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Generaldirektören har ordet 
Ungdomsstyrelsen fick ett antal nya uppdrag under 2010 och därmed ett mer omfattande 
arbetsområde. Det innebar en rad utmaningar för verksamheten. 

Myndigheten arbetade med att förmedla kunskap och stöd samt med att visa exempel på 
insatser inom ungdomsområdet på lokal, regional, nationell och internationell nivå under 
året. Rikskonferensen, den regionala konferensserien samt ett stort antal andra 
konferenser bidrog till att sprida beprövade erfarenheter och aktuell kunskap om unga till 
myndighetens målgrupper. 

Inom ramen för myndighetens uppdrag kring ungas sexuella exponering på internet, 
mäns våld mot kvinnor samt äktenskap mot den egna viljan nådde vi stora framgångar 
under året. Vi genomförde utbildningar och konferenser som var mycket efterfrågade 
samt nådde ut till delvis nya målgrupper med ny och angelägen kunskap. 

Vi presenterade ett antal betydelsefulla utredningar inom det ungdomspolitiska 
området. Flertalet av dem rönte stort intresse från medierna. Uppföljningssystemet för 
den nationella ungdomspolitiken utvärderades och myndigheten var representerad i den 
arbetsgrupp som tillsattes av Europeiska kommissionen för att utveckla ett 
uppföljningssystem för den europeiska ungdomspolitiken. 

Intresset för det internationella ungdomssamarbetet fortsatte att vara stort under 2010. 
EU-programmet Ung och Aktiv i Europa och Eurodesk utvecklades och myndigheten 
representerade Sverige i två internationella råd, Barentsrådet och Östersjöstaternas råd. 

Ungdomsstyrelsen arbetade under året med fördelning av statsbidrag i enlighet med 
förordningar och regleringsbrev inom politikområdena integration, jämställdhet, 
folkrörelse och minoritetspolitik. Vi fördelade även bidrag till ungdomsorganisationer 
och bidrog därmed till att främja ungas engagemang, organisering och delaktighet i 
samhället. 

Året var också ett valår, vilket medförde att vi i samarbete med en rad andra aktörer 
genomförde Skolval 2010. Drygt 440 000 elever deltog i skolvalet och fick en viktig 
lärdom om hur man röstar i nationella val. 

Ett stort antal aktiviteter genomfördes för att stödja kommunerna i deras ambition att 
utveckla sitt lokala ungdomsarbete. Vi tog under året bland annat fram ett strategiskt 
ramverk för vårt arbete gentemot kommunerna och regionerna och genomförde en 
nationell utbildning för kommunala och regionala tjänstemän som förutom att öka 
kompetensen bland deltagarna också syftade till att få igång konkreta processer som kan 
gynna ungas inflytande och välfärd i deras kommuner.  

Ungdomsstyrelsen satsade även stora resurser på internt kvalitetsarbete. Verksamhets-
styrning och kvalitetsutveckling stod i centrum och övergripande mål för myndighetens 
verksamhet togs fram. Utifrån målen utvecklades och preciserades myndighetens 
uppföljningssystem. Statskontoret genomförde en myndighetsanalys av 
Ungdomsstyrelsen vilken bekräftade en del av de utmaningar som vi identifierat och 
arbetat med samt satte fokus på en rad andra områden. 

Kunskap om unga människors livsvillkor, stöd till ideella organisationer samt att bidra 
till utveckling genom att delge erfarenheter, är centrala inslag i vårt uppdrag. I fokus för 
detta arbete står inflytande och välfärd. Vi ser fortsatta utmaningar inför 2011, men det är 
med stor tillförsikt som vi ser fram emot ett nytt och spännande verksamhetsår. 

 
Per Nilsson, generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt och 
verksamhetsstyrning 

Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 
200249/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr 2009/10:115, prop. 2009/10:1, utg.omr.17, bet. 
2009/10:KrU1, rskr 2009/10:141). 

Enligt Ungdomsstyrelsens instruktion (SFS 2007:1140) har Ungdomsstyrelsen ett övergripande 
ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. 
Instruktionen skrevs 2007 (SFS 2007:1140), men innehåller också ändringar som trädde i kraft 
den 1 april 2009.  
 
Tabell 1.1 Indelning av årsredovisningen för 2010 
1. Verksamhetsöversikt och verksamhetsstyrning 
2. Verksamhet Ungdomspolitik 
3. Verksamhet Organisationsstöd 
4. Verksamhet EU-program 
5. Samlad resultatredovisning 
6. Indikatoruppföljning 
7. Administration och beräkningsgrunder 
8. Ekonomisk redovisning 
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet redovisas utifrån indelningen i myndighetens instruktion. I de fall 
återrapporteringskrav finns i myndighetens regleringsbrev och förordningar redovisas dessa. 

I årsredovisningen redovisas de prestationer som myndigheten bedömer som stora eller på annat 
sätt relevanta i sammanhanget. Det är därmed inte en total redovisning av myndighetens 
verksamhet. Vidare är det Ungdomsstyrelsens bedömning att myndighetens uppdrag är årliga och 
därför redovisas endast årets kostnader.  

Myndigheten redovisar dessa prestationers direkta kostnader samt en uppskattning av 
lönekostnader relaterade till prestationerna. Uppskattningen bygger på löpande avstämningar och 
försök med tidsredovisning som genomförts under året. Då detta sätt att redovisa prestationernas 
kostnader avviker från tidigare år, redovisas för 2010 endast årets kostnader. 

I regleringsbrevet för 2008 var Ungdomsstyrelsen indelad i sju verksamhetsgrenar och 
årsredovisningen för 2008 hade samma indelning. I årsredovisningen för 2009 beslutade 
Ungdomsstyrelsen att dela in verksamheten enligt ovan. Ungdomsstyrelsen har valt att dela in 
verksamheten efter samma indelning i årsredovisningen för 2010. Jämförelser med två tidigare 
budgetår är därför inte relevanta avseende totala kostnader och finansiering per verksamhet. 
Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med tidigare budgetår där det är möjligt.    

De nya reglerna om kostnadsmässig anslagsavräkning från och med den 1 januari 2009 innebär 
att kostnader, inte utgifter, avräknas anslag, se vidare förklaring i avsnitt 8, Ekonomisk 
redovisning, avsnitt 8.5, Redovisningsprinciper och noter, samt not 1, Intäkter av anslag.  
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Ekonomisammanställning 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 76 011 tkr, täcks till cirka 81 procent av anslags-
medel, till cirka 3,5 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och finansiella 
intäkter med mera samt till cirka 15,5 procent av externa medel. 
 
Tabell 1.2 Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2010, 
totalsammanställning i tkr 
 
Verksamhetens kostnader 

 

Lön och MGK1) 51 677 
Övriga kostnader 24 334 
Summa kostnader 76 011 
  
Verksamhetens intäkter (finansiering)  
 
Intäkter av anslag 

 

Ramanslag 1 06:1.6       Dialogvärdegrund.nu 1 500 
Ramanslag 1 06:1.10     Skolval 831 
Ramanslag 13 1:1.4       Mentorskapsprojekt 2010–2012 498 
Ramanslag 13 3:1.11     Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US 24 452 
Ramanslag 17 12:1.1     Ungdomsstyrelsen (förvaltningsanslag) 26 828 
Ramanslag 17 12:2.2     Nationellt kontor för EU-program 2 600 
Ramanslag 17 12:2.3     Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 4 610 
Ramanslag 17 12:2.4     Stöd till expertgruppen EGYA inom Östersjöstaternas råd 105 
Ramanslag 17 12:2.5     Stöd till arbetsgruppen WGYP inom Barentsrådet 160 
Summa intäkter av anslag 61 584 
  
Intäkter av bidrag (externa medel)  
Medel från Sida, Samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det ungdomspolitiska 
området 

696 

EU-medel, från Europeiska kommissionen 5 183 
EU-medel, från Europeiska Socialfonden 3 439 
Medel till uppdrag från Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2 439 
Summa intäkter av bidrag 11 757 
  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar och finansiella intäkter  2 670 
  
Summa intäkter (finansiering) 76 011 

1) MGK = Myndighetsgemensam kostnad 
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Tabell 1.3 Ungdomsstyrelsens utbetalade bidrag till föreningsliv, kommuner samt lokala projekt 
2010, i tkr              
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag  
Ramanslag 1 06:1.10     Skolval 600
Ramanslag 13 1:1.4       Mentorskapsprojekt 2010–2012 4 500
Ramanslag 13 1:1.13     Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 18 905
Ramanslag 13 2:2.1       Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av  
                                       intolerans 

7 620

Ramanslag 13 2:2.2       Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner 6 298
Ramanslag 13 2:2.3       Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 9 999
Ramanslag 13 2:2.7       Stöd för insatser mot rasism o likande former av intolerans som avser 
                                       avhopparverksamhet 

