunnit färdigställa sina rap-
porter ännu. Däremot har de som genomförde enkätundersökningen 2006 rapporterat de 
viktigaste slutsatserna och vilka förslag undersökningarna har lett till. Det finns variationer 
mellan kommunerna men några återkommande slutsatser är att många unga mår bra, men att 
flickors upplevda hälsa är sämre än pojkars. Fler mötesplatser önskas och tydligt är att unga 
har ett lågt politiskt intresse. Det finns ett intresse av att kunna påverka men kunskapen 
kring demokratifrågor är för begränsad. Hög arbetslöshet bland unga upplevs som problema-
tisk då sämre ekonomisk standard också leder till mindre delaktighet och inflytande i sam-
hällslivet. I många kommuner planerar en majoritet av ungdomarna att studera eller arbeta 
på annan ort. Några kommuner har observerat att jämfört med tidigare år kan ett ökat antal 
unga tänka sig att starta eget företag och färre unga är föreningsaktiva. 
  
Konkret har resultaten av Lupp lett till anställningar av ungdomssamordnare/demokrati-
lotsar, beslut om nya mötesplatser för unga och att ungdomspolitiska handlingsprogram har 
utformats. Nya mötesformer har utvecklats där unga och politiker möts och konkreta åt-
gärdsprogram för att motverka mobbning och rasism har tagits fram. Lupp-undersökningen 
har i många fall legat till grund för en ökad prioritering kring ungdomsfrågor i kommuner 
där de tidigare inte har varit prioriterade.     
 

3.3 Utvecklingen av de ungdomspolitiska  
stödjepunkterna  

Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna samt beskrivning av 
inriktningen på och resultat av de olika stödjepunkternas verksamheter 

Genomförande och utfall: 

De ungdomspolitiska stödjepunkternas (UPS) uppgift har varit att pröva nya perspektiv, 
framgångsvägar och arbetssätt i ungdomspolitiken. År 2006 var det sista året av stödjepunk-
ternas avtalsperiod vilket redovisades i årsredovisningen 2006. Ungdomsstyrelsen har beslu-
tat att från 2007 stödja nätverk som arbetar med ungdomsfrågor. Syftet är att organisationer, 
kommuner, företag och ideella krafter ska träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. 
Nätverken beviljas 100 000 kronor per år i två års tid. Det var 20 nätverk som sökte stöd hos 
Ungdomsstyrelsen och 8 av dem bifölls. I bedömningen har Ungdomsstyrelsen dels tagit 
hänsyn till geografisk spridning, dels till en spridning mellan olika teman som inflytande, 
fritid och arbetsmarknad samt även att stödet ska gå både till aktörer inom den ideella sek-
torn och till kommuner, forskare och praktiker. Alla nätverk ska dokumentera sina metoder 
och sin kunskap samt arrangera minst en större spridningsinsats per år för att andra ska kun-
na ta del av deras kunskap. De 8 nätverk som har fått stöd är följande:  
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2008-02-21 23(84) 
ÅRSREDOVISNING 2007 

 
 
Navigatorcentrum - Ett nationellt nätverk av navigatorcentrum från flera kommuner i olika 
delar av landet. Nätverket ska synliggöra arbetsmetoder i samverkan med olika aktörer som 
arbetar med arbetslösa ungdomar. 
Smedjebackens elevråd - Med i nätverket är skolor i Dalarna och Västmanland. Nätverket 
vill utveckla elevdemokrati och ungdomsråd för att öka intresset och engagemanget för den 
lokala ungdomspolitiken.  
Dalarnas Forskningsråd - Forskare och praktiker från hela Sverige deltar i nätverket. Syf-
tet med nätverket är att överföra kunskap och kompetens om såväl forskning som utveckling 
med inriktning mot unga vuxna i periferin mellan forskare, praktiker och politiker.  
NUNI - Ett nationellt nätverk av demokratiutvecklare och ungdomssamordnare som arbetar 
lokalt med ungas delaktighet och inflytande. Nätverket vill organisera och utveckla metoder 
för erfarenhetsutbyte. Ett 60-tal kommuner medverkar. 
Nätverk för ungas inflytande och delaktighet i Dalarna - Ett regionalt nätverk av ung-
domssamordnare som ska fungera som stöd och drivkraft för dem som arbetar med ung-
domsfrågor på lokal nivå.  
Kön spelar roll - Ett nätverk av ideella organisationer som arbetar för jämställdhet. De vill 
kvalitetsutveckla och sprida metoder om ungdomar och jämställdhet.   
Kulturföreningen Lättings - Ett nätverk av representanter från kommuner, ideella organi-
sationer och studieförbund i Gävleborgs län som arbetar med utsatta ungdomar. Nätverket 
ska utveckla metoder för delaktighet och inflytande.  
Communicare - Ett nätverk som består av regioner som alla arbetar med projektet Jobcolle-
ge, ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av den ideella organisationen Communicare. Nät-
verket ska utveckla regionernas samarbete och bidra till att fler unga får jobb.  
  

3.4 Myndighetens insatser inom kommunal  
ungdomspolitik  

Redovisning av myndighetens insatser inom kommunal ungdomspolitik samt bedömning av 
resultatet av insatserna i förhållande till målet för verksamhetsgrenen 

Genomförande och utfall: 

Regionala konferenser  
På åtta orter genomfördes regionala konferenser under 2007, Nacka, Sundsvall, Skellefteå, 
Motala, Eskilstuna, Karlskrona, Göteborg och Malmö. Fokus låg på ungas kultur och fritid, 
det nya EU-programmet Ung och aktiv i Europa och lokala verksamhetsexempel. Samman-
taget deltog 681 personer från 107 kommuner. Fördelningen tjänstemän politiker var unge-
fär 90/10. Fördelningen män/kvinnor var jämn 44/56.  
 
Årets ungdomskommun 
Under året samarbetade Ungdomsstyrelsen med Årets ungdomskommun 2006, Malmö 
stad, bland annat lades konferensen Alla olika – alla lika (The End of the Beginning) till 
Malmö stad och kommunen deltog i internationella delegationer från Sverige. Handlägg-
ningen av utmärkelsen Årets ungdomskommun skedde tillsammans med LSU och Jönkö-
pings kommun. Sju kommuner ansökte och tre kommuner nominerades: Umeå, Östersund 
och Kristinehamn. Efter nomineringen besökte Ungdomsstyrelsens de nominerade kom-
munerna. Stöd gavs också till Årets ungdomskommun 2007, Kristinehamn. 
 
Nätverk för ungdomsfrågor 
Myndigheten gav stöd till och skapade former för samverkan med åtta nätverk vars uppdrag 
är att utveckla och förmedla sina respektive kunskaper, se avsnitt 3.3. Ett flertal av nätver-
ken verkar på regional basis. 
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Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
Myndigheten samarbetade med 21 kommuner kring enkäter om ungas levnadsvillkor. Under 
året hanterades också de lokala rapporterna från 2006 års Luppkommuner.  
 
Nupp (Nationell uppföljning av ungdomspolitiken) 
En nationell enkätundersökning genomfördes som underlag för kommunerna som genomför 
Lupp samt för myndigheten. 
 
Rikskonferensen 
Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens genomfördes 5-6 december 2007 i Stockholm med 
drygt 800 deltagare. Cirka 170 kommuner och kommundelar var representerade. Såväl sett 
till antal deltagare som till programmets omfattning var denna upplaga av rikskonferensen 
den största som ordnats hittills. Konferensens huvudtema var ungas hälsa. Ungdomar från 
Malmö (Årets ungdomskommun 2006) stod för innehållet i flera seminarier. En rad verk-
samhetsexempel presenterades. 
 
Ungas utanförskap på arbetsmarknaden 
Myndigheten handlade satsningen att utveckla metoder för att bryta ungas utanförskap på 
arbetsmarknaden samt ge stöd till ideella navigatorcentrum. Finansiering skedde via medel 
från Allmänna arvsfonden. 
 
Kommunala navigatorsatsningen 
Ungdomsstyrelsen utvärderade stödet till kommuner för att bryta ungas utanförskap som 
getts av Utbildnings- och kulturdepartementet samt Näringsdepartementet. Kommuner fick 
stöd till navigatorverksamheter där de samverkar med den unge i centrum. 
 
Internationellt intresse 
Under året har Ungdomsstyrelsen presenterat Lupp och Lupp på webben, W-lupp, för inter-
nationella delegationer från Finland och västra Balkan.  
 
En bedömning av resultatet för dessa insatser i förhållande till verksamgrenens mål görs 
under avsnitt 3.5. 
 

3.5 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att omfattningen och effektiviteten av sådana åtgärder som 
stärker ungdomars levnadsvillkor ska öka genom att bygga upp och förmedla kunskap, stöd-
ja metodutveckling och föra dialog med kommuner och ungdomar.  
 
I avsnittet bedöms resultatet utifrån den kunskap som myndigheten har tagit fram och för-
medlat, arbetet med metodutveckling samt dialogen med relevanta aktörer. Avslutningsvis 
görs en samlad bedömning mot målet. Några av de prestationer som genomförts för att nå 
målet, dess genomförande och utfall, redovisas. 
 
Kunskapsförmedling 
Under 2007 har Ungdomsstyrelsen haft ett antal konferenser, stora såväl som små. Rikskon-
ferensen slog deltagarerekord med över 800 deltagare, på konferensturnén deltog över 600 
personer. Men viktigare är kanske att politiker, tjänstemän, ungdomar och ungdomsarbetare 
från sammanlagt 170 respektive 107 kommuner medverkade. Utvärderingen från rikskonfe-
rensen visar att över 50 procent hade inte tidigare varit på någon av Ungdomsstyrelsen riks-
konferenser vilket visar på att konferensen attraherat nya målgrupper. En mindre utvärdering 
(300 deltagare svarade) innan årsskiftet visar att cirka 85 procent av dessa ansåg att de hade 
lärt sig mycket eller ganska mycket på konferensen.  
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Efterfrågan på Ungdomsstyrelsens personal att medverka vid konferenser och bistå med 
kunskap i kommuner runt om i landet är också fortsatt stor. 
 
Metodutveckling 
Under 2007 har myndigheten fortsatt att ge stöd till kommuner som vill utveckla en kun-
skapsbaserad ungdomspolitik. Lupp-enkäten har utvecklats för att kommunerna ska kunna 
skaffa sig bättre kunskap om sina unga. För att stödja kommunerna har en skrift samt en 
manual spridits. Under 2007 har av W-lupp färdigställts. Det är ett webbaserat analysred-
skap för att underlätta kommunernas analys och tolkning av det material de samlat in. För de 
kommuner som har deltagit i Lupp tidigare år genomfördes en uppföljningskonferens under 
hösten 2007.  
 
Ungdomsstyrelsen har fortsatt att arbeta med utmärkelsen Årets ungdomskommun, som 2007 
delades ut för tolfte året i rad. Syftet med utmärkelsen är att stimulera kommunernas ung-
domspolitiska arbete genom att lyfta fram särskilt intressanta metoder och lösningar. Arbetet 
med utmärkelsen har kvalitetssäkrats under 2007, bland annat genomförs nu kommunbesök i 
de nominerade kommunerna. Ungdomsstyrelsen involverar också Årets ungdomskommun 
mer strukturerat i det dagliga arbetet och nyttjar kommunen som ett gott exempel både na-
tionellt och internationellt. 
 
Årets ungdomskommun 2007 blev Kristinehamn som bland annat valdes för att de under 
lång tid har arbetat målmedvetet med att förbättra ungdomars villkor trots svåra förutsätt-
ningar. Särskilt uppmärksammas kommunens engagerade arbete för att öka ungas inflytande 
och för att bryta utanförskapet bland de unga som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Under 2007 har andelen kommuner med ungdomspolitiska handlingsprogram ökat i relation 
till året innan. Däremot har ungas delaktighet i utformandet minskat jämfört med 2006, en-
ligt kommunerna själva. Andelen kommuner med inflytandeforum, ungdomsråd eller likna-
de former för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare ligger på en konstant nivå jämfört 
med tidigare år. Idag stödjer myndigheten de kommuner som är intresserade av att ta fram 
kommunala handlingsplaner eller att skapa inflytandeforum för unga genom att sprida ex-
empel på hur andra har gjort och uppmana kommuner att ta del av varandras erfarenheter. 
Där är myndighetens webbplats en viktig kanal. 
 
Stöd och dialog 
Kommunala företrädare vänder sig ofta till myndigheten för att få råd och tips. Förfrågning-
arna rör ofta hur ungas levnadsförhållanden ser ut idag jämfört med under tidigare decenni-
er, hur samverkan inom kommunen och med andra aktörer kan utvecklas samt hur dialogen 
med unga kan ske och deras inflytande öka. Verksamheten sker i stor utsträckning i form av 
kommunbesök, ofta genom möten med såväl politiker och tjänstemän som unga. Kontakter-
na med målgruppen är omfattande och efterfrågan på myndighetens kunskap och expertis 
hög. 
 
Ungdomsstyrelsen har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till kommuner som vill utveckla 
ungdomspolitiken. Under året fördelades 1,3 miljoner kronor till Nätverk för ungdomsfrå-
gor, många av dem är regionala nätverk, och till enskilda kommuner för att bedriva utveck-
lingsarbete i kommunerna. Tidigare år har Ungdomsstyrelsen fördelat mer medel. Att sum-
man är lägre 2007 beror dels på att samarbetet med de ungdomspolitiska stödjepunkterna har 
avvecklats under året, samt att ett flertal kommuner som fått medel beviljade för att utveckla 
sin ungdomspolitik återbetalat medlen. I många fall hade dessa kommuner fått stöd 2006. 
Det är Ungdomsstyrelsens tolkning att detta beror på förändrade prioriteringar på grund av 
maktskifte i ett antal kommuner.  
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Samlad bedömning 

Ungdomsstyrelsen har under året både nått ut till fler i målgruppen och till nya målgrupper. 
Oavsett inom vilken verksamhet som konferenser anordnas delges alltid den nya kunskap 
Ungdomsstyrelsen tagit fram. Kommunerna visar ett fortsatt stort intresse för Lupp och ett 
flertal kommuner genomför enkätundersökningen för andra gången. Lupp har lett till dels att 
ungdomsfrågor har fått högre prioritet i kommunerna, dels till en fortsatt utveckling av 
handlingsprogram och inflytandeforum. I vissa fall har Lupp lett till anställning av ung-
domssamordnare och formandet av nya mötesplatser för såväl unga som för unga och politi-
ker. Nya arbetsmetoder kring Årets ungdomskommun och Nätverk för ungdomsfrågor har 
formaliserats och nya former för dialog har provats både mot kommuner och unga.  
 
Andelen kommuner som har inflytandeforum är oförändrat, men ungas roll i dessa forum 
har förändras. Det är i dagsläget oklart om detta är negativt eller inte. Andelen kommuner 
med handlingsprogram har ökat – men andelen kommuner där unga varit mycket delaktiga i 
framtagandet av handlingsprogram har minskat.  
 
De ungdomspolitiska stödjepunkterna har fasats ut, och Nätverket för ungdomsfrågor har 
fått bidrag för år 1. Det ekonomiska stödet till NUF är betydligt mindre än det som tidigare 
beviljades UPS vilket är ett av skälen till att Ungdomsstyrelsen beviljat mindre medel till 
kommunal utveckling 2007. Ett annat skäl är att antalet återbetalningar av tidigare beviljade 
medel var större 2007. I vissa fall gäller det återbetalning av medel beviljade redan 2006. Ett 
fortsatt arbete med utvecklingen av det kommunala stödet kommer att ske 2008. 
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4 Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv 

Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv handläggs och fördelas organisationsstöd 
till nationella ungdomsorganisationer och projektstöd till föreningslivet och andra aktörer 
inom området. Inom verksamhetsområdet genomförs också aktiviteter för att förmedla kun-
skap om offentliga insatser för ungas fritids- och föreningsliv och deras effekter samt om 
ungas fritidsvanor och ungt föreningsliv. Verksamhetsområdet arbetar med riktade insatser 
till ungdomar i riskmiljöer och att stödja utvecklingen av drogfria ungdomslokaler i utsatta 
områden. 
  
Verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005
Kostnader  
Lön inkl MGK 10 421 8 440 6 688
Övriga driftkostnader 3 821 1 947 1 605
Summa kostnader 14 242 10 387 8 293
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29:1.1 6 283 5 972 6 350
Ramanslag 17 30.1.12 0 0 975
Ramanslag 17 29.2.101) 3 085 1 276 0
Ramanslag 17 29.2.112) 2 961 2 993 0
Ramanslag 13 10.1.73)  1 861 0 0
Externa medel enligt nedanstående 
specifikation 0

 
46 835

Intäkter 52 110 34
Summa finansiering 14 242 10 397 8 194
1) Avser uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer. 
2) Avser uppdraget Administration av uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer. 
3) Avser uppdraget Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv finansieras även 
med externa medel enligt följande (tkr) 
 2007 2006 2005
Uppdrag, Ungas egen organisering, medel från Allmänna arvsfonden 0 0 369
Projekt, informationssamarbete med AB Svenska Spel 0 0 279
Projekt, Netdays, EU-medel, 2004−2005 0 0 187
Arbetsmarknadsverket, anställningsstöd 0 46 0
Diverse övriga externa medel 0 0 0
Summa extern finansiering 0 46 835
 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Fritid 
och föreningsliv (tkr) 
 2007 2006 2005
Statsbidrag till ungdomsorganisationer, anslagsposten Statsbidrag till  
Ungdomsorganisationer 

 
72 497  

 
73 615 72 103 

Bidrag till ungdomar i riskmiljöer, anslagsposten, Satsning på ungdomar i 
riskmiljöer1) 

 
82 006 

 
29 066 0

Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler, anslagsposten 
Ungdomars nyttjande av samlingslokaler 

 
0 

 
4 000 4 000

Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 154 503 106 681 76 103
1) Avser uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer. 

Verksamhetsmål: 

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ung-
domars egen organisering samt uppbyggnad och förmedling av kunskap och stöd till metod-
utveckling inom området ungdomars fritids- och kulturliv. 
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Återrapportering  

I återrapporteringskraven nedan, avseende sökta och beviljade medel, skall antalet medlem-
mar fördelat på kön framgå, om det inte finns särskilda skäl mot detta.  
 
Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer: 
 

• Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings-  
eller etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder. 

• Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag. 
 
Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska 
Spels vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter: 
 

• Redovisning av fördelningen av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorga-
nisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat 
på ålder. 

• Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i 
syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de 
regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidrags-
givare, fonder och stiftelser. 

 
Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag re-
spektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt 
andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten. 
 
Redovisning av myndighetens insatser inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv samt 
bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till verksamhetsgrenens mål. 
 

4.1 Fördelning av statsbidrag 

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Genomförande och utfall: 

4.1.a Fördelning av statsbidrag 2007, 2006 och 2005 
 2007 2006 2005 
 
Kategorier 

Antal 
org. Bidrag, kr

Antal 
org.

 
Bidrag, kr 

Antal 
org. Bidrag, kr

Strukturbidrag 43 51 758 470 47 56 146 777 49 55 354 515
Utvecklingsbidrag 5 2 450 000 9 3 891 213 5 1 991 025
Etableringsbidrag 11 4 345 000 9 3 127 680 7 2 244 431
Särskilt bidrag 29 11 243 417 22 7 450 000 37 10 785 000
Särskilt bidrag till  
resurskrävande verksamhet 12 2 700 000 12

 
3 000 000 

 
10 2 500 000

Summa 72 496 887 73 615 6701)  72 874 9712)

1) Enligt regleringsbrevet för bå 2006 tilldelades Ungdomsstyrelsen 72 755 000 kr på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer. Att 
summan ovan är högre beror på överförda medel från 2004 (97 145 kr) och 2005 (763 525 kr). Dessa medel fördelades till ungdomsorganisatio-
nerna i december 2006. 
2) Enligt regleringsbrevet för bå 2005 tilldelades Ungdomsstyrelsen 72 866 000 kr på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer. Att 
summan ovan är högre beror på en återbetalning för bå 2004 på 8 995 kr, vilket tillsammans med avrundningar på 24 kr ger en skillnad på 8 971 
kr. 

 
Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller  
etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön 



UNGDOMSSTYRELSEN 2008-02-21 29(84) 
ÅRSREDOVISNING 2007 

 
 

Genomförande och utfall: 

Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får struktur-, utvecklings- och etable-
ringsbidrag sker i tabell 4.1.b. Av praktiska skäl redovisas även överskottet från AB Svenska 
Spel i tabellen, se vidare avsnitt 4.2. 
 
4.1.b Fördelning av struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag per organisa-
tion med jämförelse över tre år och överskottet från AB Svenska Spel 2007 

Organisationer 

 
Bidrag 

2007 

Överskottet 
från Sv. 

Spel 2007 

 
Bidrag 20061)  Bidrag 

20052) 
Solidaritetsorganisationer     
CISV Sverige 490 000 784 000 432 357  
Röda Korsets Ungdomsförbund  490 000 784 000 432 357 320 633 
     
Religiösa organisationer     
Evangeliska Frikyrkan    1 125 665 1 176 754 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund   2 089 178 2 138 244 
KFUK-KFUMs Scoutförbund 1 004 540 1 607 264 1 057 570 874 635 
KFUK-KFUMs Triangelförbund   742 117 846 967 
Ny Generation Elev- och  
Studentorganisation 

 
1 885 399 

 
3 016 639 

 
1 486 815 1 103 391 

Pingst ung (PU) 1 802 583 2 884 132 1 767 805 1 997 279 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 490 000 784 000 606 296 588 191 
SALT – barn och unga i EFS  1 221 869 1 954 990 1 150 426 1 061 636 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 395 000 632 000   
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  490 000 784 000 432 357 574 134 
Svenska Kyrkans Unga 1 591 399 2 546 239 1 817 208 1 877 181 
Svenska Missionskyrkans Ungdom  2 322 209 3 715 535 2 271 950 2 294 516 
Sveriges Unga Muslimer 633 790 1 014 064  620 905 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans  
Ungdomsförbund  

 
783 576 

 
1 253 722 

 
794 690 768 945 

Ungdomsinitiativet inom Syrisk-
Ortodoxa Ärkestiftet 

 
395 000 

 
632 000 

 
347 520  

     
Politiska organisationer     
Centerpartiets Ungdomsförbund  395 000 632 000 347 520 398 205 
Fria Moderata Studentförbundet    504 599 
Grön Ungdom   347 520    320 633 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  634 444 1 015 110 596 383 527 508 
Liberala Ungdomsförbundet 395 000 632 000 347 520 320 633 
Moderata Ungdomsförbundet 946 903 1 515 044 937 917 817 045 
Ung Vänster3)    1 478 035 
     
Organisationer för funktionshindrade     
Förbundet Unga Rörelsehindrade   406 175  
Riksorganisationen Unga Reumatiker    429 633 400 408 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 605 590 968 944 583 818  
Sveriges Dövas Ungdomsförbund    419 505 384 744 
Ung med psorias    390 784 
Unga Allergiker 452 386 723 818 466 325 423 251 
Unga Hörselskadade 440 236 704 378 408 308 384 651 
     
Organisationer bildade på etnisk 
grund 

   
 

ALBAKOS – Albanska Ungdoms Cen-
ter 

 
395 000 

 
632 000 

 
432 357  

Assyriska Ungdomsförbundet 675 301 1 080 482   
Bosnien-Hercegovinas Muslimska  
ungdomsförbund (BeMUF) 

 
611 615 

 
978 584 

 
583 008 546 224 

Bosnisk-Hercegovinska  
ungdomsförbundet i Sverige 

   
 564 815 

Grekiska Ungdomsförbundet  395 000 632 000 347 520 320 633 
Kurdistans Demokratiska Ungdomsför-
bund i Sverige 

   
347 520  

Serbiska Ungdomsförbundet 608 601 973 761 573 737 537 655 
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Serbiska Ungdomsorganisationen  637 755 1 020 407 647 916 587 963 
Syrianska Ungdomsförbundet  820 981 1 313 570 787 567 902 644 
Turkiska Ungdomsförbundet 634 229 1 014 766 572 483  
     
Nykterhetsorganisationer     
IOGT-NTOs Juniorförbund 1 672 032 2 675 251 1 716 663 1 674 252 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund 
(MHF-Ungdom) 

 
668 865 

 
1 070 184 

 
432 357 

 
543 514 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 755 864 1 209 383 703 500 658 802 
Svenska Frisksportförbundet 662 281 1 059 650 639 775 589 370 
Sveriges Blåbandsungdom 395 000 632 000 432 357 398 205 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 813 201 1 301 121 854 048 736 183 
     
Miljöorganisation     
Fältbiologerna  395 000 632 000 432 357 398 205 
     
Kulturorganisationer     
Amatörteaterns Riksförbund, ATR 763 514 1 221 622  300 000 
Kontaktnätet 892 319 1 427 711 1 069 493 1 020 683 
Musik- och Kulturföreningarnas Samar-
betsorg., MoKS 

 
757 534 

 
1 212 055 

 
723 890  

Riksförbundet Unga Musikanter 2 259 617 3 615 387 2 225 808 2 057 304 
UNGiKÖR  775 888 1 241 421 625 436 648 444 
     
Intresseorganisationer     
Förbundet Ung Företagsamhet 983 394 1 573 430 851 156 770 941 
Riksförbundet Goodgame   347 520 320 633 
Sveriges Elevråds Centralorganisation – 
SECO, f.d. Elevorganisation 

 
1 889 957 

 
3 023 932 

 
931 615 878 901 

Sveriges Hundungdom 900 579 1 440 926 831 658 762 946 
Unga Örnars Riksförbund 1 399 786 2 239 657 1 406 264 1 414 885 
Unglottornas Riksorganisation   347 520 320 633 
     
Hobbyorganisationer     
Förbundet Aktiv Ungdom   1 667 840 1 463 834 
Förbundet Unga Forskare  395 000 632 000 432 357 398 205 
Sveriges Frimärksungdom 490 000 784 000 626 778    562 421 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsför-
bund, SVEROK 

 
6 045 705 

 
9 673 129 

 
7 295 338 6 200 594 

Sveriges Schackförbund 1 428 541 2 285 665 1 532 939 1 436 564 
     
Friluftsorganisationer     
Riksförbundet Sveriges 4H 1 364 335 2 182 936 1 364 028 1 329 080 
Svenska Scoutförbundet 2 980 762 4 769 218 3 114 016 3 345 711 
     
Aktieägarorganisation     
Sveriges Unga Aktiesparares  
Riksförbund 

 
662 016 

 
1 059 226 

 
612 695 624 365 

     
Annan typ av organisation     
Booster riksförbund, f.d. Tech group         395 000 632 000 347 520  
Förbundet Skog och Ungdom  653 316 1 045 305 617 079 542 475 
Förbundet Vi Unga 1 129 472 1 807 155 1 078 124 992 379 
Föreningen Nordens Ungdomsförbund, 
FNUF 

 
395 000 

 
632 000 

 
 

Riksorganisation Ungdom mot Rasism 618 102 988 962 432 357 398 205 
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 2 612 418 4 179 869 2 608 729 2 727 763 
Sveriges Ekonomiföreningars Riksorga-
nisation, SERO 

 
755 566 

 
1 208 906 

 
727 410  

Ungdomsförbundet för mångfald    320 633 
Summa 58 553 470 93 685 550 63 165  670 59 589 971 

1) För bå 2006 har ett överskott uppkommit på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer som beror på att medel som avsatts för 
löpande ansökningar om särskilt bidrag inte har utnyttjats samt att medel som inte utbetalats under 2004 och 2005 har överförts till verksamhets-
året 2006. Överskottet, som uppgick till 1 366 954 kronor, omfördelades proportionerligt på tidigare beviljat statsbidrag för 2006. 
2) För bå 2005 har ett överskott uppkommit på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer som beror på att medel som har avsatts för 
löpande ansökningar om särskilt bidrag inte har utnyttjats och på att medel har återbetalats. Överskottet, som uppgick till 1 976 127 kronor, 
omfördelades proportionerligt på tidigare beviljat statsbidrag för 2005. 
3) Det belopp som inte har utbetalats till Ung Vänster av anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer uppgår till 763 525 kronor och av 
Svenska Spel-medel till 160 570 kronor. 
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Inför bidragsåret 2007 redovisade dessa organisationer totalt 480 762 medlemmar i ålders-
gruppen 7−25 år. Motsvarande antal för 2006 var 576 944 och för 2005 redovisades 562 821 
medlemmar i denna åldersgrupp. Förändringarna beror framförallt på skillnader i antalet 
organisationer som har sökt och beviljats statsbidrag på dessa nivåer. Kontrollen av ung-
domsorganisationernas uppgifter om antalet medlemmar bygger på att de granskas av en 
godkänd eller auktoriserad revisor utifrån riktlinjer som har fastställts av Ungdomsstyrelsen. 
 
4.1.c Summering av organisationernas rapporterade medlemsantal, uppdelat på 
kön och ålder, med jämförelse över tre år  
 7–15 år 16–25 år 
Bidragsår flickor pojkar flickor pojkar 

2007 120 885 141 925 89 847 128 105 
2006 165 614 175 191 88 459 147 680 
2005 163 282 166 365 94 351 138 823 
 
I tabell 4.1.c redovisas ålders- och könsfördelning samt en summering av utvecklingen un-
der de tre senaste budgetåren. Ungdomsstyrelsen har begärt in uppgifter från organisationer-
na i samband med ansökan om statsbidrag. Myndigheten kan därför inte garantera uppgif-
ternas tillförlitlighet. Redovisningen av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det totala 
medlemsantalet då vissa organisationer redovisat andra åldersintervall. De förändringar som 
redovisas mellan olika år beror i hög grad på förändringar i vilka organisationer som har 
sökt och beviljats bidrag. 
 
Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag 

Genomförande och utfall: 

I tabell 4.1.d redovisas en översikt över hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika 
organisationer. Av praktiska skäl redovisas även överskottet från AB Svenska Spel i tabel-
len, se vidare avsnitt 4.2. 
 
4.1.d Fördelning av särskilt bidrag per organisation med jämförelse över tre år 
och överskottet från AB Svenska Spel 2007 

Organisationer 

 
Bidrag 

2007 

Överskottet 
från Sv. 

Spel 2007 

 
 

Bidrag 2006 Bidrag 2005 
Solidaritetsorganisationer     
Rädda Barnens Ungdomsförbund 150 000 240 000 300 000 150 000 
CISV Sverige    350 000 
     
Religiösa organisationer     
Credo − Sveriges evangeliska student- och 
gymnasistförening 

 
150 000 

 
240 000 

 
300 000 250 000 

Evangeliska Frikyrkan  825 979 1 321 566   
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 1 532 975 2 452 760   
KFUK-KFUMs Triangelförbund 544 543 871 269   
Sveriges Unga Muslimer   400 000  
     
Politiska organisationer     
Grön Ungdom 255 000 408 000   
Sveriges Socialdemokratiska  
Studentförbund  

   
250 000 

     
Organisationer för nationella  
minoriteter 

   
 

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS)   300 000 480 000 300 000 250 000 
Romska Ungdomsförbundet                          300 000 480 000 300 000 250 000 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 300 000 480 000 300 000 250 000 
Sáminuorra                                                      300 000 480 000 300 000 350 000 
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Organisationer för funktionshindrade     
De Unga med Neurologiska funktionshin-
der (DUNS)                 

 
100 000 

 
160 000 

 
200 000 200 000 

DövBlind Ungdom                                          100 000 160 000 200 000 200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 298 039 476 862  350 000 
Förbundet Ung med Psoriasis 225 000 360 000 300 000  
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, 
RUS/RSMH                

 
300 000 

 
480 000 

 
300 000  

Riksorganisationen Unga Reumatiker 315 251 504 402   
Riksorganisationen Unga Synskadade            300 000 480 000 300 000 300 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet    500 000 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 307 820 492 512 419 505 384 744 
Unga RBU-are                                                 150 000 240 000 300 000 250 000 
     
Organisationer bildade på etnisk grund     
ALBAKOS − Albanska Ungdoms Center         250 000 
Assyriska Ungdomsförbundet                           400 000 500 000 
Bosnisk-Hercegovinska  
ungdomsförbundet i Sverige 

   
400 000  

Kurdiska Ungdomsförbundet    200 000 
Kurdistans Demokratiska  
Ungdomsförbund i Sverige 

 
255 000 

 
408 000 

 
250 000 

Kurdistans Studentförbund i Sverige    150 000 
Somaliska Ungdoms Riksförbundet    200 000 
Svensk-Makedoniska  
Ungdomsriksförbundet 

   
200 000 

Turkiska Ungdomsförbundet     500 000 
     
     
Kulturorganisationer     
Amatörteaterns Riksförbund, ATR                    300 000 
Cirkusringarna                                                    250 000 
Musik och Kulturföreningarnas  
Samarbetsorg., MoKS 

   
500 000 

New Moon kulturorganisation    200 000 
     
Intresseorganisationer     
Forum för Adopterade    150 000 
RFSL Ungdom (Riksf. För sexuellt likabe-
rättigade) 

 
300 000 

 
480 000 

 
300 000 250 000 

Riksförbundet Goodgame 255 000 408 000 347 520 320 633 
Sveriges elevråd − SVEA 400 000 640 000 400 000 450 000 
Ung Media Sverige 300 000 480 000 300 000 300 000 
Unglottornas Riksorganisation 255 000 408 000 347 520 320 633 
     
Hobbyorganisationer     
Förbundet Aktiv Ungdom 1 223 810 1 958 096 1 667 840 1 463 834 
     
Friluftsorganisationer     
Sveriges Muslimska Scouter    200 000 
     
Fredsorganisation     
Internationellt Kulturutbyte (IKU), Sthlm         150 000 
     
Fackorganisation     
Elevkampanjen                                                  185 000 
     
Annan typ av organisation     
Fritidsforum − Riksförb. Sv. Fritids- och  
Hemgårdar                     

900 000 1 440 000  
1 000 000 1 050 000 

Sveriges Förenade Gaystudenter                    300 000 480 000 300 000 200 000 
Sveriges Ungdomsråd                                     300 000 480 000 300 000 200 000 
Booster riksförbund, f.d. Tech group                 250 000 
Ungdomsförbundet för mångfald   250 000  
Summa 11 243 417 17 989 467 7 450 000 10 785 000 
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4.1.e Fördelning av särskilt bidrag för resurskrävande verksamhet bidragsåren 
2007, 2006 och 2005, kronor 

Organisationer 2007 2006 2005 
De Unga med Neurologiska funktionshinder (DUNS)                200 000 200 000 200 000 
DövBlind Ungdom                                                                       200 000 200 000 200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade                                               200 000 300 000 200 000 
Ung med psoriasis  200 000 200 000 300 000 
Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa (RUS)/RSMH 200 000 200 000 0 
Riksorganisationen Unga Reumatiker   200 000 300 000 300 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade                                       200 000 200 000 200 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 300 000 300 000 0 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  200 000 300 000 300 000 
Unga Allergiker  300 000 300 000 300 000 
Unga Hörselskadade  300 000 300 000 300 000 
Unga RBU-are                                                                              200 000 200 000 200 000 
Summa 2 700 000 3 000 000 2 500 000 

 

4.2 Fördelning av AB Svenska Spels vinst 

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska 
Spels vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter 

Genomförande och utfall:  

Fördelning av Svenska Spel-medel 2007, 2006 och 20051) 
 2007 2006 2005 

 
Kategorier Bidrag milj kr

 
Bidrag milj kr Bidrag milj kr

Till ungdomsorganisationerna som uppbär 
struktur- utvecklings- och etableringsbidrag 93,7

 
121,4 116,6

Till ungdomsorganisationerna som uppbär 
särskilt bidrag 18,0

 
8,7 11,8

Projektstöd 21,9 20,3 20,0
Summa 133,6 150,4 148,4 

1) Summorna är avrundade. 

 
Redovisning av fördelningen av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer 
som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön 

Genomförande och utfall: 

Av praktiska skäl redovisas fördelningen av medel från AB Svenska Spel i tabellerna 4.1.b 
och 4.1.d, se vidare avsnitt 4.1. 
 
Av överskottet från AB Svenska Spel 2006 på 131,3 miljoner kronor utbetalades i december 
2006 111,7 miljoner kronor till de ungdomsorganisationer som var berättigade till statsbi-
drag i form av struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag. Bidragsfördelningen 
avsåg verksamhetsåret 2007. Bidragets storlek beräknades till 160 procent av organisatio-
nernas beviljade statsbidrag för bidragsåret 2007.  
 
I tabellerna 4.1.b och 4.1.d redovisas det bidrag Ungdomsstyrelsen fick att fördela 2006 och 
som utbetalades till ungdomsorganisationerna under december 2006. Bidraget avsåg dock 
verksamhetsåret 2007. Ungdomsstyrelsen bedömer därför att den samlade redovisningen av 
bidrag till ungdomsorganisationerna blir mest rättvisande om redovisningen av såväl statsbi-
drag som överskottet från Svenska Spel-medel avser verksamhetsåret 2007. 
 
Redovisning av antalet medlemmar fördelat på ålder och kön sker i tabell 4.1.c. 
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Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att 
stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller 
för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har möjlighet att fördela högst 15 procent av överskottet från Svenska 
Spel-medel i form av projektstöd, främst till organisationer och verksamhetsformer som inte 
passar in i de regler som gäller för statsbidrag. År 2007 fördelades 21,9 miljoner. Fördelning 
av dessa medel redovisas under avsnitt 4.3 och 4.5. Resterande medel förs över till 2008. 
 

4.3 Sökta och beviljade projektbidrag 

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag re-
spektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt 
andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten 

Genomförande och utfall: 

 2007 2006 2005 
 
Projekt 

Antal 
sökta

Antal 
bev.

Belopp Antal 
sökta 

Antal 
bev

Belopp Antal 
sökta 

Antal 
bev. 

Belopp

   
Medel ur Allmänna  
arvsfonden till ung- 
domars utanförskap på  
arbetsmarknaden1) 31 163) 5 200 000

 
 
 

67 

 
 
 

252) 11 744 400
Medel ur Allmänna  
arvsfonden till Navigator-
centra1) 13 8 4 722 800 22 9 4 921 000

 
 

31 

 
 

5 4 351 000
Projektstöd till kommunala 
Navigatorsverksamhet1)  10 64) 1 180 000 13 133) 2 149 400

  

Nätverk för ungdoms-
frågor 20 8 800 0005)

  

Medel ur Allmänna  
arvsfonden till  
ungdomssamarbete i  
österled1)   64 283) 5 223 257

 
 
 

46 

 
 
 

332) 5 885 799
Projektstöd (medel från  
överskottet från AB 
Svenska Spel, 15 %) 129 724) 21 943 410 156 573) 20 287 500

 
 

165 

 
 

522) 19 967 000
Förebyggande och främ-
jande ungdomsverksamhet: 
- Projektstöd till  
kompetens- och kvalitets-
utveckling 
- Projektstöd till utveckling 
av drogfria mötesplatser 
-Projektstöd till ideella 
organisationers ungdoms- 
verksamhet 

146

53

94

75

29

36

52 407 456

10 144 000

14 809 500

101

46

103

56

14

19

25 272 800

4 986 000

5 350 000

  

1)Dessa medel hanterades inom verksamhetsgrenarna Nationell och Kommunal ungdomspolitik respektive verksamhetsgrenen Internationellt 
ungdomssamarbete, men Ungdomsstyrelsen har valt att samlat redovisa samtliga projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden under detta återrap-
porteringskrav. 
2)Antalet beviljade ansökningar avser även ansökningar som har inkommit till Ungdomsstyrelsen under 2004 men beviljats under 2005. 
2)Antalet beviljade ansökningar avser även ansökningar som har inkommit till Ungdomsstyrelsen under 2005 men beviljats under 2006. 
2)Antalet beviljade ansökningar avser även ansökningar som har inkommit till Ungdomsstyrelsen under 2006 men beviljats under 2007. 
5) Dessa medel belastar konto för överskottet från Svenska Spel (300 000 kr) och konto för att stimulera utveckling av kommunal ungdomspolitik 
(500 000 kr). 
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Geografisk spridning, antal 
 
Län 

Sökta 
projekt 2007 

Beviljade
projekt 2007

Sökta 
projekt 2006

Beviljade
projekt 2006

Sökta 
projekt 2005 

Beviljade
projekt 2005

Blekinge  8 3 6 2 2 0
Dalarna 8 6 6 2 5 2
Gotland  4 1 1 1 2 0
Gävleborg  8 3 14 7 11 4
Halland  5 1 3 1 4 1
Jämtland  6 3 5 2 0 0
Jönköping  10 5 11 5 11 2
Kalmar  22 12 13 8 8 3
Kronoberg  6 4 18 8 8 4
Norrbotten 20 8 21 7 11 3
Skåne 63 29 77 31 48 15
Stockholm 134 80 166 69 97 40
Södermanland 14 5 6 1 4 0
Uppsala  11 3 13 2 5 1
Värmland 13 7 13 4 10 5
Västerbotten 17 10 20 9 19 11
Västernorrland 9 3 12 4 6 2
Västmanland  9 5 11 8 5 2
Västra Götaland 68 32 86 32 40 13
Örebro  5 2 15 2 5 3
Östergötland 25 12 19 7 8 4
Summa 465 234 536 212 309 115

 
Andel sökande till myndighetens projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden som inte tidiga-
re hade sökt projektbidrag från myndighetens arvsfondssatsningar var 15 procent (2 organi-
sationer). Av dessa fick 50 procent (1 organisation) bidrag under 2007. Motsvarande andel 
som inte tidigare hade sökt projektbidrag för 2006 var 42 procent (49 organisationer) och av 
dessa fick 32 procent (16 organisationer) bidrag för 2006. Motsvarande andel som inte tidi-
gare hade sökt projektbidrag för 2005 var 44 procent (63 organisationer) och av dessa fick 
30 procent (19 organisationer) bidrag för 2005. 
 
Andel sökande som inte tidigare hade sökt projektbidrag av överskottet från AB Svenska 
Spel var 41 procent (53 organisationer) 2007. Av dessa fick 21 procent (11 organisationer) 
bidrag under 2007. Motsvarande andel som inte tidigare hade sökt projektbidrag för 2006 
var 52 procent (80 organisationer) och av dessa fick 18 procent (10 organisationer) bidrag 
för 2006. Motsvarande andel som inte tidigare hade sökt projektbidrag för 2005 var 47 pro-
cent (77 organisationer) och av dessa fick 43 procent (20 organisationer) bidrag för 2005. 
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4.4 Myndighetens insatser inom fritid- och föreningsliv  

 
Redovisning av myndighetens insatser inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv samt 
bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till verksamhetsgrenens mål 
 
Verksamhetsområdet har genomfört insatser inom följande olika områden: 

Organisationsstöd till ungdomsorganisationer 

Arbetet med organisationsstöd handlar om att förvalta och utveckla det nationella bidragssy-
stemet till ungdomsorganisationer. Vidare innebär det att förbättra rutiner för handläggning 
och kvalitetssäkring av ansökningar samt olika informationsinsatser som till exempel möten 
och konferenser med ungdomsorganisationer. 
 
Projektstöd till regional och nationell ungdomsverksamhet – Ungdomars fritid och 
organisering 
Arbetet med projektstöd för ungdomars fritid och organisering innebär att fördela 15 procent 
av AB Svenska spels överskott till organisationer och verksamhetsformer som inte passar in 
i de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, 
fonder och stiftelser. 
 
Insatser inom satsningen för unga i riskmiljöer 
Under 2007 har myndigheten beviljat 77 360 956 kronor till 140 projekt, 293 ansökningar 
har inkommit under året. Utöver bidragsgivning har flera riktade insatser skett kring erfa-
renhetsutbyte, fortbildning, kunskapsproduktion samt avgränsade större utvecklingsprojekt. 
 
Forum för erfarenhetsutbyte 
Ett flertal större konferenser och seminarier har genomförts i syfte att stärka förutsättningar 
för erfarenhetsutbyte mellan föreningar och kommunala verksamheter som arbetar med ut-
satta ungdomar. Ungdomsstyrelsen har genomfört flera tematiska konferenser, exempelvis 
kring jämställdhet, delaktighet, integration, unga och nätverkskulturer samt om medier och 
utvärdering. En riktad konferens har även hållits i syfte att dela erfarenheter från beviljade 
projekt inom de olika stödformerna. Hösten 2007 genomfördes även en hearing där slutsat-
ser och erfarenheter från satsningen delades med berörda myndigheter, departement samt 
centrala organisationer och aktörer. Under 2007 bedrev myndigheten en nationell fortbild-
ning för yrkesverksamma med ett strategiskt ansvar för ungdomsverksamhet, 110 personer 
deltog. 
 