1 000 

Ramanslag 13 3:1.9       Jämställdhetsprojekt 6 887
Ramanslag 13 3:1.11     Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US 10 350
Ramanslag 17 12:2.1     Statsbidrag till ungdomsorganisationer 71 942
Ramanslag 17 12:2.3     Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 1 258
Ramanslag 17 12:2.10   Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011 12 000
Ramanslag 17 13:3.1     Bidrag för kvinnors organisering  28 034
Ramanslag 17 13:6.2     Uppföljning av överenskommelse inom sociala området 1 300
Summa medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag          180 693
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 
Utbetalda bidrag inom uppdraget Uppföljning av överenskommelse inom det sociala området, 
med medel från Socialstyrelsen  1 300 
Summa Lämnade bidrag av medel från andra myndigheter 1 300 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
Utbetalda bidrag med medel från AB Svenska Spel  182 231 
Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa (2007–2013), EU-medel             18 017
Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ungdom (2000–2006), EU-medel (återbetalningar)                 -37
Summa Lämnade bidrag av övriga erhållna medel    200 211
Avbokad fordran på medel som tidigare har utbetalats via anslagsposten Stöd till nationella 
minoriteter  

111

Uppbokade fordringar (återkrav) på bidragsmedel som tidigare utbetalats via anslagsmedel           -1 028
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen          381 287
____________________________________________________________________________ 
Under året har Ungdomsstyrelsen betalat ut bidrag i enlighet med redovisningen ovan. Då det 
under året återbetalats medel har dessa fördelats igen. 
 
Ungdomsstyrelsens insynsråd 
Ungdomsstyrelsens generaldirektör är ordförande i insynsrådet och ansvarar för att hålla 
medlemmarna i rådet informerade om verksamheten. 
 

Tabell1.4 Ungdomsstyrelsens insynsråd 2010 
Insynsrådets sammansättning Tidsperiod 
Per Nilsson, generaldirektör 1001 – 1012 
Nihad Bunar, docent, ungdomsforskare 1001 – 1012 
Annie Johansson, riksdagsledamot 1001 – 1012 
David Jonasson, översättare samiska 1001 – 1012 
Henrik Melius, ordförande, Spiritus Mundi 1001 – 1012 
Viveca Urwitz, enhetschef, Socialstyrelsens hiv-prevention 1001 – 1012 

 
Insynsrådet har sammanträtt två gånger under året.  
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Organisation 
Myndigheten hade 68 anställda i tjänst den 31 december 2009 och 70 anställda i tjänst den 31 
december 2010. Medeltal anställda i tjänst var 70. Medelåldern var 42 år. Årsarbetskrafter var 
68,48. Åldersspridningen var 25 till 64 år.  

Under budgetåret 2010 anställdes 13 personer, 3 personer kom tillbaka efter 
föräldraledighet/tjänstledighet, 3 personer slutade sin anställning och 11 personer var 
föräldralediga/tjänstlediga vid årets slut.  

Myndigheten hade 70 personer anställda vid årets slut. Av dessa tjänster var 45,5 
tillsvidareförordnanden, 3 var vikariat och 21,5 var allmänna visstidsanställningar. Tjänsterna 
fördelade sig på 44 kvinnor och 26 män, vilket innebär att andelen kvinnor var 63 procent och 
andelen män 37 procent. Andelen män minskade med 7 procentenheter i förhållande till 2009.  

Myndigheten är organiserad i tre verksamhetsenheter och en stabsenhet. 
 
Tabell 1.5 Ungdomsstyrelsens organisation 2010 

Enheter Antal anställda i tjänst 2010-12-31 
Generaldirektör 1 
Enheten för nationell och kommunal ungdomspolitik 27,5 
Enheten för organisationsstöd 15 
Enheten för internationellt samarbete  10 
Stabsenheten 16,5 

1.1 Sammanfattning av verksamheten 
År 2010, liksom de närmast föregående åren, präglades av att omfattningen av verksamheten 
ökade och att personalgruppen blev större. För att bättre kunna följa upp och styra myndighetens 
verksamheter fortsatte Ungdomsstyrelsen under 2010 att utveckla den styrmodell som togs fram 
2008, bland annat utvecklades övergripande mål för myndigheten. Därmed har Ungdomsstyrelsen 
idag en styrmodell som bygger på mål- och resultatstyrning, användning av resultatkontrakt och 
på principen om balanserad styrning. Myndighetens uppdrag, målen för verksamheten, 
myndighetens strategiska prioriteringar för den egna utvecklingen och hur verksamheten planeras, 
genomförs och följs upp hålls nu samman.  
Under 2010 sjösattes det system som utvecklats för att effektivisera och förenkla 
bidragshanteringen. I utvecklingen av bidragshanteringssystemet prioriterade vi enhetligheten i 
bedömningarna, transparensen i handläggningen och rättsäkerheten i beslutsfattandet. Enheten 
organisationsstöd fortsatte också med de satsningar för att förbättra kvalitetssäkringen som 
påbörjades 2009.  

Bidragsgivningen inom Ung och Aktiv i Europa genomgick en omfattande revision på uppdrag 
av Europeiska kommissionen. Revisorsrapporterna gav en del rekommendationer, men alla 
granskare ansåg att Ungdomsstyrelsen i stort följer Europeiska kommissionens krav. Till följd av 
revisorernas anmärkningar fortsatte Ungdomsstyrelsen under året att ytterligare utveckla rutiner 
och arbetssätt. 

Omvärldens intresse för och efterfrågan på myndighetens kunskap och verksamhet var fortsatt 
hög under 2010. Under året deltog Ungdomsstyrelsen i lika många referensgrupper som 2009. I 
de referens- och samrådsgrupper som Ungdomsstyrelsen knöt till sig under 2010 var 35 statliga 
myndigheter representerade. Genom samverkan och dialog med andra myndigheter 
kvalitetssäkrar vi vår egen verksamhet samtidigt som vi lyfter in ett ungdomsperspektiv i deras. 
Inom enheten Nationell och kommunal ungdomspolitik pågår ett kontinuerligt arbete med 
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kvalitetssäkring av myndighetens utredningsverksamhet. Ett systematiskt sätt att samverka med 
forskare inom fältet är en del i detta. 

Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen fler regeringsuppdrag inom utredningsområdet än tidigare 
år. Utredningarna fick stor uppmärksamhet från våra målgrupper, tjänstemän, politiker och ideella 
organisationer, men också i medierna, antalet medieträffar var större 2010 än något tidigare år. 
Förutom att genomföra de utredningar som görs årligen inom uppföljningen av ungdomspolitiken 
hade myndigheten uppdrag inom fyra områden där det tidigare saknats kunskap om ungas villkor. 
Dessa var att analysera hälsosituationen för unga hbt-personer, att undersöka verksamheter som 
hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål, att 
kartlägga insatser för att stärka social sammanhållning och samhällets värdegrund samt att 
kartlägga förebyggande arbete för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.  

Under året fortsatte också arbetet i Temagruppen unga i arbetslivet. Det är ett projekt som 
finansieras av Europeiska socialfonden och ägs av Ungdomsstyrelsen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Communicare, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen samt Sveriges 
kommuner och landsting. Syftet är att samla in och systematisera kunskap och erfarenhet från de 
ungdomsprojekt som får finansiering från socialfonden under programperioden 2007–2013. 
Under året tog Temagruppen fram fem skrifter och medverkade i ett antal konferenser för att 
förmedla erfarenheter. Dessutom förde gruppen en dialog med forskare inom fältet och 
medverkade i expert- och referensgrupper inom EU och Norden kring frågor om ungas 
exkludering på arbetsmarknaden.  

Utöver de bidragsformer som myndigheten ansvarade för 2009 tillkom under året tre nya 
bidragsformer. Det var projektbidrag till engagemangsguider, projektbidrag mot diskriminering 
inom den egna organisationen och verksamhet med yrkesinriktat mentorskap. Totalt togs 957 
ansökningar emot för olika projekt- och organisationsbidrag. Den totala ärendemängden ökade 
med 294 ansökningar på tre år.  

Efterfrågan på att delta i Ung och Aktiv i Europas olika delprogram var fortsatt hög under 2010 
och 49 procent av ansökningarna kunde beviljas medel. Antalet ansökningar låg på ungefär 
samma nivå som 2009, liksom andelen beviljade projekt. Det totala antalet deltagare ökade 
däremot något från 2009. 

Ett intensivt arbete pågick under året i syfte att sprida kunskap om de prioriterade frågorna som 
rör mäns våld mot kvinnor, att förebygga att unga blir gifta mot sin vilja samt att förebygga ungas 
sexuella exponering och exploatering på internet. Fler utbildningar och konferenser än någonsin 
tidigare genomfördes under 2010. De utgick från de utredningar som myndigheten gjort kring 
dessa frågor samt från andra aktuella utredningar och forskning, aktuell lagstiftning och praxis 
samt praktiska exempel.  