Mötesplatser för unga 
Ungdomsstyrelsen har genomfört särskilda insatser och utvärderingar av nya mötesplatser 
som etablerats i befintliga lokaler. Flera utvecklingsprojekt har riktats mot drogfria mötes-
platser för ungdomar i åldern 15-20 år. Över 30 öppna mötesplatser har fått stöd under 2006 
och 2007. De mötesplatser som beviljats utvecklingsmedel är både nystartade och redan 
etablerade verksamheter, exempelvis ungdomens hus, kulturhus eller allaktivitetshus. Kän-
netecknande för dessa mötesplatser är inriktningen på olika kulturaktiviteter som dans, dra-
ma, musik och medier. I fokus ligger ofta ett kreativt arbete som bygger på ungdomarnas 
engagemang och delaktighet. Kulturaktiviteterna kompletteras och stöds av ett öppet rum 
eller en öppen verksamhet. Även fritidsgårdar som arbetar med äldre ungdomar har fått stöd 
från satsningen.  
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Mötesplatserna drivs både av kommuner och av ideella organisationer. Inom ramen för sats-
ningen har även en pilotstudie genomförts för att undersöka förutsättningarna för en mer 
riksomfattande kartläggning av mötesplaster för ungdomar i åldern 15-20 år. Under projekt-
tiden har två träffar genomförts specifikt för projektledare som leder verksamheter på drog-
fria mötesplatser.  
 
Skrifter och utredningar 
Ungdomsstyrelsen har under 2007 inom ramen för satsningen på unga i riskmiljöer produce-
rat ett flertal skrifter och rapporter i syfte att sammanställa och ta fram ny kunskap för att 
skapa bättre förutsättningar att utveckla verksamhet för utsatta ungdomar. Skriften Vikten 
av kompetens (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:8) belyser metoder och strategier för att 
identifiera kompetensbehov bland ungdomsarbetare. Rapporten Systematiskt kvalitetsar-
bete i öppen ungdomsverksamhet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:10) rymmer metod-
beskrivningar och praktiska exempel på hur man kan arbeta för att stärka kvaliteten inom 
öppen fritidsverksamhet för ungdomar. Inblick i verkligheten (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2007:7) beskriver förebyggande och främjande arbetssätt inom socialtjänsten. I syfte att 
tematiskt samla forskning och beskrivningar om utsatta ungas situation och forskning om 
effekter av ungdomsverksamhet har myndigheten tagit fram publikationerna Framgångens 
hemlighet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:2), Utsatta ungdomar (Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2007:4), Ung och social exkludering - en kartläggning av forskning om effek-
ter av ungdomsinsatser (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:5), Unga och nätverkskultu-
rer (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:12) samt Ungdomar, fritid och hälsa (Ungdomssty-
relsens skrifter 2007:13).  
 
Större utvecklingsprojekt 
Under 2007 har Ungdomsstyrelsen i samverkan med berörda aktörer initierat ett antal av-
gränsade utvecklingsprojekt. Ett antal kommuner har ingått i ett projekt i syfte att utveckla 
system för att utvärdera samhällsekonomiska effekter av ungdomsverksamhet, Sveriges mu-
sik- och kulturskolor (SMOK) administrerar ett utvecklingsprojekt med 36 kommuner i syfte 
att utveckla system för att kvalitetssäkra verksamheten, Kunskapscentrum, KEKS-nätverket 
och Nackanätverket driver i samverkan med ett 30-tal kommuner metodutveckling kring 
kvalitetsarbete och sju regionala aktörer driver ett fördjupat arbete kring bland annat kompe-
tens- och kvalitetsutveckling, nätverksbygge, erfarenhetsutbyte och utvärdering. De nämnda 
regionala utvecklingsprojekten syftar till att finna former för ett kommunöverskridande ung-
domsarbete där förutsättningarna för erfarenhetsutbyte, nätverk och metodutveckling ska 
stärkas. Detta kommer att ske genom olika konferenser, fortbildningsinsatser och nätverks-
bygge. Fritidsledarskolorna driver ett större kunskapsprojekt kring mötesplatser och profes-
sionalisering och Ersta Diakoni genomför ett större utredningsarbete kring föreningslivets 
sociala insatser. 
 
En bedömning av resultatet för dessa insatser i förhållande till verksamgrenens mål görs 
under avsnitt 4.5. 
 

4.5 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället 
genom bidragsgivning till ungdomars egen organisering samt uppbyggnad och förmedling 
av kunskap och stöd till metodutveckling inom området ungdomars fritid och kulturliv.  
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Bidragsgivning till ungas egen organisering 
Ungdomsstyrelsen har under 2007 fördelat statsbidrag till statsbidragsberättigade ungdoms-
organisationer och överskott av medel från AB Svenska Spel. Stödet minskade något under 
2006 för att åter öka 2007. Eftersom en stor del av bidraget kommer från överskottet från 
AB Svenska Spel är beslut med konsekvenser för spelmarknadens reglering av stor betydel-
se för ungdomsorganisationernas utveckling. De nuvarande föreskrifterna för statsbidraget 
har nu tillämpats vid två ansökningstillfällen. Våren 2007 tog verksamhetsgrenen fram en 
broschyr där styrdokumenten för ungdomsorganisationerna samlades och kommenterades. 
Två konferenser riktade till ungdomsorganisationerna genomfördes under våren 2007 för att 
ge möjlighet att diskutera kraven i statsbidragssystemet. Vidare hölls ett antal seminarier för 
de ungdomsorganisationer som fått ett påpekande om förbättringsbehov till nästa ansök-
ningsomgång. Ungdomsstyrelsen kan över tid se en förbättring av kvaliteten i ansöknings-
handlingarna vilket tyder på att myndighetens insatser de senaste åren nu börjar ge resultat. 
 
Projektstöd till ungdomars fritid och organisering och ungdomar i riskmiljöer   
Under 2007 har verksamhetsgrenen fortsatt att arbeta med projektstöd till nationell och regi-
onal ungdomsverksamhet. Projektstödet ”Stöd till ungdomars fritid och organisering” mot-
svarar en andel om högst 15 procent av Svenska Spel-medlen som Ungdomsstyrelsen enligt 
ett särskilt regeringsbeslut får fördela. Med projekt- och metodutvecklingsstöd till regional 
eller nationell ungdomsverksamhet har Ungdomsstyrelsen kunnat stödja insatser som syftar 
till förnyelse av ungas kultur- och fritidsverksamheter och aktiviteter för att stärka ungas 
egen organisering. Inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag har verksamhetsgrenen, 
under 2007 arbetat med en större projektsatsning Förebyggande och främjande ungdoms-
verksamhet. Under 2007 har myndigheten fördelat 77 360 956 kronor till 140 projekt. 293 
ansökningar har inkommit under året.  
 
Utöver bidragsgivning har flera riktade insatser skett kring erfarenhetsutbyte, fortbildning, 
kunskapsproduktion samt avgränsade större utvecklingsprojekt. Myndigheten lämnade en 
delredovisning av uppdraget den 1 november 2006. Under 2008 kommer satsningen att ut-
värderas och slutredovisas till regeringen i november. Projektstöd till mer avgränsade aktivi-
teter spelar sannolikt en stor roll för att stödja inte minst lokala initiativ som tas inom områ-
det fritids- och föreningsliv. Flertalet projekt får stor uppmärksamhet i lokala och regionala 
medier. Med de krav som ställs i alla projektstöd om en bred förankring och långsiktighet 
ser Ungdomsstyrelsen att samverkan mellan olika sektorer har stor betydelse för hur ett pro-
jekt ska lyckas. Flera av projekten inom satsningen förebyggande och främjande ungdoms-
verksamhet kan ge exempel på hur metoder för att möta unga i riskmiljöer har utvecklats.  
 
Uppbyggnad och förmedling av kunskap  
Kunskaps- och erfarenhetsförmedling är viktiga indikatorer inom verksamhetsgrenen. Det 
handlar om att ta fram och förmedla relevant kunskap till dem som arbetar med ungdomar 
inom fritidsområdet och i föreningar. Ungdomsstyrelsens bedömning är att behovet av kun-
skap inom detta område är stort och att potentialen för ökad måluppfyllelse genom ökade 
insatser är hög. 
 
Myndighetens kunskapsförmedling inom verksamhetsgrenen sker genom publikationer, på 
webbplatsen och i olika forum för erfarenhetsutbyte. Publicering av rapporter har framförallt 
skett inom ramen för satsningen förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och re-
dovisas i kapitel 4.4. Sammantaget har nio publikationer tagits fram inom verksamhetsgre-
nen. Publikationerna har varit efterfrågade och myndighetens bedömning är att dessa publi-
kationer fyllt ett kunskapsbehov inom området. 
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Inom verksamhetsgrenen har också ett antal erfarenhetsutbyten genomförts. Inom ramen för 
satsningen förebyggande och främjande ungdomsverksamhet har sju större konferenser hål-
lits. Dessa redovisas närmare i avsnitt 4.4. Vidare genomförde verksamhetsgrenen bland 
annat tillsammans med ett antal ungdomsorganisationer tre tematiska konferenser som foku-
serade frågor som delaktighet, integration och jämställdhet. Inför 2008 års fördjupade pröv-
ning, som innebär att ungdomsorganisationerna följer upp sin verksamhet mot målen för 
statsbidraget, genomfördes under hösten 2007 en informations- och erfarenhetsutbyteskonfe-
rens.  
 
Verksamhetsgrenen har i samband med uppdraget kring förebyggande och främjande ung-
domsverksamhet nått nya målgrupper, exempelvis polis, skola, allmännyttiga bostadsföretag 
och socialtjänst. Myndigheten kan konstatera att informations- och erfarenhetsutbytestillfäl-
len är mycket efterfrågade. Vid utvärderingar av konferenser och seminarier är målgruppen 
generellt sett oftast mycket nöjda med både upplägg och innehåll. 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att genomslaget för myndighetens arbete inom verksamhets-
grenen har ökat inom områdena organisationsstöd och kunskapsförmedling. Verksamheten 
inom det särskilda regeringsuppdraget Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet är 
sannolikt betydelsefull för myndighetens möjligheter att bidra till verksamhetsmålet, då en 
betydande del av ungas fritid och kulturliv pågår inom kommunal verksamhet. Satsningen 
har inneburit en förstärkning av samspelet mellan olika samhällsaktörer för att möta ungdo-
mar i riskmiljöer. Ett flertal nya metoder för att bryta utanförskap bland unga inom den fria 
tidens arena har genom stödformen utvecklats i såväl kommunala som föreningsdrivna ung-
domsverksamheter. Genom den stora satsningen på skrifter och utredningar inom området 
Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet har kunskapen ökat om hur föreningsliv 
och kommunal ungdomsverksamhet kan bidra till att stärka ungdomars delaktighet och in-
kludering i samhället. 
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5 Verksamhetsgren Internationellt ung-
domssamarbete  

Inom verksamhetsområdet Internationellt ungdomssamarbete har projektmedel från EU:s 
utbytesprogram Ung och aktiv i Europa handlagts och fördelats under 2007 enligt förord-
ning (SFS 1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen och programmet Utbyte med 
utvecklingsländer enligt särskilt avtal med myndigheten Sida. Dessutom ingår att ansvara 
för det europeiska nätverksprojektet SALTO Information Resource Center (IRC), samt att 
utveckla ett samarbete om ungdomspolitiken med turkiska myndigheter och organisationer 
finansierat med medel från Sida.  
 
Bidragsgivningen kompletteras med stöd till och kompetensutveckling av verksamma aktö-
rer inom ungdomsområdet. Verksamhetsområdet arbetar även med erfarenhetsutbyte kring 
europeisk ungdomspolitik samt metodutveckling av interkulturell samverkan.  
 
Verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete, totala kostnader och 
finansiering i tkr 
 Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005
Kostnader  
Lön inkl MGK 9 469 9 280 9 050
Övriga driftkostnader 4 664 1 944 1 151
Summa kostnader 14 133 11 224 10 201 
  

Finansiering  
Ramanslag 17.29:1.1 3 568 3 967 3 783
Ramanslag 17.29:2.2 2 590 2 506 2 458
Ramanslag 17.29.2.8 400 0 0
Externa medel enl. spec. 7 476 4 716 3 827
Intäkter 99 45 33
Summa finansiering 14 133 11 234 10 101
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete  
finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
 2007 2006 2005
EU-programmet Ung och aktiv i Europa, EU-medel 2 419 2 892 2 295
SALTO Information Resource Center (IRC), EU-medel 1 101 1 058 643
Uppdrag, konferens Alla olika – alla lika, medel från Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet 

 
2 139 

 
0 0

Uppdrag, Ungdomssamarbete i österled, medel från Allmänna arvs-
fonden 

 
179 

 
523 508

Projekt, Programmet kring utbyte med utvecklingsländer, medel från 
Sida 

 
178 

 
243 361

Projekt, Samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det ungdomspo-
litiska området, medel från Sida 

 
618 

 
0 0

Delprogram TCP, Programmet Ungdom, 2006, EU-medel 1) 580 0 0
Delprogram TCP, Programmet Ung och aktiv i Europa, 2007, EU-
medel1) 

 
262 

 
0 0

Projekt, medel från Svenska institutet 0 0 20
Summa extern finansiering 7 476 4 716 3 827

1) Ungdomsstyrelsen har beslutat om ändrade redovisningsprinciper för delprogrammet TCP (Training and Cooperation Plan) inom EU-
programmen Ung och aktiv Europa och Ungdom. Med TCP-aktiviteter avses aktiviteter som initierats och genomförs av det nationella kontoret 
för Ung och aktiv i Europa (Ungdomsstyrelsen). Dessa aktiviteter bokfördes tidigare som övriga skulder i balansräkningen. Från och med 2007 
bokförs TCP-aktiviteter som kostnader och intäkter i resultaträkningen. Se vidare avsnittet 10, Ekonomisk redovisning, Tilläggsupplysningar och 
noter, avsnitt ändrade redovisningsprinciper.  

 



UNGDOMSSTYRELSEN 2008-02-21 41(84) 
ÅRSREDOVISNING 2007 

 
 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen  
Internationellt ungdomssamarbete (tkr) 
 2007 2006 2005
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer, medel 
från Sida 

 
1 459  

 
2 597 2 637

Bidrag till nätverken för internationellt ungdomssamarbete (NIU), 
anslagsposten Internationell samverkan 

 
0 

 
0 90

Bidrag fördelade inom Programmet Ung och aktiv i Europa, EU-
medel 2) 

 
10 270 

 
0 0

Bidrag fördelade inom Programmet Ungdom, EU-medel 2) 7 786 0 0
Återbetalning av bidrag, bidrag som tidigare fördelats till EU-
parlamentsvalet 

 
0 

 
0 -21

Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 19 515 2 597  2 706
2) Ungdomsstyrelsen har beslutat om ändrade redovisningsprinciper för bidragshanteringen inom  EU-programmen Ung och aktiv i Europa och 
Ungdom. Tidigare bokfördes bidragen som övriga skulder i balansräkningen. Från och med år 2007 bokförs bidragen som transfereringar i 
resultaträkningen. Se vidare avsnittet 10, Ekonomisk redovisning, Tilläggsupplysningar och noter, avsnitt ändrade redovisningsprinciper.  

Verksamhetsmål: 

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgiv-
ning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling 
inom det internationella ungdomssamarbetet. 

Återrapportering: 

• Redogörelse för vilka informationsinsatser som vidtagits för att sprida kännedom 
om EU:s nya program Ung och aktiv i Europa samt bedömning av behovet av ytter-
ligare insatser. 

• Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet 
beviljade ansökningar inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa samt de delta-
gandes fördelning på ålder och kön. 

• Redovisning av andelen av fördelade medel som riktats till ungdomar som vanligt-
vis inte deltar i internationella sammanhang. 

• Redogörelse för beviljade projekts geografiska spridning i landet. 
• Redovisning av myndighetens insatser inom internationellt ungdomssamarbete samt 

bedömning av resultatet i förhållande till målet för verksamhetsgrenen. 
 
År 2007 var det första året med EU-programmet Ung och aktiv i Europa (2007-2013). Efter-
som det nya programmet på flera punkter skiljer sig från det tidigare EU-programmet Ung-
dom så är inte jämförelser med tidigare budgetår relevanta för samtliga återrapporterings-
krav. Nya delprogram har tillkommit, några har integrerats i redan existerande och förutsätt-
ningarna för ansökan och finansiering av projekt har ändrats. Budgeten för Ung och aktiv i 
Europa är också 20 procent lägre 2007 än den budget EU-programmet Ungdom hade för 
2006.  
 

5.1 Informationsinsatser för Ung och aktiv i Europa  

Redogörelse för vilka informationsinsatser som vidtagits för att sprida kännedom om EU:s 
nya program Ung och Aktiv i Europa samt bedömning av behovet av ytterligare insatser 

Genomförande och utfall: 

Ung och aktiv i Europa är den tredje generationen utbildningsprogram som initierats av Eu-
ropeiska kommissionen. Programmet sträcker sig över sju år, 2007-2013, och har sitt ur-
sprung i EU:s Lissabonstrategi, ungdomspakt och vitbok om ungdom, vilket resulterat i ett 
program med större ungdomspolitiskt fokus. Programmet är sammansatt av ett antal delpro-
gram som ger ungdomar, ungdomsledare, politiker, tjänstemän och andra verksamma inom 
ungdomssektorn möjlighet att genomföra olika typer av internationella samarbetsprojekt.  
 
Ungdomsstyrelsen har under 2007 genomfört en rad olika informationsinsatser för att sprida 
information om det nya programmet. En lanseringsturné på åtta platser runt om i Sverige 
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genomfördes under mars, april och maj. Deltagarna fick information om det nya program-
met och den europeiska ungdomspolitiken samt exempel från några kommuner om vad som 
gör internationellt samarbete framgångsrikt. Slutsatserna kom från studien Lyx eller livsvik-
tigt? som Ungdomsstyrelsen genomförde under året. Medarbetare från det internationella 
verksamhetsområdet har också medverkat på Ungdomsstyrelsens kommunkonferensserie för 
att sprida kännedom om Ung och aktiv i Europa. En särskild informationsinsats har genom-
förts för att nå aktörer i förorterna till Malmö, Göteborg och Stockholm och en rad informa-
tionsträffar har hållits runt om i landet där kommuner, organisationer och nätverk bjudit in 
Ungdomsstyrelsen för att få information om nyheterna i programmet. Totalt har 40 informa-
tionstillfällen genomförts med cirka 2 200 deltagare.  
 
Ungdomsstyrelsen har också tagit fram broschyrer, vykort, informationsblad, quick screens 
och magasinet Gränslöst för att sprida information om Ung och aktiv i Europa. Dessutom 
finns informationen på Ungdomsstyrelsens webbplats. 
 

5.2 Antalet ansökningar inom Ung och aktiv i Europa 

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade 
ansökningar inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa samt de deltagandes fördelning 
på ålder och kön  

Genomförande och utfall: 

Ansökningstrycket i förhållande till befintliga medel har varit högt inom flera delprogram i 
Ung och aktiv i Europa. Andelen beviljade projekt3 är 46 procent, jämfört med 2006 då 88 
procent beviljades medel. Av de beviljade projekten ställdes 5,5 procent in, bland annat på 
grund av problem för de nationella kontoren i några länder att starta sin verksamhet, vilket i 
sin tur fördröjt möjligheten för svenska grupper att söka bidrag för till exempel Ungdomsut-
byten. Användarna har visat särskilt stort intresse för Europeisk volontärtjänst, Ung i värl-
den samt Utbildning och nätverksbyggande. Ett stort antal Ungdomsutbyten med unga med 
begränsade möjligheter har beviljats under 2007, vilket har varit kostnadskrävande och på-
verkat andelen beviljade projekt.  
 
Antal inkomna och beviljade ansökningar 
Delprogram 
 

Sökt 2007 Beviljat 2007

1.1 Ungdomsutbyte 108 39
1.2 Ungdomsinitiativ 21 14
1.3 Demokratiprojekt  8 2
2.0 Intresseanmälningar för ackreditering inom EVS4 120 115
2.1 Europeisk volontärtjänst 84 51
3.1 Ung i världen5 24 10
4.3a Utbildning och nätverksbyggande  28 10
4.3b TCP-aktiviteter6 - 29
5.1 Ungdomspolitiska seminarier 2 1
Totalt 395 2717

 

                                                 
3 TCP-aktiviteter och Intresseanmälningar för EVS är inte medräknade, eftersom de inte söker medel.  
4 För att kunna ansöka om att skicka eller ta emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst (EVS) måste organisationerna vara ackrediterade. 
Detta sker genom en intresseanmälan som skickas till Ungdomsstyrelsen där det blivande EVS-projektet beskrivs. Anmälan bedöms och god-
känns av Ungdomsstyrelsen. Inom EU-programmet Ungdom var det endast mottagande organisationer som ackrediterades, men från 2007 och 
det nya programmet Ung och aktiv i Europa, ackrediteras sändande, mottagande och samordnande organisationer. Ackrediteringen innebär inte 
att projektansökan i ett senare läge automatiskt beviljas eller att organisationen garanteras bidrag. 
5 Inom Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och nätverksbyggande. 
6 Med TCP-aktiviteter avses aktiviteter som initierats av det nationella kontoret för Ung och aktiv i Europa, Ungdomsstyrelsen, inom ramen för 
Training and Cooperation Plan (TCP). Projektstöd söks därmed inte, men avsatta bidragsmedel används till aktiviteterna. 
7 7 stycken projekt har ställts in efter att de blivit beviljade. 
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Fördelning efter kön och ålder, ungdomar och ungdomsledare 
 
Fördelning efter kön (deltagande ungdomar och ungdomsledare) 

Kvinnor 2007 Män 2007 Totalt Delprogram 
Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

1.1 Ungdomsutbyte 579 51 547 49 1 126
1.2 Ungdomsinitiativ 58 61 37 39 95
1.3 Demokratiprojekt  66 53 58 47 124
2.1 Europeisk volontärtjänst 67 63 39 37 106
3.1 Ung i världen 165 58 118 42 283
4.3a Utbildning och nätverksbyggande  51 52 47 48 98
4.3b TCP-aktiviteter  212 50 213 50 425
5.1 Ungdomspolitiska seminarier 40 50 40 50 80
Totalt 1 238 53 1 099 47 2 337

 
Generellt är könsfördelningen jämn i de beviljade projekten inom Ung och aktiv i Europa. 
Inom Ungdomsinitiativ, Ung i Världen och Europeisk volontärtjänst deltar kvinnor i något 
större utsträckning, men inte i något delprogram överstiger kvinnornas andel 63 procent.  
 