Ungdomsstyrelsen tog under 2010 fram ett strategiskt ramverk med ett antal prioriteringar för 
myndighetens arbete gentemot kommuner och regioner. En av de viktigaste prioriteringarna är att 
fortsatt utveckla verktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och fokusera på de 
kommuner och regioner som genomför eller har genomfört enkäten. Ungdomsstyrelsen 
genomförde under 2010 en nationell utbildning för kommunala och regionala tjänstemän, 
Strategier för utveckling av den lokala ungdomspolitiken. Utbildningen genomfördes för att bidra 
till ökad kompetens bland kommunala tjänstemän om sambandet mellan europeisk, nationell och 
kommunal ungdomspolitik och samtidigt generera konkreta processer i deltagarnas respektive 
kommuner.  



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    8 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

 
Ungdomsstyrelsen genomförde Skolval 2010 i samarbete med Sveriges elevråds 

centralorganisation, Sveriges ungdomsråd, Valmyndigheten och Skolverket. Totalt rapporterade 
1 383 skolor in sina resultat till den nationella sammanställningen. På dessa skolor hade totalt 
drygt 440 000 elever möjlighet att delta. Antalet deltagande skolor och röstande elever var i nivå 
med det skolval som genomfördes 2006.  

1.2 Redovisning av sjukfrånvaro  
 
Tabell 1.6 Anställdas sjukfrånvaro 2009 och 2010 

Sjukfrånvaro1)  Totalt 2010, andel (%) Totalt 2009, andel (%) 
Totalt 1,10 0,60 

Kvinnor 1,70 0,75 
Män 0,30 0,38 

Anställda 30−49 år 1,20 0,53 

50 år eller äldre 1,30 - 

1) Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid. 
 
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska 
myndigheten lämna uppgift om sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen har följt förordningen. Uppgift 
ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio personer eller om uppgiften kan 
hänföras till en enskild individ.  

1.3 Myndighetens mål för kompetensförsörjning 
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 3 kap. 3 § ska 
myndigheten även lämna uppgift om arbetet med kompetensförsörjning. Ungdomsstyrelsen har 
som mål att behålla, utveckla och rekrytera den kompetens som är nödvändig för att uppnå 
verksamhetens mål.  

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. Det är ett mål som inte uppfylldes under 
2010 då andelen män minskade med 7 procentenheter i förhållande till 2009. Framöver kommer 
Ungdomsstyrelsen att hantera detta i sin rekryteringsprocess där det i alla annonser för lediga 
tjänster kommer att framgå att Ungdomsstyrelsen har fler kvinnor än män anställda och gärna ser 
att män söker tjänsterna.  

För att i övrigt uppnå målen kring kompetens fortsätter myndigheten sitt arbete med att vara en 
attraktiv arbetsplats. 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 myndighetsgemensam 
utbildning i aktuella frågor samt erbjuda introduktion till nyanställd personal och 
kompetensutveckling i statstjänstemannarollen. Under året höll Ungdomsstyrelsen en utbildning i 
statstjänstemannarollen som också ska följas upp under 2011.  
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Cheferna genomför regelbundet utvecklingssamtal med samtliga medarbetare för avstämning av 
arbetssituation, arbetsmiljö och kompetensutveckling.  

Under 2010 fortsatte myndigheten sitt påbörjade arbete med att införa Team Skills som verktyg 
för att skapa nya arbetsgrupper och för att utveckla befintliga sådana. Team Skills var under 2010 
ännu inte konkret kopplat till övrigt kompetensförsörjningsarbete, något som kommer att 
utvecklas och tydliggöras kommande år. Myndigheten arbetade med ett antal arbetsgrupper under 
året och prövade verktyget i samband med en internrekrytering. Generellt kan sägas att verktyget 
fungerade bra och kommer att kunna användas alltmer. Myndighetsledningen har fattat beslut om 
att fortsätta använda Team Skills även under 2011. 

1.4 Verksamhetsutveckling 

1.4.1 Verksamhetsstyrning 

Ungdomsstyrelsens verksamhet ska präglas av en god resultatkultur. Det betyder att 
uppdragsgivarens krav och målgruppernas förväntningar och behov ska vara styrande för 
verksamheten. Medarbetares och chefers ansvar och befogenheter ska vara tydligt definierade och 
fokus ska vara verksamhetens resultat. 
Myndigheten vidareutvecklade under 2010 den styrmodell som togs fram 2008. En väsentlig del 
av detta arbete var att utveckla övergripande mål för myndigheten. En annan del var att ta fram en 
modell för resultatkontrakt mellan myndighetens enhetschefer och generaldirektören.  

Med dessa två delar fick Ungdomsstyrelsen en styrmodell som bygger på mål- och 
resultatstyrning, användning av resultatkontrakt och på principen om balanserad styrning. Det 
finns nu ett tydligt samband mellan myndighetens uppdrag, målen för verksamheten, 
myndighetens strategiska prioriteringar för den egna utvecklingen och hur verksamheten planeras, 
genomförs och följs upp.  

Ungdomsstyrelsens tre övergripande mål är presenterade i avsnitt 1.6. Målen är myndighetens 
konkretisering av Ungdomsstyrelsens instruktion.  
Ungdomsstyrelsen har också en strategisk agenda. Med utgångspunkt i myndighetens vision och 
en analys av verksamheten för att få en balanserad styrning utvecklade myndigheten strategiska 
mål och tillhörande aktiviteter.  

Under 2010 vidareutvecklades myndighetens handledning för planering, uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. Handledningen ska bidra till större enhetlighet i 
verksamhetsplaneringen, tydligare fokus på myndighetens mål och resultat och bättre 
återkoppling och lärandeprocesser i organisationen.  

Som ett led i arbetet med att tydliggöra sambandet mellan resursinsatser och resultat har 
myndigheten under 2010 fortsatt försöken med tidsrapportering. Erfarenheterna från detta arbete 
ligger nu till grund för att införa det system för tidsrapportering som träder i kraft 2011. 

1.4.2 Kvalitetsutveckling 

Ungdomsstyrelsen arbetade på flera olika sätt med utveckling av verksamheten under året.  
Under 2010 sjösatte Ungdomsstyrelsen myndighetens elektroniska ansökningssystem. Systemet 

innebär en förbättring av myndighetens bidragshantering. Bland annat innebär systemet förenklad 
hantering av ansökningar och snabbare dialog runt kompletteringar. Ansökningssystemet 
automatiserar vissa uppgifter, som diarieföring och viss kontroll av ansökningarna, vilket innebär 
att resurser kan flyttas från rutinfrågor till mer kvalificerad handläggning. 
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Även inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa har myndigheten arbetat med att utveckla 
och effektivisera rutiner och skapa större enhetlighet, bland annat genom att uppdatera 
handläggningsmanualer, riktlinjer och checklistor samt genom att förenkla 
handläggningsrutinerna. 

Ungdomsstyrelsen arbetade under året även aktivt med information till målgrupperna för 
myndighetens bidrag. Att informationen är tillgänglig för alla målgrupper som myndigheten riktar 
sig till är en förutsättning för att de ska kunna dra nytta av organisations- och projektbidrag. 
Arbetet handlade om allt från möten med målgrupperna genom konferenser och besök till 
utveckling av texter på webbplatsen och i handledningar.  

För att utveckla Ungdomsstyrelsens arbete med att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska 
arbete togs ett antal prioriteringar fram för hur myndigheten ska arbeta framåt. Det handlar främst 
om målgruppsanpassning, systematisering och samordning av arbetet. 

Ungdomsstyrelsen arbetade även under året aktivt med information till målgrupperna för 
myndighetens utbildningsinsatser. Att informationen är tillgänglig för relevanta målgrupper, som 
till viss del är nya för myndigheten, är en förutsättning för att kunna genomföra uppdragen om att 
sprida kunskap och nå ut med utbildningarna. Under 2010 gjordes satsningar på att tillsammans 
med målgruppen genomföra idéseminarier för att säkerställa att myndigheten gör det målgruppen 
efterfrågar. Omfattande satsningar gjordes även på att nå ut via myndighetens webbplats.    

För att behålla en fortsatt hög kvalitet i Ungdomsstyrelsens utredningar fortsatte myndigheten 
under året att arbeta med interna och externa samråd och referensgrupper. Till de större 
utredningarna knöts också ett flertal externa forskare. 

1.4.3 Tidsredovisning 

Ungdomsstyrelsen genomförde under 2010 försök med tidsredovisning. Försöken syftade dels till 
att kartlägga fördelning av arbetstid på prestationer, dels till att få erfarenheter inför 
implementeringen av ett gemensamt elektroniskt system 2011. Resultatet från 2010 års 
tidsredovisning kan inte användas för att redovisa fördelningen av myndighetens personalresurser 
på prestationer. Detta då vissa medarbetare tidsredovisade hela 2010 medan andra påbörjade 
redovisningen under våren. Vidare har olikheter i hur man tidsredovisat bidragit till att det har 
behövts en bedömning av den enskilda redovisningen innan resultatet kunnat användas. Detta är 
bland de viktigare erfarenheter som tas med till införandet av tidsredovisningssystemet 2011. 
Myndigheten har därför beslutat att fördela lönekostnader på prestationer utifrån de löpande 
avstämningar av medarbetarnas arbetsinsatser som skett under året samt försöken med 
tidsredovisning under delar av 2010. 

1.5 Uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev 
Enligt instruktionen har Ungdomsstyrelsen ett övergripande ansvar för att de nationella 
ungdomspolitiska målen – att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till 
välfärd och verklig tillgång till inflytande – får genomslag inom olika samhällssektorer. 
Ungdomsstyrelsen ska särskilt ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars 
levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå, göra samordnade 
uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i 
statliga myndigheters verksamheter, verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad 
ungdomspolitik och stödja denna utveckling samt verka för förnyelse och utveckling av ungas 
fritids- och föreningsverksamheter.   
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Ungdomsstyrelsen ska dessutom fördela bidrag i enlighet med följande förordningar: 
(2001:1060), (2002:989), (2002:1058) (2005:1089) (2006:7) (2006:390) (2008:62) (2008:63) 
samt (2008:349). Ungdomsstyrelsen fördelar även annat stöd till ungdomsverksamhet som ställs 
till myndighetens förfogande.  

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som 
regeringen beslutar om och ansvarar för att programmen genomförs i Sverige samt ansvarar för 
hanteringen av de stödstrukturer som hör till programmen.  

I regleringsbrevet för 2010 har regeringen beslutat om ett antal återrapporteringskrav som 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa i samband med årsredovisningen. Dessa är: 

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

• vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag. 
• redovisning av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer 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 nya regler som 
gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och 
stiftelser. 

• redovisning av medel från AB Svenska Spel som tilldelats Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) förs att sprida information om det nya ramverket för det 
ungdomspolitiska samarbetet inom Europeiska unionen inklusive rekommendationen av 
Europeiska unionens råd om rörlighet för unga volontärer i Europa. 

• redovisning av medel från AB Svenska Spel som fördelats till ungdomsorganisationer på 
lokal nivå som vill arbeta med engagemangsguider. 

• redovisning av fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd 
för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering: Ungdomsstyrelsen ska i 
sin årsredovisning redovisa vilka som fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål 
och, om möjlig, göra en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med 
bidraget. 

 
Då samtliga återrapporteringskrav rör handläggning av bidrag inom organisationsstödet redovisas 
återrapporteringskraven i kapitel 3. 

I regleringsbrevet för 2010 står även att Ungdomsstyrelsen ska rapportera om arbetet i 
arbetsgrupperna för ungdomsfrågor inom ramen för Barentsrådet och Östersjöstaternas råd i 
årsredovisningen. Detta redovisas i kapitel 2. 

Ytterligare ett uppdrag i regleringsbrevet för 2010 ska återrapporteras i samband med 
årsredovisningen. Det är hur de medel som fördelades till Stiftelsen Exit Fryshuset för den 
avhopparverksamhet de bedriver har använts. Denna redovisning återfinns i kapitel 3. 
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1.6 Ungdomsstyrelsens mål 
Ungdomsstyrelsens egna mål för verksamheten bygger på regeringens beslut om myndighetens 
arbetsområden och inriktning, vilket framgår av Ungdomsstyrelsens instruktion och 
regleringsbrev.  Myndigheten har tre övergripande mål med delmål och tillhörande indikatorer.  

1.6.1 Uppföljning av mål och delmål 

Beslut om mål och delmål togs sommaren 2010. Vissa av indikatorerna går därför inte att följa 
upp i denna årsredovisning. Detta gäller bland annat indikatorer där resultatinformation måste 
samlas in löpande under året. Det är även svårt att redovisa jämförbar information för tidigare år. 
Vilka indikatorerna är framgår av översikten nedan.  
Hur myndigheten har arbetat för att nå målen kan man läsa i beskrivningen av verksamheterna 
ungdomspolitik, organisationsstöd och EU-program i kapitel 2, 3 och 4. Där finns en presentation 
av de mål som rör respektive del av verksamheten, en beskrivning av de olika prestationer som 
ingick i arbetet, samt en analys av hur respektive verksamhet bidrog till att myndigheten nådde 
målen.   
I kapitel 5 ges en övergripande resultatredovisning, där myndighetens samlade måluppfyllelse 
bedöms. 
 
Övergripande mål 1: Ungdomsstyrelsens kunskapsproduktion om ungas 
levnadsvillkor är relevant och efterfrågad. 

 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 

1.1 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i 
produktionen av utredningar. 

1.1 Antal arbetstimmar per utredning. 

1.2 70 procent av målgruppen ska anse att 
Ungdomsstyrelsens rapporter är mycket relevanta.  

1.2 Målgruppens bedömning av en rapports relevans.  

1.3 75 procent av målgruppen ska anse att den kunskap de 
fått genom myndigheten är användbar i arbetet.  

1.3 Målgruppens bedömning av om den kunskap de fått 
genom Ungdomsstyrelsen är användbar i arbetet. 

1.4 Ungdomsstyrelsen ska fylla minst 90 procent av 
platserna på myndighetens konferenser, utbildningar och 
seminarier. 

1.4 Antal deltagare och platser på myndighetens 
konferenser, utbildningar och seminarier. 

1.5 Ungdomsstyrelsens produktioner ska spridas i XX* 
exemplar. 

1.5 Antal sålda och nerladdade exemplar av 
Ungdomsstyrelsens produktioner. 

1.6 Ungdomsstyrelsen ska ha 1 200 genomslag i medierna, 
varav 400 ska vara positiva. 

1.6 Antal referenser i medierna. 

* Målet sätts varje år och är beroende av årets uppdrag. 
 
Under 2010 genomfördes tidsredovisning under delar av året, men underlaget är inte tillräckligt 
för att ge svar på indikator 1.1. Vidare är det inte möjligt att rapportera indikator 1.2 i 2010 års 
årsredovisning. Delmål 1.5 är inte preciserat då målet började gälla först hösten 2010. För 
indikator 1.5 redovisas trots detta antal sålda exemplar i kapitel 2. Nedladdade exemplar kan på 
grund av en ändring i myndighetens system mitt under året inte redovisas för 2010. Indikator 1.3 
redovisas enbart för delar av verksamheten och resultaten återfinns i kapitel 2. Även resultaten för 
indikatorerna 1.4 och 1.6 redovisas i kapitel 2 och en samlad bedömning ges i kapitel 5.  
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Övergripande mål 2: Ungdomsstyrelsen stödjer statliga och kommunala 
aktörer att förstärka ungdomsperspektivet i sin verksamhet. 
 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 

2.1 Ungdomsstyrelsen ska delta i minst 40 externa 
referensgrupper, nätverk eller kommittéer.  

2.1 Ungdomsstyrelsens medverkan i externa 
referensgrupper, nätverk eller kommittéer.  

2.2 Minst 25 andra myndigheter ska medverka i 
Ungdomsstyrelsens referensgrupper. 

2.2 Andra myndigheters medverkan i Ungdomsstyrelsens 
referensgrupper. 

2.3 De statliga myndigheter som ingår i 
indikatorrapporteringen ska anse att de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

2.3 Målgruppens bedömning av om de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

2.4 1/3 av landets kommuner ska anse att de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

2.4 Målgruppens bedömning av om de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

 
Indikatorerna 2.1, 2.2 och 2.3 redovisas i kapitel 2 och en samlad bedömning ges i kapitel 5. Det 
är inte möjligt att rapportera indikator 2.4 i årsredovisningen för 2010. 
 
Övergripande mål 3: Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras 
effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav.  
 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 

3.1 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens 
målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och att de 
hanteras effektivt och rättssäkert. 

3.1 Målgruppens bedömning av bidragens tillgänglighet 
och handläggningens rättssäkerhet och kvalitet. 

3.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i 
hanteringen av bidrag. 