Fördelning efter ålder (deltagande ungdomar)8 

2007 Delprogram 

13-15 år 15–17 år 18–25 år 26-30 år 

1.1 Ungdomsutbyte 36 438 605 47
1.2  Ungdomsinitiativ - 29 66 -
1.3 Demokratiprojekt  10 20 57 37
2.1  Europeisk volontärtjänst - 1 79 26
3.1 Ung i världen9 15 72 125 3
5.1 Ungdomspolitiska seminarier - 25 30 25
Totalt 61 585 962 138
 

Ung och aktiv i Europa vänder sig dels till unga mellan 13 och 30 år, dels till aktörer inom 
ungdomssektorn. Vissa delprogram är öppna endast för ungdomar eller för ledare, medan 
andra syftar till att stärka dialogen mellan unga och vuxna. Vissa begränsningar i ålder finns 
också inom de delprogram som enbart riktar sig till unga. De som är mellan 13 och 18 år kan 
endast delta i Ungdomsutbyten, Ung i världen - Ungdomsutbyten och Demokratiprojekt och 
de som över 26 år kan endast undantagsvis genomföra Ungdomsutbyten. Åldersfördelningen 
är därför främst koncentrerad till ålderspannet 18-25 år, vilket omfattar deltagare från samt-
liga delprogram som vänder sig till unga.  
 
Fördelning efter nationalitet (deltagande ungdomar) 

Svenskar  
2007 

Utländska deltagare 
2007 

Delprogram 

Antal Andel (%) Antal Andel 
(%)

1.1 Ungdomsutbyte 364 32 762 68
1.2 Ungdomsinitiativ 90 95 5 5
1.3 Demokratiprojekt  70 56 54 44
2.1 Europeisk volontärtjänst 16 15 90 85
3.1 Ung i världen 58 27 157 73
5.1 Ungdomspolitiska seminarier 30 38 50 62
Totalt 628 36 1 118 64

 

                                                 
8 Utbildning och Nätverksbyggande, Ung i världen - Utbildning och Nätverksbyggande och TCP-aktiviteter redovisas inte då deltagarna i projek-
ten är ungdomsledare och ingen åldersstatistik finns. 
9 Endast ungdomar som deltagit i Ungdomsutbyten inom Ung i världen redovisas, totalt 215 stycken. 
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Fördelning efter nationalitet (deltagande ungdomsledare) 

Svenskar  
2007 

Utländska deltagare 
2007 

Delprogram 

Antal Andel (%) Antal Andel 
(%)

3.1 Ung i världen 14 21 54 79
4.3a Utbildning och nätverksbyggande  34 35 64 65
4.3b TCP-aktiviteter 425 100 0 0
Totalt 473 80 118 20

 
I de projekt som beviljades bidragsmedel under 2007 deltog totalt 1 746 ungdomar och av 
dem kom 628 ungdomar från Sverige. Bidrag utgår till samtliga deltagare i projekt som be-
viljats medel oavsett nationalitet. Många projekt har haft fler utländska än svenska deltagare 
och därför har en större andel av de svenska medlen gått till utländska ungdomar. Svenska 
deltagare får dock motsvarande förmåner när de är involverade i projekt som beviljas av 
andra nationella kontor i Europa. Detta är särskilt tydligt inom Europeisk volontärtjänst där 
en majoritet av beviljade projekt tagit emot utländska volontärer, totalt 90 stycken under 
2007.  
 
Kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn är en viktig del av programmet. 
Syftet med de seminarier, utbildningar och konferenser som under 2007 har genomförts runt 
om i Sverige och Europa var att stimulera nya kontakter, höja kvaliteten på samarbetspro-
jekt, men också att öka kunskapen kring ungdomspolitiska frågor. Ungdomsstyrelsen bevil-
jade under 2007 bidrag till 59110 personer totalt, varav 473 var från Sverige, för att delta i 
kompetensutveckling.  
 

5.3 Ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationel-
la sammanhang 

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktats till ungdomar som vanligtvis inte 
deltar i internationella sammanhang 

Genomförande och utfall: 

Europeiska kommissionen har länge haft en inkluderingsstrategi som innebär att ungdomar 
med begränsade möjligheter ska prioriteras i ansökningsförfarandet. Kommissionen definie-
rar unga med begränsade möjligheter utifrån (ett antal) hinder som i vissa sammanhang kan 
medföra att ungas reella tillgång till icke-formella och formella meriter, mobilitet och delta-
gande i samhället är begränsad jämfört med andra jämnåriga. Det kan gälla utbildning, so-
cioekonomisk, geografisk eller kulturell bakgrund samt funktionshinder. Strategin har ut-
vecklats under 2007 för att ytterligare stärka målgruppens möjligheter att delta i programmet 
på lika villkor. 
 
Antal beviljade projekt och andel medel fördelade på inkluderingsprojekt 
Delprogram Antal projekt 2007  

(% av samtliga beviljade projekt) 
Andel av medel (%)

1.1 Ungdomsutbyte 33 (85) 89
1.2 Ungdomsinitiativ 6 (43) 46
1.3 Demokratiprojekt  1 (50) 50
2.1 Europeisk volontärtjänst 19 (37) 32
3.1 Ung i världen 4 (40) 49
5.1 Ungdomspolitiska seminarier 1 (100) 100
Totalt  64 (55) 57
 

                                                 
10 Inom TCP-aktiviteter registreras endast de svenska ledare som antas till nationella och internationella utbildningar. 
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En majoritet, 55 procent, av de beviljade projekten, involverar unga med begränsade möjlig-
heter. Dessa projekt får också 57 procent av den tillgängliga budgeten. Störst andel har 
Ungdomsutbyte, där 85 procent av alla beviljade projekt inkluderat unga med begränsade 
möjligheter. Under 2007 har detta främst handlat om unga med olika typer av socioekono-
miska hinder, men även utbyten med funktionshindrade unga har genomförts. Lägst andel 
inkluderingsprojekt återfinns inom Europeisk volontärtjänst och situationen var likadan 
inom det tidigare EU-programmet Ungdom. Det är svårt att finna volontärprojekt som är 
anpassade för till exempel funktionshinder eller som kan ge extra stöd till de ungdomar som 
behöver. Det kan också vara svårt att få unga att ge sig iväg ut i Europa, ofta själva, under en 
längre tid.  
 

5.4 Geografisk spridning i landet 

Redogörelse för beviljade projekts geografiska spridning i landet 

Genomförande och utfall: 

Antal beviljade projekt fördelade på län 
Län  
 

Antal projekt 

Stockholm 35 
Västra Götaland 27 
Skåne  14 
Västernorrland  9 
Gävleborg 8 
Örebro 4 
Kalmar 4 
Jönköping 4 
Kronoberg 3 
Värmland 3 
Västerbotten 3 
Västmanland 3 
Östergötlands 3 
Norrbotten 2 
Blekinge 1 
Dalarna 1 
Halland 1 
Uppsala 1 
Totalt 12611 
 
De tre storstadslänen toppar listan över beviljade projekt. Såväl i Stockholm som i Västra 
Götalands län är det några aktörer som står bakom flera projekt, till exempel har Åmåls 
kommun/Europa Direkt i Åmål beviljats 6 av de totalt 27 projekten i länet, Likaså har Blue 
Hill i Solna och Internationellt Kulturutbyte i Stockholm beviljats 5 respektive 4 av totalt 35 
projekt. Starka aktörer återfinns också i de län där få projekt beviljats.  
 

                                                 
11 TCP-aktiviteter är ej medräknade eftersom det är Ungdomsstyrelsen som initierar dessa. 
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5.5 Myndighetens insatser inom internationellt  
ungdomssamarbete 

Redovisning av myndighetens insatser inom internationellt ungdomssamarbete samt bedöm-
ning av resultatet i förhållande till målet för verksamhetsgrenen 

Genomförande och utfall: 

Ung och aktiv i Europa 
Ung och aktiv i Europa löper mellan 2007 och 2013 och Ungdomsstyrelsen är nationellt 
kontor för programmet i Sverige. Programmets grundvärderingar baseras på interkulturell 
förståelse, icke-formellt lärande, ungdomars inkludering och aktiva deltagande i samhället. 
Genom att unga tar del av olika internationella samarbetsformer så ökar deras möjlighet till 
integrering i samhället. Erfarenheter och nya kunskaper bidrar ofta till ökad anställningsbar-
het. Intresset för att engagera sig i olika samhällsfrågor växer och dessutom bidrar aktivite-
terna till att stärka ungas identitet och självkänsla. Programmet är ett bra verktyg i arbetet 
med att inkludera ungdomar med begränsade möjligheter, men också en möjlighet att öka 
ungas inflytande och den interkulturella dialogen i samhället. Stora möjligheter finns också 
för vuxna aktörer till kompetensutveckling kring internationella projekt och europeisk ung-
domspolitik. 
 
Europeisk ungdomsvecka 
Den europeiska ungdomsveckan genomfördes 3-10 juni 2007 i samtliga länder som samar-
betar inom Ung och aktiv i Europa. I Bryssel samlades ungdomar från hela EU, som fick 
tillfälle att diskutera Europas framtid. Ämnen som inkludering och mångfald, arbete, 
diskriminering, volontärverksamhet och aktivt medborgarskap uppmärksammades. Diskus-
sionerna kulminerade den 6 juni med en stor politisk debatt, där EU-kommissionens ordfö-
rande José Manuel Barroso och kommissionären Jan Figel deltog. Evenemang genomfördes 
också lokalt, regionalt och nationellt runt om i Europa för att belysa programmet och ung-
domsfrågorna. I Sverige fokuserade Ungdomsstyrelsen på ungas inflytande och delaktighet. 
Ungdomsministern chattade med ungdomar och Ungdomsstyrelsen anordnade ett seminari-
um i samarbete med Sveriges Ungdomsråd. 
 
SALTO – Information Resource Center (IRC) 
Ungdomsstyrelsen ansvarar sedan 2002, tillsammans med vår ungerska motsvarighet, för ett 
av åtta europeiska resurscenter. Dessa resurscenter har i uppdrag att stödja implementering-
en av Ung och aktiv i Europa inom de olika teman eller områden som respektive center är 
specialiserade på. IRC:s uppgift är att underlätta den interna kommunikationen och koordi-
neringen mellan de nationella kontoren och kommissionen via extranätet Youthnet, samt att 
stödja kontoren i att utveckla sina informationsstrategier. IRC har också i uppdrag att under 
2007-2008 utveckla en databas på europeisk nivå, där grupper och organisationer kan söka 
partner för att genomföra aktiviteter inom programmet. 
 
Utbyte med utvecklingsländer 
Samarbetet med Sida kring Utbyte med utvecklingsländer avslutas våren 2008 och inget nytt 
samarbete är klart i dagsläget. Satsningen har kännetecknats av ömsesidighet mellan delta-
gare från Sverige och respektive utvecklingsland. Deltagarna har både rest iväg och varit 
värdar för utbytet, därmed upplever de både sin egen och en annan kultur utifrån ett vidgat 
perspektiv. De egna värderingarna ifrågasätts genom diskussioner i ett jämlikt kontext. Ut-
bytet har därmed också varit en motivationsfaktor för att öka inkluderingen i samhället. 
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Ungdomspolitiskt samarbete med Turkiet 
Under 2007 beviljades Ungdomsstyrelsen medel från Sida för ett treårigt ungdomspolitiskt 
samarbetsprojekt med Turkiet. Syftet med projektet är att öka samarbetet kring lokal och 
nationell ungdomspolitik samt öka kunskapen om ungas levnadsvillkor och europeisk ung-
domspolitik i respektive land. Under 2007 har förberedelser skett för att under 2008 och 
2009 kunna genomföra ett antal seminarier, studiebesök och delegationsresor som ska möj-
liggöra erfarenhetsutbyte och metodutveckling för politiker, tjänstemän och ungdomsledare 
på lokal, regional och nationell nivå.  
 
Ungdomssamarbete i österled 
Mellan 2003 och 2006 ansvarade Ungdomsstyrelsen för arvsfondssatsningen Ungdomssam-
arbete i österled. Syftet med satsningen var att öka ungas inflytande och delaktighet i sam-
hället samt deras interkulturella lärande och tolerans för andra kulturer. Under första kvarta-
let 2007 utvärderades satsningen och en avslutande rapport lämnades till Arvsfondsdelega-
tionen samt till Ungdomspolitiska enheten på Integrations- och jämställdhetsdepartementet.  
 
Erfarenheterna från Ungdomssamarbete i österled visade att det finns ett klart mervärde i att 
svenska aktörer på ungdomsområdet utvecklar internationella samarbetsprojekt, nätverk och 
strukturer med andra länder. Detta mervärde tillkommer såväl individer, organisationer som 
övriga samhället. Intresset för fortsatt samarbete var stort bland användarna, något som ock-
så visade sig i andelen ansökningar till Ung och aktiv i Europa, som var kopplade till denna 
region, under 2007. Framgångsfaktorerna för internationell samverkan belystes också i slut-
rapporten och behovet av långsiktigt samarbete och stöd till strukturer ansågs som avgöran-
de faktorer. 
 
Alla olika – alla lika (The End of the Beginning) 
Den avslutande konferensen för Europarådets kampanj Alla olika – alla lika - mot rasism, 
anti-semitism, främlingsfientlighet och intolerans arrangerades 4-7 oktober 2007 i Malmö av 
Ungdomsstyrelsen i samverkan med Regeringskansliet, Landsrådet för Sveriges Ungdoms-
organisationer (LSU), Malmö stad samt Delegationen för mänskliga rättigheter. Konferen-
sen samlade 280 deltagare från 42 olika länder som utbytte erfarenheter om hur man kan 
arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Alla olika – alla lika hade även som mål att in-
spirera deltagarna genom kulturella aktiviteter och skapa mötesplatser med lokala ungdoms-
projekt. I anslutning till konferensen hölls ett seminarium kring temat jämställdhet och he-
dersvåld där ett trettiotal europeiska forskare, praktiker och representanter från ungdomsor-
ganisationer diskuterade metoder för hur ungdomsorganisationerna kan arbeta med mänskli-
ga rättigheter, jämställdhet och hedersrelaterat våld. 
 
Lyx eller livsviktigt? 
Ungdomsstyrelsen tog fram utvärderingen Lyx eller livsviktigt? under 2007. Syftet med stu-
dien var att öka kunskapen om vad som är framgångsfaktorer för internationellt ungdoms-
samarbete. Kommunerna Kalmar, Karlstad, Lidköping och Örnsköldsvik studerades. De 
arbetar alla aktivt inom området och det finns både likheter och skillnader mellan dem. Alla 
kommunerna har haft ett stabilt politiskt styre under längre tid, tydligt intresse för interna-
tionellt ungdomssamarbete hos politikerna och de betraktar unga som en resurs. Skillnader-
na är främst olikheter i organisering och struktur, varierande samordning mellan olika aktö-
rer vilket påverkar kommunens internationella arbete. 
 
En bedömning av resultatet för dessa insatser i förhållande till verksamgrenens mål görs 
under avsnitt 5.6. 
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5.6 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att stärka ungdomars interkulturella förståelse och inklude-
ring i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte 
samt stöd till metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet.  
 
Bidragsgivning 
Myndighetens insatser för att nå verksamhetsgrenens mål har under 2007 främst varit foku-
serade på lansering av det nya EU-programmet Ung och aktiv i Europa och en fortsatt kvali-
tetssäkring av bidragsgivningen. Vidare har myndigheten arbetat för att utveckla metoder för 
internationellt ungdomssamarbete och arbetat med att belysa de positiva effekterna. 
 
En omfattande informationsinsats har genomförts för att sprida information om nyheterna 
inom Ung och aktiv i Europa samt tydliggöra kopplingen till den europeiska ungdomspoliti-
ken. Målet har varit att underlätta användningen av programmet som ett verktyg, men också 
att lyfta syftet med programmet. Målsättningen att nå fler nya användare kvarstår och infor-
mationsarbetet kommer att fortgå under kommande år. 
 
Ung och aktiv i Europa har inneburit ökade möjligheter för unga och ungdomsledare, men 
också för politiker, tjänstemän och andra verksamma inom ungdomssektorn att genomföra 
olika typer av internationella samarbetsprojekt. Nya stödmöjligheter har tillkommit för pro-
jekt med större ungdomspolitiskt fokus. Dessa har ännu inte nyttjats fullt ut av användarna. 
Samtidigt har intresset fortfarande varit stort för de delprogram som också utgjorde en del av 
EU-programmet Ungdom. Sammantaget har sökta medel vida överstigt de som varit till-
gängliga för 2007.  
 
Det har i stort sett varit jämn könsfördelning bland deltagarna och även tidigare kvinnodo-
minerade delprogram som EVS har närmat sig en balans mellan könen. Prioriteringen på 
unga med begränsade möjligheter inom Ung och aktiv i Europa har haft stort genomslag på 
andelen beviljade projekt. Unga som annars inte tar del av internationellt samarbete har haft 
möjlighet att genomföra utbyten, volontärtjänst etcetera. Ungdomsstyrelsens arbete med 
jämställdhet och inkludering fortsätter under hela programperioden.  
 
Genom Sidas satsning Utbyte med utvecklingsländer har myndigheten nått nya aktörer som 
är intresserade av att genomföra internationella ungdomsutbyten. Synergieffekterna av att 
myndigheten handlägger olika program för internationellt ungdomssamarbete har märkts i 
form av den mångfald projekt som kan stödjas utifrån de olika programmen, ett utökat nät-
verk av kontakter samt ökade kunskaper om effekterna av internationellt ungdomssamarbe-
te. Projektsatsningen har bidragit till att stärka ungdomars interkulturella förståelse och även 
den allmänna förståelsen för värdet av internationella projekt har ökat, bland annat i form av 
individuell utveckling, ökat samhällsengagemang och ökad studiemotivation. 
 
Metodutveckling 
De positiva resultaten av lanseringen av Ung och aktiv i Europa under första halvåret 2007, 
med en tydlig målgrupp i politiker och tjänstemän, har visat sig alltmer. Samtal från kom-
muner som vill satsa mer långsiktigt och strategiskt ökar och intresset återspeglas också 
konkret i andelen sökta medel. Vidare påvisar kontakter med målgruppen ett ökat intresse 
för hur kommuner och regioner i andra delar av Europa arbetar med ungdomsfrågor som 
hälsa, inflytande, stöd till lokala föreningslivet med mera.  
 
Effekterna, hindren och framgångsfaktorerna för internationellt samarbete har kartlagts i 
studien Lyx eller livsviktigt. Erfarenheterna från fyra kommuner visar på att internationella 
möten utvecklar människor, att samarbeten berikar samhällen och framgång till stor del är 
avhängigt långsiktig finansiering. Studien har använts flitigt för att stödja aktörer på området 
i deras internationella arbete. 
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Inom verksamhetsgrenen har myndigheten under 2007 fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra 
internationella ungdomsprojekt genom att vidareutveckla myndighetens utbildningsstrategi. 
Under 2007 har myndigheten genomfört flera utbildningar för att öka ungdomsledares kom-
petens att utveckla egna internationella projekt. Generellt får dessa utbildningar positiva 
omdömen i utvärderingarna. Avsaknaden av liknande utbildningar för denna målgrupp av 
ungdomsarbetare, särskilt inom kommunala fritidssektorn, är mycket påtaglig. Informations- 
och inspirationsmaterial har också tagits fram för att informera om möjligheterna och meto-
derna inom Ung och aktiv i Europa.  
 
Ungdomsstyrelsen har varit involverad i utvecklingen av programmets valideringsverktyg; 
Youthpass, som syftar till att öka erkännandet av icke-formell utbildning inom ungdomsom-
rådet. Youthpass lanserades under sommaren 2007 och samtliga deltagare inom EVS, Ung-
domsutbyten samt Utbildning och nätverksbyggande har rätt att få ett intyg efter genomförd 
aktivitet. Ungdomsstyrelsen har också deltagit i den arbetsgrupp som ska utveckla en del av 
Europass för det icke-formella lärandet. 
 
Ungdomsstyrelsen har under en längre tid haft ett nätverk, Nätverket för internationellt ung-
domssamarbete (NIU), för att sprida information om EU-programmen. Nätverket består av 
15 aktörer i olika delar av Sverige (Eksjö, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Jönköping−Växjö, 
Kalmar, Karlstad, Motala, Robertsfors, Skara, Skellefteå, Sollefteå, Stockholm, Örebro och 
Östersund). Samarbetet med NIU är strategiskt betydelsefullt för rekryteringen av nya an-
vändare av internationella ungdomsprogram på lokal och regional nivå, för utvecklingen av 
nya metoder inom området och i lanseringen av Ung och aktiv i Europa. Under 2007 fortsat-
te NIU sitt arbete med att sprida erfarenheter och information kring möjligheterna att arbeta 
internationellt till aktörer på lokal och regional nivå. Inför övertagandet av Eurodesk lokala 
nätverk 1 januari 2008 fördes diskussioner hur man kan finna synergier mellan nätverken 
och dess olika uppdrag. 
 

Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att omfattningen och kvaliteten av myndighetens verksamhet 
inom verksamhetsgrenen har ökat, framförallt inom bidragsgivningen för Ung och aktiv i 
Europa. Det nya EU-programmet har gett ett stort antal ungdomar och ungdomsledare möj-
lighet att delta i internationella samarbetsprojekt, vilka stärkt deras interkulturella förståelse 
och delaktighet i samhället. Nya bidragsmöjligheter inom Ung och aktiv i Europa har beto-
nat den europeiska ungdomspolitiken och underlättat dialogen mellan unga och vuxna. Ge-
nom kompletterande internationella program har myndigheten också nått nya aktörer som är 
intresserade av internationellt ungdomssamarbete.  
 
Resultaten är svåra att mäta, men kontakten med målgruppen och utvärderingar visar att 
Ungdomsstyrelsens arbete förbättrar förutsättningarna för målgruppen.  
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6 Organisationsstyrning 

Återrapportering: 

Ungdomsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i 
sin verksamhet har tagit till vara ungdomar som en resurs samt hur myndigheten verkat för 
jämställdhet och mångfald.  
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet vänder sig främst till personer som arbetar med ungdomar, 
organisationer, politiker och tjänstemän, och i mindre utsträckning till ungdomar direkt. 
Inom vissa delar av verksamheten har dock myndigheten även unga som en direkt målgrupp. 
Detta gäller till exempel statsbidraget till ungdomsorganisationer och delar av EU-
programmet Ung och aktiv i Europa. 
 
Att se unga som en resurs och att i den mån det är möjligt ta tillvara ungdomar som en resurs 
är centralt för myndigheten. Det är också centralt för myndigheten att verka för jämställdhet 
och mångfald och är i en del fall ett uttalat mål för verksamheten. Det är emellertid inte all-
tid enkelt att beskriva hur det går till. För att tydliggöra kan följande indelning göras: 
 
Metoder som myndigheten använder  
Syfte Metod 
Brukare Kundundersökning, enkäter, intervjuer 
Kompensatoriskt Aktiv handläggning, kvalitetssäkring av webben, samarbete 

med lokala aktörer 
Verksamhet Attityd- och värderingsundersökning, utvärderingar, fri-

tidsvaneundersökning, rikskonferens, idéskrifter, metod-
böcker, kommunbesök, peer education (unga lär unga) 

 
För att förtydliga ger vi här exempel på hur tabellen kan tolkas för unga: 
 
Unga är brukare och därmed en målgrupp som brukar myndighetens service. För att kunna 
anpassa insatserna efter ungas behov och önskemål behöver myndigheten kunskap om deras 
syn på verksamheten. 
 