3.2.1 Antal ansökningar, bifall och avslag. 

3.2.2 Genomsnittlig aktiv handläggningstid inom varje 
bidragsform.  

3.2.3 Genomsnittlig total handläggningstid inom varje 
bidragsform.  

3.3 Ansökningarna ska ha hög kvalitet. 3.3 Andel av ansökningarna som behöver kompletteras. 

3.4 Ungdomsstyrelsens revisorer ska anse att bidragen är 
hanterade på ett rättssäkert sätt. 

3.4 Revisorernas bedömning av bidragshanteringen.  

 
Indikator 3.1 redovisas i kapitel 3 och kapitel 4. Indikator 3.2.1 redovisas i kapitel 2, 3 och 4. 
Indikator 3.4 redovisas i kapitel 4. En samlad bedömning ges i kapitel 5. 
Det är inte möjligt att redovisa indikatorerna 3.2.2, 3.2.3 och 3.3 för 2010. Detta är information 
som kommer att framgå av myndighetens elektroniska ansökningssystem från och med 2011.  
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2 Verksamhet: Ungdomspolitik 

 
Tabell 2.1Verksamheten Ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2010 Budgetår 2009 

Kostnader   
Lön inkl MGK 29 129 23 725 
Övriga kostnader 20 277 16 710 
Summa kostnader 49 406 40 435 
   
Finansiering   
Ramanslag 1 06:1.6 1 500 0 
Ramanslag 1 06:1.10 831 0 
Ramanslag 13 3:1.11 22 682 14 913 
Ramanslag 17 12:1.1 10 502 10 907 
Ramanslag 17 12:2.3 4 610 4 008 
Ramanslag 17 12:2.4 105 0 
Ramanslag 17 12:2.5 160 0 
Externa medel enligt nedanstående specifikation 6 574 8 596 
Övriga intäkter 2 442 2 011 
Summa finansiering 49 406 40 435 
 

Tabell 2.2 Verksamheten inom Ungdomspolitik finansieras även med externa medel  
enligt följande (tkr) 
Uppdrag 2010 2009 

Uppdrag från Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2 439 3 367 

Projekt, Samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det 
ungdomspolitiska området, medel från Sida 

 
696 

 
3 836 

Partsrådet 
Uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet, medel från Europeiska 
Socialfonden 

0 
 

3 439 

99 
 

1 294 
Summa extern finansiering  6 574 8 596 

 
Tabell 2.3 Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamheten  
Ungdomspolitik i tkr 
Lämnade bidrag 2010 2009 2008 
Bidrag till kommuner m.fl. anslagsposten 
Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 

 
1 258 

 
2 006 

 
1 986 

Bidrag inom uppdraget ”Uppföljning av 
överenskommelse inom det sociala området”, 
medel från Socialstyrelsen och Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet och anslagsmedel 

 
 
 

2 600 

 
 
 

2 600 

 
 
 

0 
Bidrag SECO, medel från anslagsposten Skolval  600 0 0 

Summa bidrag som utbetalats enligt 
resultaträkningen  

 
4 458 

 
4 606 

 
1 986 

Kommentar: Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med tidigare budgetår för de bidrag som har betalats ut inom  
denna verksamhet och som fortfarande fördelas av myndigheten 2010.  
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Tabell 2. 4 Fördelning av kostnader (lön/MGK och direkta kostnader) på prestationer  
2010, i tkr 
Prestation Lön + MGK Kostnader Totalt 
Kunskap om ungas villkor 6 074 801 6 875 
Sexuell exponering 3 437 8 244 11 681 
Gift mot sin vilja 1 802 2 392 4 194 
Mäns våld mot kvinnor 1 931 4 242 6 173 
Stöd till kommuner 4 031 3 357 7 388 
Temagruppen 3 420 1 726 5 146 
Övrigt inom ungdomspolitiken 2 411 5 538 7 949 
Totalt 23 106 26 300 49 406 
Kommentar: Jämförelser med två tidigare budgetår inte är möjligt då detta är första året vi tar fram dessa underlag. 
 

2.1 Uppdrag 
I detta kapitel beskrivs myndighetens arbete med ungdomspolitik. Enligt Ungdomsstyrelsens 
instruktion ska myndigheten ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor och verka för att 
ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter. Myndigheten ska också 
stödja kommunernas arbete med en kunskapsbaserad ungdomspolitik samt verka för förnyelse 
och utveckling av ungas fritids- och föreningsverksamheter. Utöver de kärnuppdrag som följer av 
instruktionen arbetade myndigheten med ett antal projekt av mer omfattande karaktär som 
myndigheten bedömer vara väsentliga prestationer att redovisa i årsredovisningen för 2010. Det är 
regeringsuppdragen om att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, motverka mäns våld mot 
unga kvinnor samt förebygga ungas sexuella exponering på internet. Det är även den temagrupp 
för ungas etablering på arbetsmarknaden som Ungdomsstyrelsen, tillsammans med en rad andra 
aktörer, tog initiativ till att starta inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.  

2.2 Mål, delmål och indikatorer 
För att Ungdomsstyrelsen ska uppfylla ovanstående instruktion har myndigheten tre övergripande 
mål, varje mål har i sin tur delmål som följs upp av indikatorer. Nedan följer en översikt av de 
mål, delmål och indikatorer som Ungdomsstyrelsen bedömt vara relevanta och som är möjliga att 
följa upp inom området ungdomspolitik för 2010.  

Inom området ungdomspolitik redovisas verksamheter från samtliga enheter på 
Ungdomsstyrelsen. 
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Övergripande mål 1: Ungdomsstyrelsens kunskapsproduktion om ungas 
levnadsvillkor är relevant och efterfrågad. 

 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 

1.3 75 procent av målgruppen ska anse att den 
kunskap de fått genom myndigheten är användbar i 
arbetet.  

1.3 Målgruppens bedömning av om den kunskap de 
fått genom Ungdomsstyrelsen är användbar i 
arbetet. 

1.4 Ungdomsstyrelsen ska fylla minst 90 procent av 
platserna på myndighetens konferenser, 
utbildningar och seminarier. 

1.4 Antal deltagare och platser på myndighetens 
konferenser, utbildningar och seminarier. 

1.5 Ungdomsstyrelsens produktioner ska spridas i 
XX exemplar*. 

1.5 Antal sålda och nerladdade exemplar av 
Ungdomsstyrelsens produktioner. 

1.6 Ungdomsstyrelsen ska ha 1 200 genomslag i 
medierna, varav 400 ska vara positiva. 

1.6 Antal referenser i medierna. 

* Antalet exemplar är inte preciserat då målet började gälla först hösten 2010. 

 
Resultaten för delmålet att 75 procent av målgruppen ska anse att den kunskap de fått genom 
myndigheten är användbar i arbetet redovisas i avsnitt 2.3.2, 2.3.4 samt 2.3.5. Indikatorn följs upp 
genom enkätundersökningar i samband med konferenser och utbildningar.  

Det finns resultat kring delmålet att Ungdomsstyrelsen ska fylla minst 90 procent av platserna 
på myndighetens konferenser, utbildningar och seminarier i avsnitt 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 samt 2.3.5. 
Uppföljningen har skett genom antal registrerade deltagare i Ungdomsstyrelsens 
konferensbokningssystem samt deltagarlistor.  

Delmålet att Ungdomsstyrelsens produktioner ska spridas i XX exemplar följs upp i avsnitt 
2.3.1, 2.3.2 samt 2.3.3 genom försäljningsstatistik. Antalet exemplar är inte preciserat då målet 
började gälla först hösten 2010.  

Delmålet att Ungdomsstyrelsen ska ha 1 200 genomslag i medierna, varav 400 ska vara positiva 
redovisas i avsnitt 2.4. En samlad bedömning av delmålen ges i avsnitt 2.4.  

Övergripande mål 2: Ungdomsstyrelsen stödjer statliga och kommunala 
aktörer att förstärka ungdomsperspektivet i sin verksamhet. 
 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 

2.1 Ungdomsstyrelsen ska delta i minst 40 externa 
referensgrupper, nätverk eller kommittéer.  

2.1 Ungdomsstyrelsens medverkan i externa 
referensgrupper, nätverk eller kommittéer.  

2.2 Minst 25 andra myndigheter ska medverka i 
Ungdomsstyrelsens referensgrupper. 

2.2 Andra myndigheters medverkan i 
Ungdomsstyrelsens referensgrupper. 

2.3 De statliga myndigheter som ingår i 
indikatorrapporteringen ska anse att de inspirerats 
av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt 
ungdomsperspektiv. 

2.3 Målgruppens bedömning av om de inspirerats 
av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt 
ungdomsperspektiv. 

Resultaten för delmålen att Ungdomsstyrelsen ska delta i minst 40 externa referensgrupper, 
nätverk eller kommittéer och att minst 25 andra myndigheter ska medverka i Ungdomsstyrelsens 
referensgrupper redovisas i avsnitt 2.4. Indikatorerna följs upp genom inrapporterade uppgifter 
inom myndigheten.  
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Även delmålet att de statliga myndigheter som ingår i indikatorrapporteringen ska anse att de 
inspirerats av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv redovisas i avsnitt 2.4. 
Uppföljningen gjordes genom en enkätundersökning.  