Ett kompensatoriskt perspektiv anläggs för att unga som grupp på grund av sin ålder har 
bristande erfarenhet av kontakt med offentlig verksamhet. För att ge unga lika möjligheter 
behövs ett aktivt stöd så att de kan ta del av olika verksamheter och bidrag,  
 
Ur ett verksamhetsperspektiv kan man argumentera för att myndigheters verksamhet blir 
bättre och mer ändamålsenlig om olika åldersgrupper medverkar i utformning och genomfö-
rande av verksamheten. Ungas så väl som äldres inspel behövs för att förbättra verksamhe-
ten och för kvalitetssäkring (UNG 2003, Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:6). 
 
Samma metoder används när myndigheten verkar för jämställdhet och mångfald. 
Redovisningen sker så att först redovisas hur Ungdomsstyrelsen tagit tillvara unga som 
resurs, sedan hur vi verkat för jämställdhet och slutligen hur vi verkat för mångfald.  
Inom respektive del ges exempel på hur detta gått till inom respektive verksamhetsgren. 
Redovisningen är inte fullständig. 
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6.1 Ungdomar som en resurs 

Redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har tagit 
till vara ungdomar som en resurs 

Genomförande och utfall: 

Nationell och kommunal ungdomspolitik  
Ungdomsstyrelsen har fortlöpande bjudit in ungdomsorganisationer till dialog om den natio-
nella ungdomspolitiken. Det har främst skett genom Landsrådet för Sveriges Ung-
domsorganisationer (LSU) men även med vissa ungdomsorganisationer direkt. Inom verk-
samhetsområdet har unga tagits tillvara som en resurs främst utifrån ett verksamhetsperspek-
tiv men även till viss del ur ett brukarperspektiv samt ett kompensatoriskt perspektiv. I sam-
band med Ungdomsstyrelsens rikskonferens deltog unga i stor utsträckning, både som före-
läsare och som deltagare. I urvalet till Årets ungdomskommun ingår representanter från 
ungdomsorganisationer som Sveriges Ungdomsråd som centrala aktörer i myndighetens 
externa urvalsgrupp. Representanter för ungdomsorganisationer har bjudits in till de refe-
rensgrupper som knutits till de utredningar som har genomförts under året. I de undersök-
ningar som gjorts under året har intervjuer och enkätundersökningar genomförts med ung-
domar.  
 
Ungdomsstyrelsen hade 2006 regeringens uppdrag att arrangera Skolval 2006. Unga med-
verkade i stor utsträckning, både i planering och i genomförande. Skolvalet genomfördes i 
samarbete med Sveriges Elevråd (SVEA) och Sveriges Ungdomsråd. Under 2007 har skol-
valet utvärderats. Även detta har skett i dialog med unga. 
 
I arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken begär Ungdomsstyrelsen att 
vid besök få träffa både representanter för olika nämnder/politiker och för unga, samtidigt.  
 
Unga var aktivt delaktiga i arbetet med Ungdomsstyrelsens rapport om hur myndigheten kan 
arbeta för att involvera kommunerna i implementeringen av EU:s gemensamma ungdomspo-
litiska mål och den europeiska ungdomspakten. Förslaget redovisades till regeringen 8 au-
gusti 2007. Myndigheten genomförde under arbetets gång flera möten med representanter 
från LSU och Sveriges Ungdomsråd. Under den europeiska ungdomsveckan, 7 juni, organi-
serade Ungdomsstyrelsen och Sveriges Ungdomsråd ett arbetsmöte med företrädare för 
kommuner och kommunala ungdomsråd för att ta fram inspel till rapportens förslag på temat 
ungas inflytande. 
 
I samband med Lupp (se avsnitt 3.2) har flera kommuner låtit unga reflektera över resultatet 
och kommunen har sedan arbetat med deras inspel i kommunala handlingsplaner. Inom pro-
jektet Lupp är en viktig förutsättning i upplägget att respektive kommun ska ta tillvara unga 
som en resurs och uppfattningen är att de flesta kommuner planerar och gör prioriteringar 
tillsammans med unga i kommunen. 
 
I arbetet med fokusrapporten 2007 fick Malmös unga, verksamma i Årets ungdomskommun 
2006, ett uppdrag av Ungdomsstyrelsen att kommentera ungas hälsa och utsatthet utifrån 
vad de själva ansåg som angelägna frågor. Malmös unga är en partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation som arbetar för att öka ungdomsinflytandet och samhörigheten i 
Malmö. De valde att göra en egen undersökning om ungas fritidssysselsättningar och upple-
velse av trygghet, resultatet finns som kapitel i rapporten och medföljer som dvd-film. 
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Inom ramen för de regeringsuppdrag som rör tjejjourernas verksamhet mot hedersrelaterat 
våld har Ungdomsstyrelsen i nära samverkan med tjejjourerna skapat en virtuell tjejjour på 
nätverksgemenskapen Lunarstorm. I arbetet med denna jour har sex olika jourer från Sveri-
ges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjou-
rer i Sverige (ROKS) tillsammans delat på arbetet med att nå ut till unga tjejer. Under året 
har de deltagit som föredragshållare på två konferenser samt i kampanjen Okejsex.nu som 
arrangerades av Operation kvinnofrid. Åtta olika tjejjourer runt om i landet svarade på e-
post som kom från personer som besökte kampanjens webbplats.  
 
Inom stödet till utveckling av kommunal ungdomspolitik är ett av kriterierna tydligt ung-
domsinflytande och delaktighet i projektet. Om inte unga är med och arrangerar eller sitter 
med i någon referensgrupp inför någon planerad aktivitet blir det avslag. 
 
Under året har verksamhetsområdet arbetat med så kallad aktiv handläggning av arbets-
marknadssatsningen samt inom bidragsgivningen till kommunerna i syfte att underlätta för 
unga att ta del av stödformerna. 
 
Fritid och föreningsliv 
Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv har unga tagits tillvara som resurs på en 
rad olika sätt. Utifrån ett brukarperspektiv har insatser genomförts under året för att möjlig-
göra för ungdomar att ge synpunkter på systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer. 
Under 2007 har tre större seminarier riktade till ungdomsorganisationerna genomförts för att 
diskutera hur organisationerna upplever bidragssystemet och myndighetens handläggning. 
Seminarierna användes som underlag för myndighetens fortsatta utveckling av bidragshand-
läggningen och som en förberedelse till utvärderingen av målen i statsbidragssystemet. 
  
Ur ett kompensatoriskt perspektiv har verksamhetsområdet arbetat med aktiv handläggning 
av projektstöd till regional och nationell ungdomsverksamhet. Det har inneburit att myndig-
heten fört en aktiv dialog med organisationerna om ansökans innehåll för att bättre kunna 
bedöma förutsättningarna för bifall och för att kunna ge råd och stöd även i de fall ansökan 
inte beviljas. Det finns flera exempel på hur ett projekt kan ta form utifrån principen om 
aktiv handläggning. Några av dem som kan nämnas är Café PastL i Sala kommun, Hälso-
främjande ungdomsarbete i Härryda kommun och Ku projektet, KFUK-KFUM i Eskilstuna. 
Gemensamt för projekten är att ungdomar möts och engagerar sig i sin egen fritid – ungdo-
marna är delaktiga i utformandet av aktiviteternas innehåll och form. 
  
För att få en bättre kunskapsbas för såväl myndighetens som andra aktörers verksamhet 
inom området ungas kultur, idrott och fritid publicerade myndigheten under 2007 en studie 
som visar att den nya digitala informations- och kommunikationsteknologin på många sätt 
förändrat ungas vanor, livsvillkor och möjligheter (Unga och nätverkskulturer – mellan mo-
ralpanik och teknikromantik Ungdomsstyrelsen 2007:12).  
 
Internationellt ungdomssamarbete 
Inom verksamhetsområdet Internationellt ungdomssamarbete har unga tagits tillvara som en 
resurs. Främst har detta skett utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, men delvis även utifrån 
ett verksamhetsperspektiv och ur ett brukarperspektiv. Unga har medverkat aktivt i proces-
sen kring ansökningar inom EU:s nya ungdomsprogram Ung och aktiv i Europa, såväl i 
planering och genomförande som i uppföljning av projekt i en internationell (utbyten) eller 
nationell kontext (som ungdomsinitiativ). Demokratiprojekt och Ungdomspolitiska semina-
rier, två nya delprogram som fokuserar på ungas inflytande, har ökat ungas möjlighet till 
dialog med bland annat politiker och tjänstemän. Även det Sida-finansierade programmet 
Utbyte med utvecklingsländer har gett ungdomar möjlighet att planera och genomföra inter-
nationella projekt och därmed lära sig mer om fattigdomsproblematik. Detta bidrar till att 
stärka Sveriges resursbas för globala utvecklingsfrågor. 
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Unga har också vid ett flertal tillfällen deltagit som representanter för olika ideella organisa-
tioner eller individuellt i Ungdomsstyrelsens verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. I det utåtriktade arbetet har ungdomars medverkan skapat trovärdighet på 
konferenser om delaktighet, på diverse utbildningar och i arbetet med det bilaterala samarbe-
tet som Ungdomsstyrelsen har med Turkiet. 
 
Unga som har praktisk erfarenhet från programmet har förmedlat sina erfarenheter till andra 
unga vid utbildningar och avresekurser för volontärer. Volontärtjänstens existensberättigan-
de bygger på att unga ska vara en resurs i de projekt som de deltar i. Under 2007 har ung-
domar också medverkat vid Ungdomsstyrelsens lanseringsturné för det nya programmet. 
Ungas individuella erfarenheter och kunskaper har bidragit till ett ökat intresse för Ung-
domsstyrelsens internationella verksamhet och en ökad kompetens hos nya användare, in-
volverade organisationer och föreningar.  
 
Ungdomar har presenterat sina erfarenheter i de informationsskrifter som gjorts under året. 
Dessutom har Ungdomsstyrelsen i samarbete med lokala aktörer medverkat till att utbilda 
särskilda EU-informatörer vid kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i Göteborg och särskilt 
stöd har getts till ”peer-to-peer”-projekt.  
 
Unga var också en särskild fokusgrupp som intervjuades i samband med den utvärdering 
som gjordes kring värdet av internationellt samarbete i kommuner i början av 2007. Den 
Europeiska Ungdomsveckan, 3-10 juni, hade i Sverige fokus på ungas inflytande och delak-
tighet och Ungdomsstyrelsen anordnade ett seminarium i samarbete med Sveriges Ung-
domsråd.  
 

6.2 Hur myndigheten verkat för jämställdhet 

Genomförande och utfall: 

Även i redovisningen av hur myndigheten verkar för jämställdhet så sker det utifrån de tre 
ovan nämnda perspektiven, brukare, kompensatoriskt och verksamhet. Ingen grupp ska 
missgynnas som brukare av Ungdomsstyrelsens tjänster. Olika gruppers eventuellt olika 
förutsättningar ska kompenseras genom en kvalitetssäkrad och anpassad intern organisation 
som ger lika möjligheter. Föreningar och organisationer uppmuntras genom idéskrifter och 
information samt utbildning i olika metoder att verka för jämställdhet och mångfald. Ung-
domsstyrelsen ska i sin verksamhet spegla det svenska samhället och arbetar därför aktivt 
med att ge en representativ bild av Sverige i sina publikationer och undersökningar samt när 
vi själva representerar Sverige.  
 
Nationell och kommunal ungdomspolitik 
Resultat av utredningar och undersökningar analyseras alltid för att identifiera om unga 
kvinnor och unga män har lika tillgång till välfärd och inflytande i enlighet med de över-
gripande ungdomspolitiska målen.  
 
I arbetet med attitydstudien, Unga med attityd, lades det stor vikt vid att det var en jämn 
könsfördelning hos de forskare som Ungdomsstyrelsen arbetade med, samt i de referens-
grupper och vid de seminarier som hölls. Detsamma gällde för arbetet med Fokus 2007.  
  
Inom Nätverket för ungdomsfrågor (NUF) hade Ungdomsstyrelsen ett tydligt krav på att 
varje sökande organisation skulle ha en plan för jämställdhetsarbete och att denna plan skul-
le bifogas ansökan. Vi nämner också i kriterierna för satsningen att jämställdhet är ett priori-
terat område.  
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Kön spelar roll var ett av de nätverk som arbetar med ungdomsfrågor som fick stöd av Ung-
domsstyrelsen. De arbetar för att förmedla kunskap om unga och jämställdhet (se avsnitt 
3.3). 
 
I arbetet med rikskonferensen är det självklart att andelen kvinnor och män som är föreläsare 
ska vara jämt fördelad mellan könen. Ungdomsstyrelsen för också statistik över könsfördel-
ningen bland deltagarna och strävar efter att den ska vara jämn.  
 
I remissarbetet anser Ungdomsstyrelsen att det är av särskild vikt att konsekvensanalyser har 
gjorts i underlagen, inte enbart avseende ålder utan också avseende kön. Om så inte har skett 
påtalar Ungdomsstyrelsen detta. 
 
Ungdomsstyrelsen har medverkat till att seminarier har genomförts i Alexandria och Malmö 
om hedersproblematiken. Ungdomsstyrelsen har också i uppdrag att utbilda relevant perso-
nal inom ideell och offentlig sektor om hedersrelaterade problem. 
 
Fritid och föreningsliv 
Statsbidrag lämnas till ungdomsorganisationer för att bland annat främja jämställdhet mellan 
könen. Regeringen menar att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning organisationerna verkar 
för jämställdhet. Ungdomsstyrelsen gör sedan en prövning vart tredje år och bedömer vilka 
organisationer som är berättigade till bidrag utifrån målen. Vid den senaste kartläggningen 
av organisationernas totala verksamhet som genomfördes 2005 visar resultaten på ojämna 
villkor mellan könen. Nästa prövning sker 2008. 
 
Inom ramen för regeringssatsningen Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet samt 
för att Utveckla drogfria mötesplatser ska konsekvenser för jämställdhet analyseras. Ung-
domsstyrelsen har anlitat en ideell organisation Kvinnors samverkan mot alkohol och narko-
tika (KSAN) som under 2007 har kartlagt vilka beprövade metoder för jämställdhet som 
används bland ungdomsorganisationer och de organisationer som fått stöd från satsningen 
Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och vilka av dessa metoder som fungerar 
i praktiken. Kartläggningen är klar i början av 2008. Detta för att kompensera det faktum att 
ingen uppföljning görs av projektstöden med fokus på jämställdhet. Under våren 2007 
genomfördes en tematräff på Kvinnoforum i Stockholm med rubriken jämställdhet. Sam-
manlagt 50 föreningar som har fått stöd från Förebyggande och främjande ungdomsverk-
samhet och Ungas fritid och organisering utbytte erfarenheter kring arbete för jämställdhet.  
 
Inom ramen för projektstödet Fritid och organisering prioriteras projekt som utvecklar nya 
metoder eller arbetssätt för jämställdhet. 
 
Internationellt ungdomssamarbete 
Genom Amsterdamfördraget 1997 beslutade medlemsstaterna att jämställdhetsprincipen ska 
integreras i all EU-politik, inklusive utbildning och kultur. Ett av de viktigaste inslagen i 
EU-programmet Ung och aktiv i Europa är därför att uppnå jämn könsfördelning bland del-
tagarna och att samtliga strukturer som arbetar med programmet i möjligaste mån ska vidta 
lämpliga åtgärder för att stimulera att det underrepresenterade könet deltar.  
 
Under 2007 var det jämn könsfördelning inom stort sett alla delar av programmet. När an-
sökningar med ojämn könsfördelningen inkommit har Ungdomsstyrelsen fört en dialog med 
användarna och bett dem motivera detta. Undantaget har varit Europeisk volontärtjänst där 
kvinnliga volontärer ännu dominerar. Ungdomsstyrelsen har försökt att uppmuntra lokala 
aktörer att skapa projekt som är attraktiva för båda könen och fört en aktiv dialog med dem 
för att stimulera en jämnare könsfördelning. Ungdomsstyrelsen har också vid samtliga ut-
bildningstillfällen som arrangerats nationellt och internationellt strävat efter jämn fördelning 
mellan kvinnliga och manliga deltagare, utbildare, talare etcetera. Det gäller även bildval 
och presentationer av goda exempel i de skrifter och på webb som tagits fram för att lansera 
det nya programmet Ung och aktiv i Europa under 2007. 
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Även i de Sida-finansierade satsningar som Ungdomsstyrelsen har tas aktiv hänsyn till jäm-
ställdhet. I Utbyte med utvecklingsländer prioriteras projekt som syftar till metodutveckling 
inom jämställdhetsområdet och i planeringsfasen av det ungdomspolitiska samarbetet som 
ska bedrivas med Turkiet är jämställdhet ett centralt tema.  
 
Övrigt 
Under året har publikationer och webbplats kvalitetssäkrats utifrån jämställdhet så att osak-
liga skillnader mellan könen inte ska förekomma. De individer som deltar i form av berättel-
ser och skildringar i publikationer och på webbplatsen ska spegla samhället. Vi belyser både 
kvinnors och mäns liv genom de val av bilder som görs och det är viktigt att bilderna inte 
ger sken av ojämlikhet mellan könen. 
 

6.3 Hur myndigheten verkat för mångfald 

Genomförande och utfall: 

Även i redovisningen av hur myndigheten verkar för mångfald så sker det utifrån de tre ovan 
nämnda perspektiven: brukare, kompensatoriskt och verksamhet. Ingen grupp ska missgyn-
nas som brukare av Ungdomsstyrelsens tjänster. Eventuella olika förutsättningar i olika 
grupper ska kompenseras genom en kvalitetssäkrad anpassad intern organisation som ger 
lika möjligheter. Föreningar och organisationer uppmuntras att verka för mångfald med 
hjälp av idéskrifter och information samt utbildning i olika metoder. Ungdomsstyrelsen ska i 
sin verksamhet spegla det svenska samhället och arbetar därför aktivt med att ge en repre-
sentativ bild av Sverige i sina publikationer, undersökningar och när vi själva representerar 
Sverige.  
 
Nationell och kommunal ungdomspolitik 
Resultat av utredningar och undersökningar analyseras alltid för att identifiera om unga i 
olika grupper, vare sig de är födda i Sverige eller utrikes, har funktionsnedsättningar eller är 
homosexuella, har lika tillgång till välfärd och inflytande i enlighet med de övergripande 
ungdomspolitiska målen.  
 
I remissarbetet anser Ungdomsstyrelsen att det är av särskild vikt att konsekvensanalyser har 
gjorts i underlagen, inte enbart utifrån ålder utan också utifrån att ungdomsgruppen är hete-
rogen, bland annat är ungefär 13 procent i ungdomsgruppen i Sverige födda i ett annat land. 
Detta kan påverka deras möjligheter till lika välfärd och inflytande vilket analysen måste ta 
hänsyn till. Om så inte har skett påtalar Ungdomsstyrelsen detta. 
 
I indikatoruppföljningen har Ungdomsstyrelsen särskilt påtalat de begränsade möjligheter 
som idag finns att analysera statistik utifrån olika grupper av unga, bland annat för unga med 
en annan sexuell läggning än heterosexuell, samt för unga med funktionshinder. Analyser 
som baseras på om unga är födda i Sverige eller utomlands är dessutom för trubbiga, ofta är 
det av vikt att kunna kategorisera unga som är utrikes födda efter födelseregion för att resul-
taten ska kunna analyseras och eventuella skillnader upptäckas och därmed möjliggöra rik-
tade insatser.  
 
Verksamhetsområdet har medverkat till att seminarier har genomförts i Alexandria och 
Malmö om hedersproblematiken. Ungdomsstyrelsen har också i uppdrag att utbilda relevant 
personal inom ideell och offentlig sektor om hedersrelaterade problem. 
 
Fritid och förening  
Verksamhetsområdet fritid och föreningsliv verkar för att ha en god dialog med målgrup-
perna som söker bidrag från Ungdomsstyrelsen. Myndigheten tillämpar aktiv handläggning 
som går ut på att göra myndigheten tillgänglig. Handläggare bjuder in till samtal, för diskus-
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sioner över telefon eller om det passar målgrupperna bättre per e-post. Handläggarna värnar 
om att skapa bästa möjliga förutsättningar för myndighetens målgrupper. 
 
På grund av verksamhetsövergången för statsbidraget till etniska organisationer från Integra-
tionsverket till Ungdomsstyrelsen har Ungdomsstyrelsen genom sina nya kontakter med 
målgruppen etniska organisationer ökat sin kompetens kring mångfaldsfrågor ytterligare. 
 
Statsbidrag lämnas till ungdomsorganisationer för att bland annat främja jämlikhet. Ung-
domsstyrelsen gör sedan en prövning vart tredje år och bedömer vilka organisationer som är 
berättigade till bidrag utifrån målen för statsbidrag. I den senaste fördjupade prövningen 
uppger organisationer i låg grad att de medvetet strävat efter att uppfylla det uppsatta målet. 
Istället hänvisar organisationerna till att deras verksamhet är öppen för alla som vill delta. 
Utvecklingen bland organisationerna kännetecknas främst av ett ökat antal etniskt baserade 
organisationer, snarare än av en ökad etnisk mångfald inom de etablerade organisationerna.  
 
Under hösten 2007 hade enheten för Fritid och föreningsliv en tematräff med rubriken Integ-
ration. Sammanlagt 100 deltagare som fått stöd från satsningen Förebyggande och främjan-
de och ungdomsverksamhet samt från Ungas fritid och organisering, utbytte erfarenheter. 
Tematräffen genomfördes på Bryggeriet i Malmö. Dagen startade med att Föreningen Bryg-
geriet, IKF Bosanska Krajina och Iransk-svenska föreningen, som lånat ut sina lokaler, pre-
senterade föreningarna och verksamheten, sedan workshops och slutligen höll Nihad Bunar, 
forskare på Stockholms universitet, en föreläsning om segregation och integration.  
 
Internationellt ungdomssamarbete 
EU-programmet Ung och aktiv i Europa har som en av fyra huvudprioriteringar att verkar 
för kulturell mångfald och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Programmet ska också 
vara öppet för alla ungdomar oavsett kön, ras, ursprung, religion, övertygelse, funktionshin-
der och sexuell läggning. Med utgångspunkt i dessa grundläggande kriterier arbetar verk-
samhetsområdet Internationellt ungdomssamarbete för att förverkliga målen. Ung och aktiv i 
Europa har som huvudsakligt syfte att skapa mötesplatser och gemensamma projekt bland 
unga med olika bakgrund och allt stöd utgår för att stimulera till mångfald. Under 2007 har 
även en informationssatsning genomförts i samarbete med lokala organisationer för att spri-
da kunskap om Ung och aktiv i Europas möjligheter. Fokus har legat på aktörer verksamma 
i mångkulturella bostadsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
 
Ungdomsstyrelsen arbetar med aktiv handläggning som ska göra det möjligt för alla att delta 
på lika villkor för att kunna få stöd. Ansökningar som involverar unga med begränsade möj-
ligheter är prioriterade såväl inom Ung och aktiv i Europa som inom Utbyte med utveck-
lingsländer. Ungdomsstyrelsen strävar efter att nå ut till grupper med olika profil och i inter-
nationella samarbeten involveras aktörer med olika bakgrund. 
 
Ungdomsstyrelsen har under 2007 anordnat en nationell kurs för projektledare med fokus på 
integration. 
 
För att nå unga som vanligen inte reser utomlands har Ungdomsstyrelsen samarbetat med 
lokala aktörer och organisatörer som har goda kontakter med målgruppen. Under 2007 har 
Europeiska kommission i samråd med medlemsstaterna antagit en inkluderingsstrategi där 
samtliga nationella kontor för Ung och aktiv i Europa ska arbeta mer fokuserat på att stimu-
lera att unga med begränsade möjligheter kan ta del av programmet. 
 
Under oktober 2007 arrangerade Ungdomsstyrelsen i samverkan med Regeringskansliet, 
LSU samt Delegationen för mänskliga rättigheter den avslutande konferensen för Europarå-
dets kampanj Alla Olika – Alla Lika mot rasism, anti-semitism, främlingsfientlighet och 
intolerans, 280 deltagare från 42 olika länder samlades för att utbyta erfarenheter och sprida 
exempel på hur man kan arbeta.  
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Övrigt 
Ungdomsstyrelsen har under året reviderat och utvecklat sin mångfaldsplan. Mångfaldsarbe-
tet på Ungdomsstyrelsen kommer att fokusera på att skapa goda rutiner och tydliga instruk-
tioner inom ramen för det ordinarie förändringsarbetet.  
 
Mål, tillämpning och uppföljning ska inlemmas i de ordinarie planerna, i styrdokumenten 
och i verksamhetsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen ställer sig bakom Arbetsgivarverkets 
definition som är: Mångfald är en blandning av bakgrund och kompetens som har relevans 
för arbete, kvalitet och målgruppsorientering. 
 
Ungdomsstyrelsen arbetar på ett inkluderande arbetssätt, där hela personalgruppen är invol-
verad i syfte att stärka mångfaldsarbetet, att undanröja hinder mot diskriminering, ifrågasätta 
rådande normer samt öka medvetenheten om mångfaldsfrågor i rekryteringsarbetet. 
 
Under året har publikationer och webbplats kvalitetssäkrats utifrån mångfald så att osakliga 
skillnader mellan olika gruppen inte ska förekomma. De som deltar i form av berättelser och 
skildringar i publikationer och på webbplatsen ska spegla samhället. Vi belyser även olikhe-
ter i människors liv genom de val av bilder som görs. 
 
Ungdomsstyrelsen fattade under 2007 beslut om en handlingsplan om tillgänglighet 
som innebär att information och fysiska miljöer är utformade så att personer med 
funktionshinder kan delta på lika villkor. 
 

6.4 Myndighetens arbete med att utveckla resultatmått 

Redovisa myndighetens arbete med att utveckla resultatmått 
 
Ungdomsstyrelsen har sedan 2001 arbetat strategiskt för att på ett bättre sätt styra och följa 
upp myndighetens verksamhet. Under åren 2001-2003 genomförde Ungdomsstyrelsen, med 
stöd från Utvecklingsrådet, ett kvalitetsprojektet med detta som syfte. Utfallet av projektet 
blev bland annat att det för en rad av de viktigaste processerna på myndigheten genomfördes 
processkartläggningar i syfte att synliggöra och effektivisera rutiner på myndigheten. Ett 
antal mättal, externa och interna, som skulle följas upp regelbundet utvecklades också. Des-
sa har sedan justerats och förfinats genom åren. Exempel på dessa mått är målgruppens upp-
fattning om myndighetens verksamhet, antal och typ av kontakter med målgruppen, genom-
slag i press, antal besökare på myndighetens webbplats samt personalens uppfattning om 
myndigheten som arbetsplats. Dessa har följts upp halvårsvis eller årsvis och tidigare rap-
porterats i samband med årsredovisningen. 
 
Under 2006 och 2007 har myndighetens planeringsprocess utvecklats och det är ett arbete 
som fortsätter under 2008. Ungdomsstyrelsen arbetar med en långsiktig plan som pekar på 
långsiktiga och strategiska prioriteringar, en årlig verksamhetsplan samt aktivitetsplaner för 
de olika verksamheter och projekt som myndigheten bedriver. Samstämmigheten dessa 
emellan och rutiner för systematisk uppföljning har påbörjats och kommer att fördjupas un-
der 2008. Ungdomsstyrelsen ser också över möjligheterna till att inrätta ett gemensamt tids-
redovisningssystem på myndigheten. 
 
Rutiner för ärendehantering är i fokus och ett prioriterat område för Ungdomsstyrelsen. Ett 
stort myndighetsövergripande utvecklingsprojekt drogs igång under slutet av 2006 och arbe-
tet kommer att slutföras under 2008. Målet är att skapa likvärdiga rutiner på myndigheten. 
Rutiner som ska präglas av transparens, rättssäkerhet och effektivitet.  
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7 Uppföljning av indikatorer på ungas 
levnadsvillkor  

Ungdomsstyrelsen fick i regleringsbreven för 2007 i uppdrag att följa upp indikatorer som 
belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget ska redovisas i årsredovis-
ningen avseende budgetåren 2006 och 2007 och de indikatorer som ska följas upp är: 
 

1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar. 
2. Andel ungdomar som är aktiva i en förening.  
3. Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer.  
4. Ungdomars deltagande i val till riksdag, landsting, och kommuner. 
5. Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar. 
6. Ungdomars möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen. 
7. Andel kommuner med någon typ av inflytandeforum för ungdomar. 
8. Andel kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner med inriktning på ung-

domars levnadsförhållanden.  
 
Indikatorerna 1-3 bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om levnadsför-
hållanden (ULF). Data redovisas sammanslagna för två år för att få ett större underlag och 
därmed säkrare jämförelser mellan olika grupper. Under 2006 genomförde SCB en metod-
omläggning vilket begränsar möjligheterna att redovisa data för 2005 och 2006. Med anled-
ning av detta har inte indikatorerna 1-3 uppdaterats i förhållande till årsredovisningen 2006. 
Underlaget för 2004 och 2005 bygger på svar från 1 486 individer i åldrarna 16–25 år och 6 
153 individer i åldrarna 35–74 år. I redovisningen jämförs sammanslagna data för 2004 och 
2005 med data för 2000 och 2001. Indikator 4 bygger på Statistiska centralbyråns offentliga 
statistik om valdeltagande i de allmänna valen 1994-2006.  
 
Ungdomsstyrelsens nationella ungdomsenkät genomförs återkommande för att följa utveck-
lingen av ungas levnadsvillkor. Den senaste undersökningen genomfördes vintern 2006 och 
2007 där nästan 3 000 ungdomar i åldrarna 16−25 år svarade på frågor om inflytande och 
demokrati, skola, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner. Indikatorerna 5 och 6 
bygger på data från denna undersökning. I slutet av 2007 skickade Ungdomsstyrelsen en 
enkät till samtliga kommuner i Sverige, 227 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 78 pro-
cent. Indikatorerna 7 och 8 bygger på data från den undersökningen. 
 
Insatser på området 
Vi ger här en samlad beskrivning av de insatser myndigheten gör inom de områden som 
indikatorerna avser. För några av indikatorerna kan en direkt koppling till myndighetens 
verksamhet göras. Det gäller framför allt ungas deltagande och aktivitet i föreningslivet. 
Ungdomsstyrelsen stimulerar ungdomars möjligheter att delta i föreningslivet genom de 
bidrag som ges till ungdomsorganisationer.  
 
Samverkan med kommuner är en viktig del av Ungdomsstyrelsens verksamhet. Det är 
kommunernas behov som styr detta arbete. Ungdomsstyrelsen arbetar för att öka kommu-
nernas kunskap om ungdomars levnadsvillkor. Det sker genom uppbyggnad och förmedling 
av kunskap, metodutveckling och dialog med kommuner och ungdomar. Ett åttiotal kom-
muner har sedan 2001 tillsammans med Ungdomsstyrelsen genomfört den så kallade Lupp-
enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Ungdomar får svara på frågor om hur de 
har det och vad de tycker är viktigt. I Lupp-enkäten finns ett avsnitt om politik, samhälle och 
inflytande. Utifrån resultatet av undersökningen kan kommunerna se över sina strategier och 
mål för den kommunala ungdomspolitiken och villkoren för ungdomar.  
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Ett centralt uppdrag för Ungdomsstyrelsen är att ta fram och förmedla kunskap om ungas 
villkor och om den nationella ungdomspolitiken. Genom bidragsgivning till ungas egen or-
ganisering och stöd till metodutveckling inom området ungdomars fritid och föreningsliv 
stärker Ungdomsstyrelsen ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen.  
 
1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland unga 16−25 år 
 
Andel 16−25-åringar som är medlem i förening 2004/2005. Procent 
 16−19 år 20−25 år 16−25 år  
 Män Kvinnor Samtliga 35−74 år
Samtliga 52,1 72,1 64,5 62,7 63,6 88,4
Ursprung         
Svensk bakgrund 53,9 76,2 67,5 65,9 66,7 90,5
Utländsk bakgrund 38,4 48,8 44,2 45,2 44,7 77,3
Socioekonomisk grupp  
föräldrahushållet         
Arbetare 45,0 76,0 62,6 63,9 63,3 89,9
Tjänstemän 53,9 72,6 65,6 63,2 64,5 89,4
Företagare (exklusive  
akademikeryrken) 58,6 68,0 66,7 61,4 64,2 87,7
Region         
Storstadsområden (H1−H2) 44,3 65,0 58,1 54,0 56,1 85,8
Större städer (H3) 51,7 76,3 63,8 69,8 66,6 90,4
Övriga (H4−H6) 62,2 74,8 73,6 64,0 69,0 89,2
Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2004/2005 

 
Föreningslivet har en stark ställning bland unga och finns överallt där ungdomarna finns – i 
skolan, i bostadsområden, i storstädernas förorter och på landsbygden. Men andelen unga 
som var medlemmar i föreningar 2004/2005 var 24 procentenheter lägre än andelen före-
ningsmedlemmar i gruppen 35–74 år och andelen unga föreningsmedlemmar tenderar att 
sjunka. Mellan 2000/2001 och 2004/2005 minskade andelen med cirka 10 procentenheter. 
Äldre unga (20–25 år) var medlemmar i större utsträckning än yngre (16–19 år) och unga 
med svensk bakgrund var medlemmar i större utsträckning än unga med utländsk bakgrund. 
Skillnaderna mellan grupperna ökade mellan 2000/2001 och 2004/2005.  
 
Mellan SCB:s mätningar 2000/2001 och 2004/2005 minskade föreningsmedlemskap bland 
ungdomar i åldrarna 16−25 år från 74 till 64 procent. Utvecklingen var densamma, men inte 
lika dramatisk, i den äldre jämförelsegruppen där andelen med föreningsmedlemskap mins-
kade från 93 till 88 procent. Bland ungdomar med utländsk bakgrund minskade andelen från 
68 till 45 procent. Motsvarande minskning för gruppen unga med svensk bakgrund var från 
75 till 67 procent.  
 
Skillnaderna mellan 2003/2004 och 2004/2005 var små. I storstadsområdena minskade an-
delen 16–25-åringar som var medlemmar i föreningar från 59 till 56 procent. Den största 
minskningen skedde bland unga kvinnor. Andelen föreningsmedlemmar bland 16−19-
åringar som bor i mindre kommuner ökade från 56 till 62 procent medan motsvarande andel 
bland 20−25-åringar minskade med 5 procentenheter. En ökning eller minskning från ett år 
till ett annat säger endast i begränsad utsträckning något om utvecklingen. 
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2. Andel unga som är aktiva i en förening 
 
Andel ungdomar som är aktiva i en förening 2004/2005. Procent 
 16−19 år 20−25 år 16−25 år  
 Män Kvinnor Samtliga 35−74 år
Samtliga 28,7 26,9 29,5 25,7 27,7 36,1
Ursprung         
Svensk bakgrund 29,5 29,3 30,6 28,1 29,4 38,0
Utländsk bakgrund 22,0 13,5 20,3 13,5 16,9 25,3
Socioekonomisk grupp  
föräldrahushållet         
Arbetare 23,3 24,3 23,7 24,0 23,9 34,3
Tjänstemän 30,7 29,9 31,5 28,7 30,2 39,7
Företagare (exklusive  
akademikeryrken) 32,8 24,7 34,0 21,4 28,0 36,5
Region         
Storstadsområden (H1-H2) 21,6 24,7 27,9 18,7 23,3 32,5
Större städer (H3) 26,9 27,3 26,6 27,7 27,1 37,2
Övriga (H4-H6) 39,5 29,3 35,9 32,1 34,0 39,0
Källa: Statistiska centralbyrån ULF-undersökning 2004/05 

 
Andelen unga som är aktiva i förening bygger på resultatet av en fråga i ULF-
undersökningen och de som svarar på frågan får själv bedöma om de är aktiva eller 
inte. Detsamma gäller för indikatorn aktiv i politisk organisation.  
 
År 2004/2005 tycks andelen aktiva unga med svensk bakgrund vara större än bland unga 
med utländsk bakgrund och mellan dessa grupper är skillnaderna större bland kvinnor än 
bland män. Inom ungdomsgruppen som helhet fanns det inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna beroende på socioekonomisk bakgrund eller vilken typ av region man bor i. Det 
fanns heller inga signifikanta skillnader mellan yngre och äldre unga eller mellan män och 
kvinnor.  
 
Totalt sett var skillnaden mellan undersökningsåren 2003/2004 och 2004/2005 små. Andelen 
aktiva ligger någon procentenhet lägre i alla grupper 2004/2005 utom i gruppen unga med 
utländsk bakgrund. I denna grupp har andelen aktiva ökat från 10 till 14 procent i åldern 
20−25 år. Andelen aktiva kvinnor minskade i storstadsområdena samtidigt som andelen 
aktiva män ökade. Den totala minskningen med någon procentenhet var inte unik för ung-
domsgruppen. En minskning skedde även i åldersgruppen 35−74 år. 
 
3. Andel unga, 16−25 år, som deltar i partipolitiska  

organisationer  
 
Ungdomsstyrelsen har valt att mäta deltagande i partipolitiska organisationer (politiskt parti, 
politiskt ungdomsförbund eller kvinnoförbund) som andel medlemmar i dessa. SCB:s senas-
te fördjupade analys kring svenskars aktiviteter i samhällslivet och engagemang i politiska 
frågor som publicerades 2003 visar att ungdomar är kraftigt underrepresenterade inom parti-
väsendet, liksom inom föreningslivet i stort.12 Antalet medlemmar i politiska partier mins-
kade i samtliga åldersgrupper mellan 1980/1981 och 2000/2001. Den kraftigaste nedgången 
finns bland män i åldersgruppen 16−25 år, där andelen partimedlemmar minskade med näs-
tan tre fjärdedelar. Detta betyder också att rekryteringsbasen för unga kandidater till kom-
muner, landsting och riksdag är liten och minskande.  
 

                                                 
12 Politiska resurser och aktiviteter 1992-2001, Statistiska centralbyrån 2003. 
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Andel ungdomar som är medlemmar i politiska organisationer 2004/2005.  
Procent 
 16−19 år 20−25 år 16−25 år  
 Män Kvinnor Samtliga 35−74 år
Samtliga 4,2 3,2 4,5 2,7 3,6 6,7
Ursprung   
Svensk bakgrund 4,3 3,1 4,8 2,4 3,7 6,9
Utländsk bakgrund 2,4 3,5 1,7 4,5 3,1 5,7
Socioekonomisk grupp 
föräldrahushållet   

Arbetare 2,4 1,6 1,6 2,3 1,9 5,8
Tjänstemän 2,8 4,4 5,4 1,8 3,7 6,4
Företagare (exklusive 
akademiker yrken) 10,8 2,3 6,0 5,6 5,8 8,6

Region   
Storstadsområden 
(H1−H2) 3,0 3,5 4,4 2,1 3,3 4,7

Större städer (H3) 3,5 3,9 4,5 2,9 3,7 7,2
Övriga (H4−H6) 6,5 1,6 4,5 3,1 3,9 8,5
Källa: Statistiska centralbyråns ULF undersökning 2004/05. 

 
Sju procent av Sveriges 16–74-åringar sa sig vara medlemmar i en politisk organisation 
2004/2005. Bland unga var andelen 4 procent. Det fanns skillnader inom ungdomsgruppen, 
bland annat mellan kvinnor med svensk respektive utländsk bakgrund där kvinnor med 
svensk bakgrund i mindre utsträckning var medlemmar i politiska organisationer än kvinnor 
med utländsk bakgrund.  
 
En nämnvärd förändring som skedde mellan 2003/2004 och 2004/2005 gällde de som bor i 
övriga regioner. I dessa regioner var det en större andel unga i åldern 16–25 år som var med-
lemmar i politiska organisationer i de senare undersökningarna, samtidigt som andelen 35–
74-åringar som var medlemmar i politiska organisationer sjönk. 
 
Andel ungdomar som är aktiva i politiska organisationer 2004/05. Procent 
 16−19 år 20−25 år 16−25 år  
 Män Kvinnor13 Samtliga 35−74 år
Samtliga 1,1 0,7 1,4 0,3 0,9 1,9
Ursprung   
Svensk bakgrund 1,0 0,8 1,6 0,2 0,9 1,7
Utländsk bakgrund 1,4 * * 1,1 0,5 2,6
Socioekonomisk grupp 
föräldrahushållet   

Arbetare 0,6 * 0,5 * 0,2 1,8
Tjänstemän 0,5 1,1 1,6 * 0,9 1,8
Företagare (exklusive 
akademiker yrken) 3,3 0,7 1,9 1,6 1,7 2,1

Region   
Storstadsområden 
(H1−H2) 0,8 * 0,7 * 0,3 1,4

Större städer (H3) 0,5 1,2 1,4 0,4 0,9 2,0
Övriga (H4−H6) 2,2 0,8 2,3 0,6 1,5 2,3
Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2004/05 
*) Ingen uppgift 

 
Det var en förhållandevis liten del av befolkningen som ansåg sig vara aktiva i politiska 
organisationer, både bland unga och äldre. Skillnaderna inom ungdomsgruppen var också 
liten. Det saknas uppgifter om unga kvinnor, men tidigare undersökningar har inte visat på 
några nämnvärda skillnader mellan unga män och kvinnor. Sett till hela ungdomsgruppen 
finns det tendenser till skillnader om hänsyn tas till socioekonomisk bakgrund och geogra-

                                                 
13 Antalet intervjuer var något färre 2005 än tidigare år. Uppgifterna är för osäkra för att redovisas för kvinnor i åldrarna 20-25 år dessa år när det 
gäller aktiva i politiska organisationer.  
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fisk hemvist, där unga från företagarhushåll och unga från andra regioner än storstadsområ-
dena i större utsträckning är aktiva i politiska organisationer. 
 
En av Ungdomsstyrelsens studier visar att ju mer man kan om politik och om hur samhället 
fungerar, desto större är övertygelsen om att man kan påverka den politiska utvecklingen. 
Tilltron till systemet påverkas av den egna kunskapen och av föräldrarnas attityder. Attity-
derna påverkas i sin tur av föräldrarnas utbildningsnivå. Ju bättre kunskaper man har om 
demokrati och samhällsfrågor, desto större är sannolikheten att man är positivt inställd till 
partimedlemskap. SCB:s fördjupade analys kring aktiviteter och engagemang i samhälls- 
och politiska frågor visar att ungdomar är kraftigt underrepresenterade inom partiväsendet, 
liksom inom föreningslivet i stort.14 Konsekvenserna av detta ser vi också om vi tittar på 
representationen av unga i offentliga beslutande församlingar, där andelen unga är betydligt 
lägre än sin andel av befolkningen.15 Skillnaderna mellan undersökningsåren 2003/2004 och 
2004/2005 är små, som mest cirka en procentenhet. 
 
4. Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och  

landsting 
 
Ungas deltagande i allmänna val följs löpande upp av Statistiska centralbyrån och valdelta-
gandet i Sverige har minskat i varje val sedan 1980-talet fram till och med valen 2002. I 
valen 2006 vände trenden och valdeltagandet ökade i alla åldrar. Störst ökning skedde dock 
bland förstagångsväljare. Deltagandet bland förstagångsväljare ökade 2006 i valet till riks-
dagen och i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Deltagandet ökade även för ål-
dersgruppen 22–29 år i riksdagsvalet. Inför valen 2006 hade antalet röstberättigade första-
gångsväljare i riksdagsvalet ökat med cirka 19 procent jämfört med 2002. Nästan en halv 
miljon unga, 438 000, hade möjlighet att för första gången delta i riksdagsvalet. Ökningen 
för landstingsfullmäktige- och kommunfullmäktigevalen blev 18,5 procent.  
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Andel röstande av röstberättigade i valen 2006, procent. 
 

                                                 
14 Politiska resurser och aktiviteter 1992-2001, Statistiska centralbyrån 2003. 
15 Ung idag 2007, Ungdomsstyrelsens skrifter 2007: 6. 
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Sedan 1970 har vi haft gemensam valdag för val till riksdag, landstings- samt kommunfull-
mäktige. Andelen som röstar i valen till landstings- och kommunfullmäktige är ett par pro-
centenheter lägre än andelen som röstar till riksdagen i alla åldersgrupper. 
 