Myndigheten har i dagsläget inte haft någon möjlighet att systematiskt följa upp delmålet att 1/3 
av landets kommuner ska anse att de inspirerats av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt 
ungdomsperspektiv. I avsnitt 2.3.2, 2.3.4 samt 2.3.5 förs resonemang kring delmålet liksom i 
avsnitt 2.4.  
 
Övergripande mål 3: Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras 
effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav.  
 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikator 

3.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i 
hanteringen av bidrag. 

3.2.1 Antal ansökningar, bifall och avslag 

  

 
Resultaten för delmålet att Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen av bidrag 
redovisas i avsnitt 2.3.5. Indikatorerna följs upp genom inkomna ansökningar och följande 
beslutsprocesser. En samlad bedömning av delmålet ges i avsnitt 2.4. 

Då dessa mål, delmål och indikatorer beslutades först under andra delen av verksamhetsåret 
2010, har inte alla verksamheter inom området ungdomspolitik kunnat följas upp enligt detta 
system.  

Under avsnitt 2.4 Resultatredovisning redovisas de delmål och indikatorer som har kunnat följas 
upp under året (enligt ovan). Dessutom görs en samlad bedömning med utgångspunkt i de 
övergripande målen samt projektens respektive syfte. 

I regleringsbrevet för 2010 står att Ungdomsstyrelsen ska rapportera om arbetet i 
arbetsgrupperna för ungdomsfrågor inom ramen för Barentsrådet och Östersjöstaternas råd i 
årsredovisningen. Detta redovisas i avsnitt 2.3.7. 

2.3 Prestationer 
För att Ungdomsstyrelsen ska uppfylla de övergripande målen och i förlängningen myndighetens 
uppdrag genomfördes ett antal prestationer under året. Prestationerna bestod bland annat av att ta 
fram och bidra med ny kunskap, anordna utbildningar samt stödja kommuner i deras 
ungdomspolitiska arbete. I detta avsnitt beskrivs de mest väsentliga prestationerna inom 
ungdomspolitiken.  

Inledningsvis beskrivs hur myndigheten tog fram kunskap genom utredningar, både i 
myndighetens löpande uppdrag att följa upp den nationella ungdomspolitiken och i de särskilda 
regeringsuppdrag som myndigheten hade under 2010. Därefter beskrivs Ungdomsstyrelsens 
regeringsuppdrag om sexuell exponering och exploatering av unga på internet, följt av uppdraget 
att motverka att unga blir gifta mot sin vilja samt uppdraget att motverka mäns våld mot unga 
kvinnor. Sedan följer en redovisning av arbetet med att stödja kommuner och regioner i deras 
utveckling av lokal och regional ungdomspolitik samt en presentation av arbetet inom 
Temagruppen unga i arbetslivet. Avslutningsvis beskrivs ett antal projekt, som inte kunnat 
kategoriseras under ovanstående rubriker eller aktiviteter, under rubriken övrigt inom 
ungdomspolitiken.  
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2.3.1 Utredningar för att ta fram kunskap om ungas villkor 

I detta avsnitt beskriver vi kortfattat de sex större utredningar som myndigheten producerade 
under 2010. Under året togs en lång rad andra publikationer fram men här redovisas enbart de 
större utredningar som genomfördes på direkt uppdrag av regeringen. Majoriteten av rapporterna 
publicerades under slutet av året och det saknas därför information om spridningen av dessa 
rapporter.  

Avsnittet inleds med beskrivningar av de rapporter som är en del av Ungdomsstyrelsens 
kontinuerliga uppföljning av ungdomspolitiken. Därefter presenteras de särskilda 
utredningsuppdrag som myndigheten rapporterade under 2010. Det fanns inget utrymme för 
myndigheten att göra ytterligare utredningar utöver dessa regeringsuppdrag.  
I avsnittet redovisas resultat för delmålet om spridning av myndighetens produktioner. Delmålet 
följs upp genom försäljningsstatistik. 

Ungdomsstyrelsens återkommande uppföljning av ungdomspolitiken 

Den nationella ungdomspolitikens övergripande mål är att alla unga ska ha verklig tillgång till 
inflytande och verklig tillgång till välfärd. Den nationella ungdomspolitiken är också 
tvärsektoriell, det vill säga att ungas levnadsvillkor påverkas av insatser inom olika 
samhällssektorer. Enligt regeringen är följande fem områden särskilt prioriterade inom 
ungdomspolitiken: utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, kultur och 
fritid samt inflytande och representation. I Ungdomsstyrelsens arbete med att följa upp den 
nationella ungdomspolitiken och dess mål och huvudområden genomför myndigheten två årliga 
uppföljningar av ungas levnadsvillkor, rapportserierna Ung idag och Fokus. Ung idag ger en 
översikt över ungas situation medan Fokusserien fördjupar sig inom ett visst ungdomspolitiskt 
område, 2010 var det inflytande och representation. 
 
Tabell 2.5 Statistik över försäljning 2010  
 Sålda 

Ung idag 2010 82 

Ung idag 2009 96 

Ung idag 2008 10 

Fokus 10* - 

Fokus 09 60 

Fokus 08 11 
* Publicerades i december 2010 och därför finns inga försäljningssiffror. 

 
Ung idag 2010 – en beskrivning av ungas villkor 
Ett femtontal myndigheter har i regeringsuppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor genom att 
varje år redovisa sammanlagt 85 statistiska indikatorer på ungas villkor. Det är Ungdomsstyrelsen 
som ansvarar för att sammanställa och analysera statistiken från dessa myndigheter. Resultatet av 
detta presenteras i rapportserien Ung idag.  

Den femte uppföljningen i serien, Ung idag 2010 – en beskrivning av ungdomars villkor 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:9), visar att de allra flesta unga har det bra och lever under goda 
villkor, men att vi fortfarande befinner oss en bra bit från de nationella målen att alla unga ska ha 
verklig tillgång till inflytande och välfärd.  
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Inom området utbildning och lärande minskade andelen elever med behörighet till 
gymnasieskolan något under läsåret 2008/2009 medan andelen elever med behörighet till 
högskolestudier och även andelen som läste på högskola ökade. Inom området hälsa och utsatthet 
ökade andelen unga som vårdades på sjukhus på grund av självmordsförsök, psykos, 
narkotikakonsumtion eller alkoholkonsumtion.  

Inom området inflytande och representation ökade antalet unga som upplever att de har goda 
möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunerna. Glädjande är också att andelen 
unga ledamöter i kommunfullmäktige som avgick under mandatperioden 2006–2010 minskade 
jämfört med under den förra mandatperioden.  

Den mest negativa utvecklingen skedde inom området arbete och försörjning. Antalet unga 
arbetslösa och unga med låg ekonomisk standard ökade drastiskt under 2009. Även antalet 
ansökningar om betalningsföreläggande och antalet gäldenärer ökade. Men det fanns en alltmer 
positiv syn på eget företagande bland unga under 2009. Även antalet genomförda vräkningar 
minskade under samma period. 

Pressmeddelandet i samband med inlämningen av rapporten, som bland annat handlade om 
ungas ekonomiska situation, var det största enskilda mediegenomslaget under 2010. 

Vårt arbete med indikatorer fortsatte att väcka intresse i andra länder under 2010. 
Ungdomsstyrelsen blev bland annat rådfrågad av en brittisk konsultfirma som skriver ett underlag 
om indikatorer för Europeiska kommissionen och har även en representant i den europeiska 
arbetsgrupp som tillsatts för att utveckla indikatorer inom den europeiska ungdomspolitiken. 
Myndigheten har dessutom presenterat systemet och arbetet med Ung idag vid ett flertal utländska 
studiebesök och vid europeiska konferenser samt svarat på skriftliga förfrågningar om det svenska 
uppföljningssystemet som andra europeiska länder har ställt. 

Fokus 10 – Tematisk analys av ungas inflytande 

Ungdomsstyrelsen hade i uppdrag att genomföra en analys av ungas situation vad gäller 
inflytande och representation. Arbetet resulterade i rapporten Fokus10 – en analys av ungas 
inflytande (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10). Rapporten belyser ungas möjligheter till 
inflytande och delaktighet inom den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet 
och på fritiden. Vid sidan av detta studerades ungas ideella engagemang, förtroende för 
demokratin och känslan av att vara delaktiga i samhället. Rapporten belyser även skillnader i 
inflytande mellan unga i olika geografiska miljöer och det förs en diskussion om huruvida unga 
idag engagerar sig i nya former jämfört med tidigare. Fokus10 är den första mer heltäckande 
rapport som skrivits om ungas inflytande sedan 1990-talet. I arbetet med rapporten samarbetade 
Ungdomsstyrelsen med sju enskilda forskare eller forskargrupper. Vid sidan av aktuell forskning, 
statistik och myndighetens enkätstudier intervjuades även 57 ungdomar om sina erfarenheter och 
tankar.  

Fokus 10 visar att intresset för politik bland unga snarare ökar än minskar. Många unga är 
intresserade av samhällsfrågor och är inte främmande för att engagera sig. Intresset för politik är 
lika stort bland unga som är bosatta i socialt utsatta bostadsområden som bland unga i andra typer 
av bostadsområden.  
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Kommentar: Resultaten bygger på svenska valundersökningar 1960-2006. Figuren visar andelen som säger sig vara ganska eller 
mycket intresserade av politik (de två högsta alternativen på en fyragradig skala). Förstagångsväljare omfattar gruppen 18–21 år, 
andragångsväljare gruppen 22–25 år. 

Figur 2.1. Politiskt intresse bland första- och andragångsväljare samt valmanskåren i sin helhet 
1985-2006. Procent. 
Fördelningen mellan unga som upplever sig ha inflytande och de som inte gör det ser olika ut 
inom de olika områden som analyserats. I rapporten framträder en bild av polarisering. Unga som 
antingen själva eller vars föräldrar lever under knappa ekonomiska förhållanden ser tydligt mer 
pessimistiskt på sina möjligheter att påverka såväl sitt eget liv som frågor i samhället. Även unga 
som är arbetslösa har mindre tilltro till sina möjligheter att påverka sin tillvaro. Unga som mår 
dåligt och/eller som har relationsproblem upplever sig i högre grad än andra sakna möjligheter att 
påverka sin livssituation. Ytterligare en skillnad går mellan olika geografiska områden i landet. 
Unga bosatta utanför storstadsregionerna upplever i mindre utsträckning att de inte är delaktiga i 
det svenska samhället. Det är också något vanligare att unga som bor i mindre städer och på 
landsbygden inte odelat stöder demokratin som styrelseform och dess principer.  

I Fokus10 lägger Ungdomsstyrelsen förslag som syftar till att stärka ungas inflytande i 
samhället och på de arenor där unga vistas och är verksamma. Några av förslagen handlar om att 
stärka kompetensen hos vuxna:  

1) Ungdomsstyrelsen bör få fortsätta det arbete som påbörjats med utbildningsinsatser riktade 
till kommunala tjänstemän och chefer.  

2) Myndigheten bör få i uppdrag att utbilda skolledare i metoder för arbetet med elevinflytande. 
3) Lärar- och skolledarutbildningarna ska innehålla ett obligatoriskt moment om skolans 

demokratiuppdrag som bland annat inkluderar demokratiska undervisningsformer, kunskap om 
mänskliga rättigheter samt barnets rättigheter. 
 
Övriga större utredningar som genomfördes på uppdrag av regeringen  
Förutom Ungdomsstyrelsens kontinuerliga uppdrag att följa upp den nationella ungdomspolitiken får 
myndigheten årligen ett antal regeringsuppdrag att genomföra utredningar om ungas villkor. Dessa 
uppdrag har sin bakgrund i tidigare kunskap som myndigheten tagit fram och/eller politiska prioriteringar 
från regeringen. Nedan följer en presentation av de fyra utredningsuppdrag som Ungdomsstyrelsen 
rapporterade under 2010. Beskrivningarna följer den tidslinje inom vilken rapporterna publicerades. 
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Tabell 2.6 Statistik över försäljning 2010  
 Sålda 

Hon Hen Han 117 

Avhopparverksamhet 12 

Värdefulla möten* - 

Av egen vilja* - 
* Publicerades i november och december 2010 och därför finns inga försäljningssiffror. 
 

Hon Hen Han - En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella 
ungdomar samt för unga transpersoner. 

I rapporten Hon Hen Han (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2), som gjordes på uppdrag av 
regeringen, analyseras hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga 
transpersoner. Rapportens resultat är alarmerande, bland annat uppger en fjärdedel av de unga 
homo- och bisexuella kvinnorna att de försökt ta livet av sig och nästan en femtedel av icke-
heterosexuella unga har blivit utsatta för våld i familjen. Dessa andelar är ungefär dubbelt så stora 
i jämförelse med för andra unga. 
 

 
Figur 2.2 Andel 16–29-åringar som någon gång försökt ta sitt liv efter sexuell läggning och kön. 
Procent. 
 

 

Figur 2.3 Andel 16–25-åringar som blivit hotade respektive utsatta för våld i familjen efter sexuell 
läggning. Procent. 
 
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    22 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

Det behöver dock påpekas att majoriteten av unga homosexuella, bisexuella och transpersoner 
mår bra, men att andelen som mår bra är betydligt mindre än i den unga befolkningen som helhet. 
Dessa gruppers sämre hälsa handlar i stor utsträckning om den psykiska hälsan samt om riskbruk 
av alkohol, droger och tobak. De utsätts också i högre grad för kränkande behandling eller 
bemötande samt våld och hot om våld.  

Rapporten lämnades till regeringen i februari 2010. Utifrån uppdraget och rapportens resultat 
lades förslag inom tre områden. Det handlar om att:  

• förbättra arbetet i skolan och ta fram rutiner för arbete mot kränkande behandling, 
trakasserier, hot och våld samt se till att de följs.  

• höja myndigheters kompetens kring att motarbeta stereotypa könsroller och 
diskriminering samt kvalitetssäkra offentliga aktörers informationsarbete.  

• skapa trygga mötesplatser och utarbeta metoder för arbetet vid ungas mötesplatser för 
att främja en bättre hälsa för målgruppen. 

 
I arbetet med att sprida resultaten från Hon Hen Han arbetade Ungdomsstyrelsen med tre 
strategier. Det var att:  

• ge regeringen ett bra beslutsunderlag med tydliga förslag 
• sprida rapporten till aktuella organisationer inom hbt-området  
• nå beslutsfattare och relevant personal på lokal nivå.  

 
Rapporten upplevdes som intressant av massmedierna, vilket inte minst visade sig i 

rapporteringen i radio när rapporten släpptes under vintern. Den fick också förnyad aktualitet i 
samband med Pride-festivalen under sommaren. Rapporten sågs som viktig av hbt-organisationer 
vilket bland annat ledde till inbjudningar till RFSL:s kongress samt deltagande vid Stockholm 
Pride. Den lokala nivån nåddes genom riktade informationsutskick samt genom föreläsningar i 
olika sammanhang. Med anledning av resultaten i rapporten gav regeringen Ungdomsstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett metodmaterial kring mötesplatser för hbt-personer och samt ett stort 
utbildningsuppdrag relaterat till detta metodmaterial.  

Avhopparverksamhet 

Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att undersöka verksamheter som hjälper unga 
personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål och stödjer personer 
som lämnat sådana grupper, så kallad avhopparverksamhet.  

En delredovisning av uppdraget, en utvärdering av Fryshusets verksamhet Exit, lämnades i maj 
2010. Uppdraget slutredovisades till regeringen i augusti 2010 genom rapporten 
Avhopparverksamhet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:11). Rapporten bestod av en kartläggning 
av befintlig avhopparverksamhet i Sverige (inklusive en internationell utblick) samt 
Ungdomsstyrelsens slutsatser kring fortsatta behov av avhopparverksamhet i Sverige. 
Avhopparverksamheter fyller en viktig funktion i samhället och Ungdomsstyrelsen menar därför 
att det bör införas ett långsiktigt stöd för dessa. Rapporten visade även att det finns likheter 
mellan olika typer av avhopparverksamheter trots att de har olika målgrupper som till exempel vit 
maktmiljöer, kriminella gäng och religiösa sekter. Kvaliteten på verksamheterna skulle förbättras 
om samverkan mellan dessa ökade och därför föreslår Ungdomsstyrelsen i rapporten att:  

• ett nytt projektstöd inrättas för att stärka föreningslivets förebyggande arbete inom detta 
område. 

• avhopparverksamheter får ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte.  
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Värdefulla möten 

Ungdomsstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en kartläggning av insatser för att stärka 
social sammanhållning och samhällets värdegrund. I rapporten Värdefulla möten 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:13), som redovisades till regeringen i november, kartlade 
Ungdomsstyrelsen cirka 300 projekt som genomförts i kommuner med lokala utvecklingsavtal 
med staten eller som finansierats av Allmänna arvsfonden, Europeiska flyktingfonden eller 
Europeiska integrationsfonden.  

Mötes- och kunskapsorienterade metoder visade sig vara centrala för de studerade projekten. 
Dialog var den metod som flest projekt använde sig av och som störst andel projekt ansåg vara 
mycket effektiv. Rapporten visade att projekt som upplever att de är underfinansierade gör 
kompromisser i både kvantitet och kvalitet, vilket tyder på vikten av en säker finansiering. 
Projektsamarbeten mellan organisationer i civilsamhället, kommunala organ samt lokala och 
nationella myndigheter visade sig vara vanliga och var de samarbeten som värderades högst och 
som i störst utsträckning ansågs vara viktiga för insatsens genomförande. Få projekt samarbetade 
med den privata sektorn.  