Riksdagsvalen 
Mellan valen 1994, 1998 och 2002 var trenden minskande valdeltagande i varje val och i 
alla åldrar. Men det senaste riksdagsvalet innebar ett trendbrott och valdeltagandet ökade i 
alla åldrar och störst var ökningen bland förstagångsväljarna. Men det är fortfarande en för-
hållandevis kraftig nedgång i förhållande till deltagandet i början av 1990-talet i alla åldrar. 
Av samtliga röstberättigade gick 82,0 procent till valurnorna vid riksdagsvalet 2006. Jämfört 
med riksdagsvalet 2002 ökade valdeltagandet med 1,9 procentenheter och jämfört med 2002 
hade antalet röstberättigade ökat med närmare 170 000 personer varav förstagångsväljarna 
utgjorde nästan 50 000 personer. 
 
Deltagande i val till riksdagen 1994–2006. Procent 
Förstagångsväljare*  2006 2002 1998 1994 
Män 74 68 75 78 
Kvinnor 78 73 73 85 
Samtliga 76 70 74 82 
     
22-29 år**     
Män 75 72 74 79 
Kvinnor 80 74 79 84 
Samtliga 77 73 77 81 
     
30-74 år     
Män 85 83 85 89 
Kvinnor  88 86 88 91 
Samtliga 86 85 86 90 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
*) De som fyllt 18 år efter valdagen 2002 (som är 22 år 2006) och innan valet 2006 och fick lov att rösta för första gången. 
**) De som är 22 år 2006 och hade fyllt 18 år innan valdagen 2002  
 
De yngsta åldersgrupperna hade lägst deltagande i valen 1994-2006. I åldersgruppen 18-29 
år var valdeltagandet 2006 högst i storstäder och lägst i glesbygdskommuner, 80 respektive 
65 procent. Kvinnor röstade i större utsträckning än män i alla åldrar men skillnaden var 
något större bland yngre väljare. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda ökade något i 
valet 2006. Det var inrikes födda som röstade i högre grad jämfört med i valet 2002. I re-
surssvaga grupper i samhället - lägre utbildade, låginkomsttagare och arbetslösa - var valdel-
tagandet markant lägre än i mer resursstarka grupper, oavsett ålder.  
 
Landstingsfullmäktige  
Deltagandet i valen till landstingsfullmäktige följde samma utveckling som riksdagsvalet. 
Mellan valen 1994, 1998 och 2002 var trenden motsvarande den för riksdagsvalet - röstan-
det minskade i alla åldersgrupper för att vända och istället öka i 2006 års val. Jämfört med 
2002 års val ökade valdeltagandet med 1,3 procentenheter i befolkningen. Störst var ökning-
en bland förstagångsväljarna med en ökning på 4 procentenheter.  
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Deltagande i val till landstingsfullmäktige 1994–2006. Procent 
Förstagångsväljare*  2006 2002 1998 1994 
Män 68 64 68 73 
Kvinnor 72 69 67 82 
Samtliga 70 66 67 77 
     
22-29 år     
Män 67 67 67 71 
Kvinnor 72 69 72 79 
Samtliga 70 67 69 75 
     
30-74 år     
Män 81 81 80 86 
Kvinnor  84 83 83 89 
Samtliga 82 82 82 87 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
*18–22 år enligt ovan. 

 
Kommunfullmäktige  
Även i valen till kommunfullmäktige minskade deltagandet mellan valen 1994 och 2002 för 
att öka igen i 2006 års val. Av samtliga röstberättigade gick 79 procent till valurnorna vid 
kommunfullmäktigevalen 2006. Bland förstagångsväljarna var ökningen 4 procentenheter, i 
gruppen 22–29 år var ökningen 2 procentenheter, och bland 30–74-åringarna var ökningen 1 
procentenhet i förhållande till 2002 års val. 
 
Deltagande i val till kommunfullmäktige 1994–2006. Procent 
Förstagångsväljare*  2006 2002 1998 1994 
Män 69 64 69 75 
Kvinnor 73 69 68 83 
Samtliga 71 67 68 79 
     
22-29 år     
Män 68 67 68 75 
Kvinnor 73 70 73 80 
Samtliga 70 68 71 77 
     
30-74 år     
Män 81 81 81 86 
Kvinnor  85 84 84 89 
Samtliga 83 82 83 88 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
*18–22 år enligt ovan. 
 

Ökningen bland förstagångsväljarna var lika stor bland unga kvinnor som bland unga män, 
men kvinnornas valdeltagande var 4 procentenheter högre med 73 procent mot männens 69 
procent. Andelen kvinnor som deltog i valet ökade även i gruppen 22–29 år. Det är dock 
fortfarande de i åldern 30-74 år som i störst utsträckning deltar i val. Ju äldre man är, desto 
större är sannolikheten att man också röstar. 
 
5. Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar 16−25 år 
 
I Ungdomsenkäten 2007 uppgav 37 procent unga i åldrarna 16−25 år att de inte hade varit 
delaktiga i någon politisk aktion, 34 procent uppgav att de hade deltagit i en aktion och 29 
procent hade deltagit i två eller flera olika former av aktioner det senast föregående året. De 
vanligaste formerna av politisk aktion var att skriva på namninsamlingar, vilket hälften upp-
gav att de hade gjort. Det är betydligt vanligare att unga har deltagit i traditionellt konven-
tionella och lagliga aktioner. Det var få ungdomar som uppgav att de hade deltagit i olagliga 
politiska aktioner. 
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Andel 16−25-åringar som under de senaste 12 månaderna har deltagit i  
politiska aktioner, 2007. Procent 

 

Skriva på 
en namn-
insam-
ling 

Bära 
märken/ 
symboler 

Delta i 
bojkott/ 
köpstrejk 

Delta i  
lagliga 
demon-
strationer 

Delta i  
olagliga 
demon-
strationer

Måla 
politiska 
slagord på 
allmän 
plats 

Ockupera 
byggna-
der 

Skada 
andra/allmän 
egendom i 
protest 

Har jag 
gjort 49 25 7 12 3 2 1 2 

Har jag inte 
gjort men 
kan tänka 
mig att göra 

40 39 44 49 19 8 10 6 

Skulle jag 
aldrig 
göra/har 
aldrig gjort 

11 37 49 40 79 90 89 93 

Summa* 100 101 100 101 101 100 100 101 
Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101. 
 
Unga män uppgav i större utsträckning än unga kvinnor att de var intresserade av politik. De 
uppgav också i större utsträckning än unga kvinnor att de har eller kan tänka sig att delta i 
okonventionella aktioner som till exempel olagliga demonstrationer, måla politiska slagord 
och skada andras eller allmän egendom. Skillnaden mellan könen är förhållandevis liten när 
det gäller mer konventionella aktioner som att skriva på namninsamling, ta kontakt med 
politiker eller skriva insändare. Det ska understrykas att det var förhållandevis få ungdomar 
som uppgav att de hade deltagit i okonventionella aktioner och det har inte skett några större 
förändringar sedan undersökningen 2004. 
 
Andel 16−25-åringar med olika bakgrund som har deltagit i politiska aktioner de 
senaste 12 månaderna, 2007. Procent 

 Kön Ålder** Födelsebak-
grund 

Föräldrarnas stu-
diebakgrund 

Funktions-
hinder** 

Antal 
aktioner Totalt män  kvinnor 16-19 

år
20-25 

år
Inrikes 

född
Utrikes 

född
Låg- 

utbildade 
Hög- 

utbildade Ja Nej

0 37 41 33 39 36 36 48 37 31 34 37

1 34 32 35 33 35 35 26 35 26 32 34

2 16 14 18 16 16 16 17 15 23 19 16

3 7 6 8 7 7 7 4 7 9 7 7

<3 6 6 6 6 7 6 5 6 11 8 6
Sum-
ma* 100 99 100 101 101 100 100 100 100 100 100

Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101 
**) Ej signifikant. 
 

Unga kvinnor har deltagit i politiska aktioner i större utsträckning än unga män och inrikes 
födda i större utsträckning än utrikes födda. Det är vanligare att unga till högutbildade för-
äldrar har deltagit i politiska aktioner. Skillnaderna mellan yngre och äldre ungdomar är små 
i detta avseende. Jämfört med Ungdomsenkäten 2004 är skillnaderna små. Andelen som har 
deltagit i någon politisk aktion det senaste året har minskat med någon procentenhet för båda 
könen. Bland utrikes födda unga har däremot andelen ökat i förhållande till 2004.  
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Andel 16–25-åringar som känner sig delaktiga eller inte delaktiga i det svenska 
samhället och som har deltagit i politiska aktioner under de senaste 12 måna-
derna, 2007. Procent 

 
Skriva på 
en namn-
insamling 

Bära mär-
ken/ 
symboler 

Delta i 
bojkott/ 
köpstrejk 

Delta i 
lagliga 
demon-
strationer

Delta i 
olagliga 
demon-
strationer

Måla 
politiska 
slagord på 
allmän 
plats 

Ockupera 
byggna-
der* 

Skada 
andra/allmän 
egendom i 
protest 

Jag känner mig 
delaktig i det 
svenska sam-
hället 

51,8 27,9 9,0 14,5 2,3 2,1 1,0 1,7 

Jag känner mig 
inte delaktig i 
det svenska 
samhället 

46,8 23,4 9,3 12,2 4,3 3,0 0,9 2,1 

Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) Ej signifikant. 

 
Totalt sett, även om avvikelser förekommer, har unga som känner sig delaktiga i det svenska 
samhället i större utsträckning deltagit i konventionella politiska aktioner jämfört med unga 
som inte upplever sig delaktiga. På motsvarande sett är den senare gruppen överrepresente-
rade bland unga som deltagit i okonventionella aktioner. Ungdomsstyrelsen vill dock på-
minna om att det numerära antalet som uppger delaktighet i okonventionella aktioner är få.  
 
Jämfört med Ungdomsenkäten 2004 ökar tendensen att unga som känner sig delaktiga i det 
svenska samhället också är delaktiga i politiska aktioner. Utvecklingen är tydligast för kon-
ventionella aktioner.  
 
6. Ungas möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i kommu-

nen 
 
Andel 16−25-åringar som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till 
beslutsfattare i kommunen, 2007. Procent 

 
 Kön** Ålder** Födelse-

bakgrund 
Föräldrarnas  
studiebakgrund 

Funktions-
nedsätt-
ning** 

 Totalt Killar Tjejer 16-19 
år 

20-25 
år 

Inrikes 
född* 

Utrikes 
född 

Låg- 
utbilda-
de 

Hög- 
utbilda-
de 

Ja Nej 

Stora 
/mycket 
stora möj-
ligheter 

11 12 11 11 12 11 16 11 15 12 11 

Små/inga 
möjligheter 51 51 52 52 51 52 45 52 50 55 51 

Vet ej 37 37 38 37 38 37 39 37 35 33 37 

Summa*** 99 100 101 100 101 100 100 100 100 100 99 
Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) Inklusive Norden. 
**) Ej signifikant. 
***) På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101. 
 

Ungas kunskaper, erfarenheter och värderingar är en resurs här och nu och inte enbart en 
resurs på tillväxt för framtiden. Hur vi idag bemöter ungas vilja att påverka är viktigt för 
ungdomar och unga vuxna själva men även för samhället i övrigt. Hälften av unga mellan 16 
och 25 år anser att möjligheterna att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är små 
eller obefintliga och skillnaderna mellan killar och tjejer är små.  
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Unga utlandsfödda upplever i något större utsträckning än unga födda i Sverige att möjlighe-
terna att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är goda. Gruppen unga med lågutbil-
dade föräldrar upplever i mindre utsträckning än unga med högutbildade föräldrar att möj-
ligheterna att föra fram idéer i den egna kommunen är goda.16  
 
Sedan Ungdomsenkäten 2004 har andelen unga som uppfattar möjligheterna att föra fram 
idéer till lokala beslutsfattare som små eller obefintliga minskat. Framför allt beror det på 
att andelen som säger sig inte veta eller inte har någon uppfattning, har ökat.  
 
7. Andel kommuner med någon typ av inflytandeforum för  

ungdomar 
 
Underlag 
Redovisningen bygger på den enkät som Ungdomsstyrelsen skickade till samtliga kommu-
ner i Sverige i slutet av 2007. Vi fick svar från 227 av 290 kommuner vilket ger en svarsfre-
kvens på 78 procent. Mätningen har genomförts med samma metod de övriga åren som re-
dovisas. 
 
Ett inflytandeforum för ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för dia-
log mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Inflytandeforumet ska behandla över-
gripande kommunala frågor och exempel på forum är ungdomsråd, ungdomsforum, ung-
domsfullmäktige, ungdomsting och ungdomsparlament. Elevråd, fritidsgårdsråd och andra 
former av direkt brukarinflytande är exempel på forum som inte inkluderas i den här redo-
visningen.  
 
Utfall 
År 2007 uppgav 54 procent av kommunerna att de hade ett inflytandeforum för unga. Det 
innebär en liten ökning från året innan. Frekvensen har sett liknande ut de senaste åren.  
 
Kommunala inflytandeforum 2001–2007 
År Andel (%) 
2007 54 
2006 51 
2005 55 
2004 55 
2003 58 
2002* 63 
2001* 54 
* Inkluderar även stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö 

 
Inflytandeforumen har olika funktioner på olika orter. I tabellen nedan finns uppgifter om 
vilka funktioner de kan ha och om hur vanligt det är med dessa. De fyra olika svarskategori-
erna var fastställda i enkäten. En klar majoritet av inflytandeforumen i kommunerna har 
flera funktioner. Det senaste året har det skett förändringar i hur stor andel som fungerar 
som formell remissinstans samt hur stor andel som driver egna frågor. Frekvensen har sjun-
kit för båda funktionerna.  
 

                                                 
16 Med högutbildade föräldrar avses att båda föräldrarna har akademisk examen, med lågutbildade att ingen av föräldrarna har akademisk 
examen. 
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Andel inflytandeforum i kommuner som uppger att de har någon eller några av 
följande funktioner 2002-2007. Procent 

År 
Formell re-
missinstans (%) 

Rådgivande funktion 
mot politiker (%) 

Lämnar synpunkter till 
tjänstemän (%) 

Driver egna frågor 
(%) 

2007 33 74 75 65 
2006 42 71 76 77 
2005 38 59 65 74 
2004 34 69 77 69 
2003 25 68 70 73 
2002 31 65 63 67 

 
 
8. Andel kommuner som tar fram handlingsplaner med inriktning 

på ungdomars levnadsförhållanden 
 
Underlag 
Information om förekomsten av kommunala handlingsplaner har hämtats från den enkät som 
skickades till samtliga kommuner i slutet av 2007. Redovisningen bygger på 227 svar vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 78 procent. Mätningen har genomförts med samma metod de 
övriga åren som redovisas.  
 
Alla kommuner fick i enkäten frågan om de hade ett politiskt antaget sektorsövergripande 
dokument som slår fast strategier och mål för det politiska arbetet med ungas villkor i kom-
munen.  
 
Utfall 
Av de kommuner som svarade uppgav 32 procent att de hade ett sådant dokument vilket 
innebär en liten ökning från året innan. Det har med åren blivit något vanligare med sådana 
handlingsplaner.  
 
Andel kommuner med ungdomspolitiska handlingsplaner 2000−2007. Procent 

 
För att få en uppfattning om hur väl förankrade dokumenten är bland ungdomar har kom-
munerna blivit tillfrågade i hur stor utsträckning unga har varit med i utformningen av do-
kumenten. Jämfört med tidigare år har andelen kommuner där unga varit mycket delaktiga 
minskat.  
 

År Andel kommuner (%) 
2007 32 
2006 28 
2005 37 
2004 29 
2003 25 
2002 24 
2001 21 
2000 21 
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Ungdomars delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument 
2001−2007. Procent 

År 
Delaktiga i stor 

utsträckning (%) 
Delaktiga i viss 

utsträckning (%) Ej delaktiga (%) Inget svar (%) 
2007 26 56 18 0 
2006 36 56 8 0 
2005 33 48 16 3 
2004 26 52 23 0 
2003 42 44 14 0 
2002 40 42 13 4 
2001* 67 20 13 

* 2001 fanns endast svarsalternativen delaktiga och ej delaktiga. 

 
Två tredjedelar av kommunerna har under 2007 arbetat med att göra innehållet i kommunens 
handlingsprogram känt bland unga. Det är lika många som under 2006. 
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8  Statens stöd till organisationer som 

främjar integration 

 
I ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Ungdomsstyrelsen görs följande 
beskrivning av myndighetens återrapporteringskrav vad gäller insatser och resultat av sta-
tens stöd till organisationer som främjar integration. 
 
Utdrag från regeringsbeslut 2007-06-14, IJ2007/1978/UNG): 
 
”Insatser och resultat av statens stöd till organisationer som främjar integration 
Enligt förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen gäller fr.o.m. den 1 
juli 2007 att Ungdomsstyrelsen skall handlägga ärenden och fatta beslut enligt förordningen 
(2000:216)om statsbidrag till organisationer som främjar integration, förordningen 
(2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 
samt förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill 
lämna rasistiska och andra liknande grupperingar. 
 
Med anledning av att Ungdomsstyrelsen tillförts uppgiften att handlägga och besluta dessa 
ärenden skall myndigheten även lämna en samlad redovisning om insatser och resultat avse-
ende användningen 2007 av statens stöd till 
• verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, 
• verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande organisationer, 
• Centrum mot rasism, samt 
• Quick Response”. 
 
Ungdomsstyrelsen har valt att tolka regeringens återrapporteringskrav i form av följande 
kommentarer och redovisningar:  
 
Ungdomsstyrelsen övertog under 2007 ett antal uppdrag från det tidigare Integrationsverket. 
Integrationsverket handlade och beslutade samliga bidrag fram till 1 juli 2007. Integrations-
verket har också redovisat dessa i särskild ordning i sin årsredovisning 2007 (s.23-26). Ned-
an görs en sammanfattande redovisning av Integrationsverkets insatser och resultat 2007 
avseende de bidrag som styrs av nedan nämnda förordningar: 
 
Statsbidrag till organisationer som främjar integration, enligt förordningen 2000:216. Statligt 
stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, enligt förordningen 
2002:989 Statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och 
andra liknande grupperingar, enligt förordningen 2002:1058.  
 

Statsbidrag till organisationer som främjar integration, enligt förordningen 2000:216 

Organisationsstöd 
Under 2007 sökte 61 riksorganisationer bildade på etnisk grund organisations- och verksam-
hetsbidrag enligt förordning 2000:216. Av dessa beviljades 27 organisationer både organisa-
tions- och verksamhetsbidrag, 17 organisationer beviljades enbart organisationsbidrag och 3 
organisationer etableringsbidrag. Följaktligen fick 14 organisationer avslag. Totalt fördela-
des 17,4 miljoner kronor (varav 8,6 miljoner till organisationsbidrag, 8,7 miljoner till verk-
samhetsbidrag samt 140 000 kronor till etableringsstöd) till 44 riksorganisationer exklusive 
500 000 kronor till SIOS. 
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Projektbidrag 
För 2007 beviljade Integrationsverket 3,9 miljoner kronor till sammanlagt 23 utvecklings-
projekt. Antalet inkomna ansökningar var 175. Detta är på samma nivå som föregående år 
då antalet ansökningar var 180.  
 

Statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, enligt för-

ordningen 2002:989 

I juni 2007 har 20 antidiskrimineringsverksamheter fått medel för sin verksamhet. Totalt 
beviljades 14 210 840 kronor för 2007, varav 1 796 850 kronor är resterande medel från 
2006. Utbetalning av beviljade medel sker vid två tillfällen under verksamhetsåret. För 2007 
betalades medel ut under januari och juni för de verksamheter som bedrivits fortlöpande. 
 

Statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra 

liknande grupperingar, enligt förordningen 2002:1058  

Inom denna förordning hade Integrationsverket möjlighet att fördela bidrag till två olika 
verksamheter. Insatser och resultat från dessa verksamheter redovisas nedan: 
 
Verksamhet för personer som vill lämna rasistiska grupperingar 
Under 2007 har Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset samt Bollnäs/Söderhamns kommuner 
inkommit med ansökan till Integrationsverket. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset har bevil-
jats hela anslaget 2,4 miljoner kronor.  
 
Centrum mot rasism 
Integrationsverket fördelade, efter bedömning utifrån regeringens uppsatta krav, 3 miljoner 
kronor till Centrum mot rasism. 
 
Quick Response 
I regleringsbrevet till Integrationsverket regleras stödet till verksamheten Quick Response 
som bedrivs av Röda korsets ungdomsförbund. Medlen avser att finansiera organisationens 
basverksamhet. Quick Response har beviljats 500 000 kronor.  
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9 Administration och beräkningsgrunder 

Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en Stabsenhet. I den administrativa 
verksamheten inom Stabsenheten ingår: 
 
1 generaldirektör, 1 administrativ chef, 2 ekonomihandläggare, 0,80 ekonomiassistent, 1 
registrator med ansvar för arkiv, 1 drift- och nätverksansvarig, 0,90 receptionist/telefonist 
och 0,17 administratör = 7,87 årsarbetskrafter. 
 

Fördelning av myndighetsgemensam kostnad (MGK) 

Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader) uppgick den 
31 december 2007 till 12 814 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter var 48,49 personer. 
 
Antal personer som MGK ska fördelas på är 48,49-7,87 (administrativ personal) = 40,62 
personer. 
 
Genomsnitt MGK per person är 12 814 tkr delat med 40,62 personer = 315,46 tkr per per-
son. 
 

Myndighetens informationsinsatser inom Stabsenheten 

 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 
Kostnader    
Lön inkl MGK 5 877 6 259 5 760 
Övriga driftkostnader 795 882 804 
Summa kostnader 6 672 7 141 6 564 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 29.1.1 6 614 7 045 6 476 
Intäkter 58 96 88 
Summa finansiering 6 672 7 141 6 564 
    
 
Informationsinsatsernas kostnader och finansiering fördelas jämt på de fyra verksam-
hetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten avseende budgetåren 2007, 2006 och 2005.  
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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10 Ekonomisk redovisning 

 

10.1 Resultaträkning 

 
(belopp anges i tkr) 
 Not 2007 2006

Verksamhetens intäkter   

Intäkter av anslag  34 078 29 985

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  2 097 1 410

Intäkter av bidrag 2 13 042 8 665

Finansiella intäkter 3 128 83

Summa  49 345 40 143

   

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 4 -28 908 -25 547

Kostnader för lokaler  -3 216 -2 694

Övriga driftkostnader 5 -16 282 -11 051

Finansiella kostnader 6 -95 -49

Avskrivningar och nedskrivningar  -844 -760

Summa  -49 345 -40 101

   

Verksamhetsutfall  0 42

   

Uppbördsverksamhet   

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte 
disponeras av myndigheten 
 

 
7 

 
31 0

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbörds-
verksamhet 
 

  
-31 0

Saldo  0 0

   

Transfereringar   

Medel som erhållits från statsbudgeten för   

finansiering av bidrag  155 834 108 804

Medel som erhållits från myndigheter   

för finansiering av bidrag  2 479 4 246

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 18 056 0

Lämnade bidrag   -176 399 -113 020

Saldo   -30 30 

   

Årets kapitalförändring 9 -30 72
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10.2 Balansräkning 

 
(belopp anges i tkr) 
 Not 2007-12-31 2006-12-31
TILLGÅNGAR   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 2 644 2 706
Summa   2 644 2 706
   
Fordringar   
Kundfordringar 11 384 89
Fordringar hos andra myndigheter 12 1 184 934
Övriga fordringar 13 71 323

Summa  1 639 1 346
   
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 14 1 181 861
Upplupna bidragsintäkter 15 2 405 1 219
Summa  3 586 2 080
   
Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 16 144 926 40 501
   
Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  5 215 6 031
Summa  5 215 6 031
   
SUMMA TILLGÅNGAR  158 010 52 664
   
KAPITAL OCH SKULDER    
   
Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 17 -1 801 -1 873
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   -30 72

Summa  -1 831 -1 801
   
Skulder m.m.   
Lån i Riksgäldskontoret 18 2 644 2 706
Skulder till andra myndigheter 19 1 452 812
Leverantörsskulder  2 519 1 993
Övriga skulder 20 127 874 40 502
Summa   134 489 46 013
   
Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 21 2 276 1 986
Oförbrukade bidrag 22 23 076 6 466
Summa   25 352 8 452
   

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  158 010 52 664
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10.3 Anslagsredovisning 

(belopp anges i tkr) 
ANSLAG   

Nomenklatur             
(inkl benämning) 

Not Ingående
överfö-

rings-
belopp

Årets till-
delning

enligt regl.
brev

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Utgifter Utgående
överförings-

belopp

13 10.1.7   
Ramanslag, 
Integrationsverket - 
del till Ungdomsstyrelsen 

 

0 2 000 2 000

 
 

1 861 139
   
17 29.1.1 23  
Ramanslag,  
Ungdomsstyrelsen 

 
302 19 226  19 528

 
18 984 544

   
17 29.2.1    

Ramanslag, 
Statsbidrag till ungdoms-
organisationer 
 

 

0 72 500 72 500

 
 

72 497 3

17 29.2:2   
Ramanslag, 
Nationellt kontor för  
EU-program 

 

36 2 600 2 636

 
 

2 590 46
   
17 29.2:3 24   
Ramanslag, 
Utvecklingsinsatser gent-
emot kommuner 

 
 

511 6 000 -341 6 170

 
 

5 528 642
   
17 29.2.8   
Ramanslag, 
Konferens Alla olika – 
alla lika 

 

0 400

 

400

 
 

400 0
   
17 29.2.10 25  
Ramanslag, 
Satsning på ungdomar i 
riskmiljöer 

 

6 658 81 750 88 408

 
 

85 091 3 317
   
17 29.2.11   
Ramanslag,  
Administration av sats-
ningen på ungdomar i 
riskmiljöer 

 

7 3 250 3 257

 
 
 

2 961 296
   
Summa anslag  7 514 187 726 -341 194 899 189 912 4 987

 

10.4 Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel 
(tkr) 

Not Beräknat 
Belopp

Inkomster   

    
28119 Övriga inkomster 26 0 31   
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10.5 Tilläggsupplysningar och noter 

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. 
 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 000 kronor bokförts som periodavgränsnings-
poster. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 000 kronor. 
 
Ändrade redovisningsprinciper 
Ungdomsstyrelsen har beslutat om ändrade redovisningsprinciper för bidragshanteringen 
inom EU-programmen Ungdom (2000-2006) och Ung och aktiv i Europa (2007-2013). Det-
ta har skett i samråd med Ekonomistyrningsverket. Tidigare har bidragen bokförts som Öv-
riga skulder i balansräkningen. Från och med år 2007 redovisas bidragen som transfereringar 
i kontoklass 7 i resultaträkningen och som Oförbrukade bidragsmedel i balansräkningen.  
 
Ungdomsstyrelsen har också beslutat om ändrade redovisningsprinciper för TCP-aktiviteter 
(delprogram inom EU-programmen Ungdom och Ung och aktiv i Europa). Med TCP-
aktiviteter avses aktiviteter som initierats av det nationella kontoret för Ung och aktiv i Eu-
ropa (Ungdomsstyrelsen) inom ramen för Training and Cooperation Plan (TCP). Dessa me-
del används till utvecklingsinsatser som Ungdomsstyrelsen initierar, beslutar om och 
genomför. Ungdomsstyrelsen har därför beslutat att från och med år 2007 betrakta dessa 
aktiviteter som verksamhet och redovisa kostnader och intäkter för aktiviteterna i resultat-
räkningen. Tidigare bokfördes dessa aktiviteter som Övriga skulder i balansräkningen.  
 
Ungdomsstyrelsen bedömer att det inte är relevant att räkna om jämförelsevärden för år 
2006 för de balans- och resultatposter som påverkas av förändringen, då stora förändringar 
framför allt har skett inom det nya EU-programmet Ung och aktiv i Europa, nya delprogram 
har tillkommit, några har integrerats i redan existerande och förutsättningar för ansökan och 
finansiering av projekt har ändrats. Ungdomsstyrelsen redovisar därför nedan förändringar i 
totalbelopp för de balans- och resultatposter som påverkas med anledning av ändrade redo-
visningsprinciper. Hänvisning till detta avsnitt sker i not till berörda balans- och resultatpos-
ter. Den nya redovisningsprincipen innebär att balans- och resultatposter för år 2007 påver-
kas enligt nedan.  
 
Balansposten Övriga Skulder påverkas med 16 187 tkr. Balansposten Oförbrukade bidrags-
medel påverkas med 16 187 tkr. Resultatposten Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag påverkas med 18 056 tkr. Resultatposten Övriga driftkostnader påverkas med 854 tkr. 
Resultatposten Kostnader för personal påverkas med 32 tkr och resultatposten Intäkter och 
avgifter av andra ersättningar med 45 tkr samt resultatposten Intäkter av bidrag med 841 tkr.  
 
Upplysningar av väsentlig betydelse 
Ungdomsstyrelsen har från och med 1 juli 2007 tagit över verksamhet från Integrationsver-
ket, vilket innebär att ansvara för delar av Integrationsverkets bidrag. Genom regeringsbeslut 
IJ2007/2029/IM, IJ2007/2022/JÄM (delvis) har myndigheten tilldelats 2 miljoner kronor på 
anslagsposten 13.10.1.7, Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen för detta uppdrag för 
år 2007.  
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Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier med mera som har ett anskaff-
ningsvärde om minst 10 000 kronor och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst 
tre år. Investeringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den ekonomiska 
livslängd som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstillgångar. Avskrivning sker 
från den månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar datautrustning 
kostnadsbokförs då den beräknade livslängden understiger tre år. 
 
Tillämpade avskrivningsprinciper 
3 år Datorer och kringutrustning 
5 år Övriga kontorsmaskiner och inredningsinventarier 
5 år Bilar och transportmedel 
6 år Arkivinventarier, datanätverk och larmanläggning 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas bli betalda.  
 
Skulder 
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

Anställdas sjukfrånvaro 

Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska 
myndigheten redovisa de anställdas sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen redovisar myndighe-
tens sjukfrånvaro i resultatredovisningen, avsnitt 1.2. 

Ersättningar och andra förmåner 

Styrelsen 
Styrelsens ledamöter Ledamot perioden Ersättningar 

 (kr)
Andra förmåner 

(kr) 
Andra råds- och 
styrelseuppdrag

Anna Angelin 0701-0706 1 450 - -

Nihad Bunar 0701-0712 4 350 - -

Maria Graner 0701-0712 7 250 - -

Aldo Iskra 0701-0706 2 900 - Musik i Syd AB

Ola Lindholm  0701-0712 1 450 - -

Lil Ljunggren Lönnberg 0701-0712 7 250 - Högskolan 
Kristianstad

Ewa Persson Göransson 0701-0712 5 800 - Statens 
Institutionsstyrelse

Britt-Inger Stoltz 0701-0712 7 250 - -

Björn Söderberg 0701-0712 0 - -

Eva Tallvid 0701-0712 5 800 - -

 
Ledande befattningshavare Ordförande

perioden

 
Andra förmåner 

(kr)  
Andra styrelse-

uppdrag
Per Nilsson 
generaldirektör 

0701-0712 861 723 Förmån:  
Tjänstebil m.m. 

 8 622 

Friluftsrådet
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Noter  
(belopp anges i tkr) 

Resultaträkningen 
 2007 2006

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
  
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen  
- intäkter av konferenser och utbildning1) 2 015 1 312
- intäkter av försäljning av publikationer med mera 58 98
Reavinst vid försäljning av bil 23 0
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 0
Summa1) 

 
2 097 1 410

Enligt regleringsbrev för år 2007 beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 1 500 tkr. Regeringen har medgivit undantag från 
begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Intäkter enligt § 4 är sammanlagt 2 073 tkr. Ungdomsstyrelsen har under år 
2007 ökat avgifterna för den årliga rikskonferensen för att täcka sina kostnader, vilket är förklaringen till ökningen avseende konferensintäkterna 
i förhållande till år 2006.   

1) Se även ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 
 
 

Not 2 Intäkter av bidrag 
 

Uppdrag konferens Alla olika – alla lika, medel från Integrations- och 
jämställdhetsdep. 

2 139 0

Uppdrag samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det ungdomspo-
litiska området, medel från Sida 

 
963 0

Delprogrammet TCP-aktiviteter inom EU-programmen Ungdom och 
Ung och aktiv i Europa (EU-medel)1) 

 
841 0

Uppdragen att ge särskilt stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrela-
terat våld, medel från Justitiedepartementet och Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet 

 
 

2 193 816
Uppdrag Ungas utanförskap och Österled, medel från Allmänna arvs-
fonden 

697 1 782

EU-programmen Ung och aktiv i Europa samt Ungdom inkl SALTO-
IRC (EU-medel) 

  
3 521 3 950

Uppdrag Attityd- och värderingsstudie, medel från Utb- och kulturdep. 659 341
Övriga diverse regeringsuppdrag m.m. 2 029 1 776
Summa1) 
 

13 042  8 665

Resultatposten Intäkter av bidrag har ökat med 4 377 tkr i förhållande till år 2006. Se förklaring till skillnad mellan åren i tabell ovan.  
1) Se även ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 

 
Not 3 Finansiella intäkter 

    
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 128 82
Övriga finansiella intäkter 0 1
Summa 128 83

 
Not 4 Kostnader för personal 

    
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensions- 
premier och andra avgifter enligt lag och avtal) 

 
19 114 16 706

Övriga kostnader för personal 9 794 8 841
Summa 1)) 28 908 25 547

Resultatposten kostnader för personal har ökat med 3 361 tkr i förhållande till år 2006, detta med anledning av att Ungdomsstyrelsen har tagit 
över verksamhet från Integrationsverket, hanterat flera större regeringsuppdrag, t.ex. uppdragen att ge särskilt stöd till tjejjourernas arbete mot 
hedersrelaterat våld, konferensen Alla olika – alla lika samt uppdraget samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det ungdomspolitiska områ-
det (medel från Sida) m.fl. uppdrag. Detta har föranlett en ökning av personalen.  
1) Se även ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 
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Not 5 Övriga driftkostnader 
Resultatposten övriga driftkostnader har ökat med 5 231 tkr i förhållande till år 2006, detta med anledning av att 
Ungdomsstyrelsen har tagit över verksamhet från Integrationsverket, hanterat flera större regeringsuppdrag, t.ex. 
uppdragen att ge särskilt stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld, konferensen Alla olika – alla lika 
samt uppdraget Samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det ungdomspolitiska området (medel från Sida) 
m.fl. uppdrag. En ökning av verksamheten inom uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer har också skett 
under budgetåret. Se även ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 
 
Not 6 Finansiella kostnader 

 2007 2006
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 94 46
 Övriga finansiella kostnader 1 3
Summa 95 49

 
Not 7 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
         som inte disponeras av myndigheten 
 
Ungdomsstyrelsen har mottagit en återbetalning av bidrag på 31 tkr från en organisation som har tilldelats pro-
jektbidrag av anslagsmedel som tidigare disponerades av Integrationsverket på anslagsposten Projektbidrag – att 
främja integration. Ungdomsstyrelsen disponerar inte denna anslagspost, varför dessa inbetalda medel till Ung-
domsstyrelsen har bokförts mot inkomsttitel 28119, Övriga inkomster. 
 
Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 

  
Utbetalda bidrag inom EU-programmen Ungdom och Ung och aktiv i 
Europa1) 

 
18 056 0

Summa1) 
 

18 056 0

1) Se ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter 

 
Not 9 Årets kapitalförändring 

  
Avskrivningar -844 -760
Amortering av lån 843 848
Förändring av semesterlöneskuld  209 107
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -208 -153
Periodiserad fordran, lämnade bidrag -30 30
Summa  -30 72

Balansräkningen 
 
Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

 2007-12-31 2006-12-31
  
Ingående anskaffningsvärde 4 615 2 726
Årets anskaffningar  882 2 787
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -468 -898
Summa anskaffningsvärde 5 029 4 615
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 909 -1 960
Årets avskrivningar  -844 -760
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 368 811
Summa ackumulerade avskrivningar -2 385 -1 909
Utgående bokfört värde  2 644 2 706

 
Not 11 Kundfordringar 

  
Kundfordringar 384 89
Summa 384 89

 
Ökning av posten Kundfordringar beror på att Ungdomsstyrelsens rikskonferens fakturerades i december 2007, vilket innebär att andelen ute-
stående kundfordringar är högre 2007-12-31. 
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Not 12 Fordringar hos andra myndigheter 

 2007-12-31 2006-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 997 865
Kundfordringar 0 5
Övriga fordringar 187 64
Summa 1 184 934

 
Not 13 Övriga fordringar 

  
Fordringar EU-program, EU-medel, bidragsmedel 0 160
Övriga diverse fordringar 71 163
Summa 71 323

 
Not 14 Förutbetalda kostnader 

  
- Förutbetalda hyreskostnader 740 710
- Övriga förutbetalda kostnader 441 151
Summa 1 181 861

 
Not 15 Upplupna bidragsintäkter 

  
- Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet1) 1 441 1 219 
- Upplupna bidragsintäkter, samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det 
ungdomspolitiska området, medel från Sida 2) 

 
964 0

Summa 2 405 1 219
______________________________________________________________________________ 

1) Avser EU-programmet Ungdom 2005-2006 inklusive SALTO-IRC samt SALTO-IRC 2007. Dessa medel kommer att utbetalas från Kom-
missionen under år 2008. 

2) Inbetalning av fordran har skett under januari månad 2008. 
 
Not 16 Avräkning med statsverket 

  
Ingående balans 40 501 144 742
  
Avräknat mot statsbudgeten:    
- Anslag 189 912 138 789
- Inkomsttitlar -31 0
  
Avräknat mot statsverkets checkräkning:  
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -21 226 -19 055
- Uppbördsmedel m.m. 181 894 159 009
- Transfereringar m.m. -246 124 -382 984
Utgående balans1) 144 926 40 501

______________________________________________________________________________ 
1) Se förklaring till skillnad mellan budgetåren under not 20, Övriga skulder 

 
Not 17 Balanserad kapitalförändring 

    
Periodiseringsdifferenser -1 801 -1 873 
Summa -1 801 -1 873 

 
Not 18 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

  
Ingående balans 2 706 767
Under året nyupptagna lån 781 2 787
Årets amorteringar -843 -848
Utgående balans  2 644 2 706

 
Utnyttjad låneram 2 644 2 706
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 500 3 500
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Not 19 Skulder till andra myndigheter 

 2007-12-31 2006-12-31
Sociala avgifter 616 537 
Momsskuld  493 23
Leverantörsskulder   343 252
Summa    1 452 812

 
Not 20 Övriga skulder 

  
Personalens källskatt 586 549
- EU-medel, EU-programmen Ungdom och Ung och aktiv i Europa, till 
bidrag och till aktiviteter inom delprogrammet TCP1) 
Medel från AB Svenska Spel, till bidrag2) 

 
0 

127 278 
17 423
22 511

Övriga skulder 10 19
Summa1-2) 127 874 40 502

1) Se även ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 
2) Huvuddelen av överskottet från AB Svenska Spel fördelas till de statsbidragsberättigade organisationerna som en procentsats i förhållande till 

statsbidragets storlek. Denna utbetalning brukar ske i december månad efter att myndighetens styrelse har fattat beslut om fördelning. Med 
anledning av att Ungdomsstyrelsen inte hade bemyndigande att fatta beslut om fördelning av medel på anslagsposten statsbidrag för år 2008, 
beslutade myndigheten om fördelning av statsbidrag först i januari 2008. Myndigheten föreslog med anledning av detta, i den årli-
ga skrivelsen till regeringen i oktober 2007, att huvuddelen av de Svenska Spel medel som myndigheten disponerar under år 2007 ska förde-
las till de statsbidragsberättigade organisationerna under januari 2008, men att 25 procent ska utbetalas till de organisationer som ansökt om 
statsbidrag i december 2007. Regeringen beslutade i december 2007 i enlighet med myndighetens förslag, se regeringsbeslut 
IJ2007/3086/UNG. Detta förklarar att kvarvarande Svenska Spel-medel är mycket högre 2007-12-31 än 2006-12-31. 

 
Not 21 Upplupna kostnader 

  
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 836 1 617
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 184 142
- Övriga upplupna kostnader 256 227
Summa 2 276 1 986

 
Not 22 Oförbrukade bidrag 

  
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter m.m. 6 796 6 385
- Bidrag som erhållits från icke statliga  
   organisationer m.m.   

 
93 81

- EU-medel, EU-programmen Ungdom och Ung och aktiv i Europa, till 
bidrag och till aktiviteter inom delprogrammet TCP1) 

 
16 187 0

Summa1)  23 076 6 466
 
varav för transfereringar 

 
15 811 

 
1 752

1) Se även ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 

 

Anslagsredovisningen 

 
Not 23 
 
Anslagsposten 17 29.1.1, Ungdomsstyrelsen  
 
Enligt regleringsbrevet för år 2007 disponerar myndigheten en anslagskredit på 577 tkr. Ungdomsstyrelsen har 
inte utnyttjat krediten.  
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Not 24 
 
Anslagsposten 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 
 
Enligt regeringsbeslut IJ2007/3330/UNG beslutar regeringen om indragning av anslagssparande på 341 tkr på 
anslagsposten Utvecklingsinsatser gentemot kommuner. Det föreligger en differens på 341 tkr vad avser ingåen-
de anslagssparande mellan Ungdomsstyrelsens anslagsredovisning i Agresso och statsredovisningssystemet 
Hermes. Efter indragning enligt ovan regeringsbeslut överensstämmer utgående anslagssparande i anslagsredo-
visningen i Agresso med statsredovisningssystemet Hermes.  
 
Not 25 
 
Anslagsposten 17 29.2.10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer 
 
Anslagsposten ska användas för stöd inom satsningen på ungdomar i riskmiljöer. Av medlen ska 10 miljoner 
avsättas för stöd till utveckling av drogfria mötesplatser och minst 15 procent av de statsbidrag som Ungdoms-
styrelsen fördelar ska riktas till ideella organisationers verksamheter (stödform 3). Ungdomsstyrelsen har totalt 
utbetalat 82 006 tkr i bidrag på anslagsposten Satsning på ungdomar i riskmiljöer, varav 15 747 tkr har fördelats 
till ideella organisationernas verksamheter (stödform 3), vilket motsvarar cirka 19 procent. Till drogfria mötes-
platser har fördelats 10 924 tkr. 
 
Enligt regleringsbrevet för år 2007 får Ungdomsstyrelsen disponera högst 4 000 tkr av anslagsposten Satsning på 
ungdomar i riskmiljöer för utgifter som myndigheten har för externa uppdrag, som rör utvärderings- och utred-
ningsverksamhet, samt erfarenhetsspridning och myndighetens besök i kommuner och ideella organisationer med 
anledning av satsningen. Ungdomsstyrelsen har disponerat totalt 3 085 tkr för dessa ändamål.  
 
Not 26 
 
Inkomsttitel 28119 Övriga inkomster  
 
Ungdomsstyrelsen har mottagit en återbetalning av bidrag på 31 tkr från en organisation som har tilldelats pro-
jektbidrag av anslagsmedel som tidigare disponerades av Integrationsverket på anslagsposten Projektbidrag – att 
främja integration. Ungdomsstyrelsen disponerar inte denna anslagspost, varför dessa inbetalda medel till Ung-
domsstyrelsen har bokförts mot inkomsttitel 28119, Övriga inkomster. 
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10.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 
(belopp anges i tkr) 

   
 2007 2006 2005 2004 2003
Låneram Riksgäldskontoret   

Beviljad  3 500 3 500 1 700 1 400 1 200

Utnyttjad  2 644 2 706 767 1 075 657

   
Kontokrediter Riksgäldskontoret   

Beviljad 2 500 2 500 2 500 2 500 1 700

Maximalt utnyttjad 203 0 584 1 259 1 735

   
Räntekonto i Riksgäldskontoret   

Ränteintäkter 128 82 27 27  8 

Räntekostnader 0 0 0 2 22

   
Avgiftsintäkter   

Avgiftsintäkter som disponeras   

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000

Avgiftsintäkter                                 2 097 1 410 973 588 981

   
Anslagskredit   

Beviljad   577 572 0 569 273

Utnyttjad   0 0 0 0 0

   
Anslag    

Ramanslag   

Anslagssparande 4 987 7 514 1 491 563 628

varav intecknat 0 6 499 0 0 0

   
Personal    

Antalet årsarbetskrafter (st) 48,49 46,09 41,56 39,25 41,4

Medelantalet anställda (st)  50 48 43 41 43

   
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 000 854 824 865 828

   
Kapitalförändring   

Årets  -30 72 -398 283 -318

Balanserad  -1 801 -1 873 -1 475 -1 758 -1 440
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Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2007 har tagits av  
Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson den 21 februari 2008.  
 
Årsredovisningen innehåller följande dokument som överlämnas till regeringen:  
resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, redovisning mot 
inkomsttitel, tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över väsentliga uppgifter. 
 
För Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sändlista 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Finansdepartementet 
Riksdagens utredningstjänst 
Riksrevisionen 
Ekonomistyrningsverket 
Statskontoret 
Arbetsgivarverket 
 



 



UNGDOMSSTYRELSEN
är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få
verklig tillgång till inflytande och välfärd. Det gör vi genom att:
– ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor.
– följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och
stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete.
– fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas egen organisering, mångfald
och jämställdhet samt inom internationellt ungdomssamarbete.
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