Social sammanhållning är ett begrepp som rönt intresse i många länder men trots detta finns 
ingen gemensam definition av vad social sammanhållning är. Rapporten visade att det behövs 
fortsatt kunskap och forskning om vad som ökar eller hotar den sociala sammanhållningen i 
samhället samt vilka arbetsmetoder som ger effekt och hur dessa används samt att det krävs 
insatser för att sprida goda exempel och framgångsfaktorer. 

Ungdomsstyrelsen föreslår i rapporten att: 
• begreppet samhällets värdegrund inte längre ska användas. 
• indikatorer för social sammanhållning bör utvecklas.  
• man bör undersöka möjligheterna för mer långsiktig finansiering av projekt som bidrar 

till stärkt social sammanhållning.  

Av egen vilja 

I december 2010 presenterade Ungdomsstyrelsen rapporten Av egen vilja - En kartläggning av 
förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:15). Rapporten är en del av Ungdomsstyrelsens 
regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin 
vilja. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till kommunala, fristående och ideella 
verksamheter samt till trossamfund. Dessutom gjordes dokumentstudier, studiebesök och 
intervjuer.  

I rapporten kartlades potentiella och befintliga aktörer som arbetar förebyggande med frågan om 
äktenskap mot någons vilja. Kartläggningen innehåller även beskrivningar av förebyggande 
insatser. De flesta av aktörerna i Sverige arbetar med frågan om äktenskap mot någons vilja inom 
ramen för sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utifrån resultatet av kartläggningen menar Ungdomsstyrelsen att det krävs långsiktig 
finansiering och bättre samordning kring arbetet med att förebygga att unga blir gifta mot sin 
vilja. Det arbete som pågår och de metoder som används behöver utvärderas och följas upp för att 
kunna utvecklas ytterligare. Kartläggningen beskrivs närmare i avsnitt 2.3.3 Gift mot sin vilja. 
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2.3.2 Sexuell exponering och exploatering 

Hösten 2008 fick Ungdomsstyrelsen (IJ2008/1824/UF) i uppdrag av regeringen att genomföra 
insatser i syfte att främja det förebyggande arbetet mot sexuell exploatering av barn och 
ungdomar mellan 13 och 25 år, via internet och andra interaktiva medier. Inom ramen för 
uppdraget tog Ungdomsstyrelsen fram flera publikationer och arrangerade en mängd konferenser 
för att sprida resultatet. Intresset för verksamheten var mycket stor under året. Nedan följer en 
beskrivning av de olika aktiviteterna i uppdraget.  
 
Publikationer inom uppdraget 
 
Tabell 2.7 Statistik över försäljning 2009 och 2010  

 Sålda 

 2010 2009 

Se mig 84 118 

 

Se mig – unga om sex och internet 

Den 14 september 2009 presenterade Ungdomsstyrelsen rapporten Se mig – unga om sex och 
internet. Rapporten kartlade ungas erfarenhet av och attityder till sexuell exponering och 
exploatering via internet och interaktiva medier. En engelsk sammanfattning av Se mig, See me, 
togs fram i januari 2010. Ungdomsstyrelsen spred den engelska versionen vid ett antal tillfällen 
under året.  

Jag syns, jag finns 

Under våren 2010 genomförde Ungdomsstyrelsen en uppföljande studie till myndighetens 
utredning Se mig. I studien Jag syns, jag finns fick ett antal ungdomar möjlighet att uttala sig om 
de resultat som presenterades i Se mig. Ungdomsstyrelsen genomförde så kallade 
fokusgruppintervjuer i fyra kommuner i Sverige. Rapporten berör bland annat hur unga uttrycker 
sig kring sexuell exponering via internet och sexuell exploatering i allmänhet, vilka tankar och 
funderingar unga har kring dessa fenomen, hur de ser på sitt eget agerande och förhållningssätt 
och hur de ser på andras. Under året har cirka 1 000 exemplar distribuerats. 

Men fråga mig bara 

Tillsammans med Stiftelsen allmänna barnhuset och experter på området togs boken Men fråga 
mig bara fram under 2009. Boken är en vägledning som vänder sig till professionella som möter 
utsatta unga. Omkring 11 000 exemplar av Men fråga mig bara distribuerades 2010. Boken har 
varit möjlig att beställa kostnadsfritt via Ungdomsstyrelsens webbplats och distributionsförtaget 
Utbudet. Alla exemplar tog slut under året. 
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Ses offline? – ett metodmaterial om unga sex och internet 

Metodmaterialet Ses offline? producerades som underlag för att diskutera frågor om sex och 
internet i skolan samt vara förebyggande och attitydförändrande. Materialet är utformat som en 
lärarhandledning, men vänder sig även till dem som möter unga utanför skolans verksamhet. 
Bokens kapitel är utformade som underlag för lektioner med olika teman som integritet, 
gränssättning och sex mot ersättning. Den innehåller också flera kortfilmer, som tagits fram i 
samarbete med Utbildningsradion (UR). Filmerna innehåller verklighetsbaserade berättelser från 
unga och illustrerar just svårigheten med att sätta gränser, spridning av bilder, erfarenheter av 
oönskade kontakter samt bekräftelse och sex mot ersättning. Efterfrågan från skolorna har varit 
enorm. Ses offline? trycktes i 10 000 exemplar och har varit möjlig att beställa kostnadsfritt via 
Ungdomsstyrelsens webbplats och distributionsföretaget Utbudet. Alla exemplar tog slut under 
året. 

Mer om unga sex och internet 

Mer om unga sex och internet är en översikt som beskriver vilka offentliga aktörer och ideella 
organisationer som arbetar inom fältet unga, sex och internet. Broschyren beskriver också vilka 
olika metodmaterial som finns att tillgå, vilken målgrupp som avses och hur det är tänkt att 
användas. Under året distribuerades cirka 1 000 exemplar av översikten. 

Teater – ett levande metodmaterial 

Under hösten 2010 gav Ungdomsstyrelsen teatergruppen Ung utan Pung i uppdrag att skapa en 
föreställning baserad på Se mig-rapporten. Teaterföreställningen skulle användas som en metod 
för att diskutera och arbeta förebyggande mot sexuell exploatering. Teaterföreställningen som 
döptes till Naken på nätet riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet. En manual för 
diskussionsfrågor att arbeta vidare med i klassrummet följer med föreställningen. Föreställningen 
visades som en del av Ungdomsstyrelsens arrangemang vid tre tillfällen under året.  

Spridningskonferenser 

För att sprida resultaten i våra publikationer och metodmaterial arrangerade vi tolv en-
dagskonferenser. Dessutom genomfördes två olika nationella utbildningar inom uppdraget. 
Sammanlagt deltog cirka 1 848 personer i konferenserna och utbildningarna inom uppdraget. 
Utöver dessa nåddes ytterligare cirka 1 571 personer genom seminarier på Ungdomsstyrelsens 
rikskonferens och deltagande i andras arrangemang. Rapporten Se mig presenterades och spreds 
på samtliga konferenser och utbildningar som Ungdomsstyrelsen arrangerade inom 
regeringsuppdraget Sexuell exponering och exploatering liksom vid konferenser och möten som 
arrangerades av andra aktörer än myndigheten.  

Ungdomsstyrelsen hade inte några problem att fylla konferenserna och utbildningarna. Samtliga 
var fulltecknade och väntelistor upprättades. På samtliga konferenser och utbildningar var kvinnor 
i majoritet bland deltagarna. 

Genom våra konferenser och utbildningar har vi mött representanter från cirka 200 av landets 
290 kommuner. I följande tabell görs en summering av de konferenser och utbildningar som 
genomfördes 2010. 
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Tabell 2.8 Utbildningsinsatser, konferenser och seminarier inom uppdraget Unga, sex och  
internet 2010 

 
Antal konferenser/ 
utbildningstillfällen 

Totalt antal 
deltagare 

 

Målgrupp 

Konferens: Men fråga mig bara 1 218 
Socialtjänst, kuratorer, elev-
hälsa, polis m.fl. 

Konferens: Ses offline?  4 651 

Lärare på högstadiet och 
gymnasiet samt ideella orga-
nisationer 

Konferens: Naken på nätet 3 653 Skola, fritid, socialtjänst m.fl. 

Utbildning för tjejjourer samt 
liknande verksamheter för killar 

2x2 dagar vid två 
tillfällen 106 

Sveriges tjejjourer samt orga-
nisationer som riktar sig till 
killar 

Nationell utbildning till skola, 
fritid, socialtjänst  

6 orter, 3x3 dagar 
 220 

Skola, fritid, socialtjänst, 
elevhälsa, ungdoms-
mottagningar, kuratorer m.fl. 

Ungdomsstyrelsens riks-
konferens 2010, seminarium 
Unga, sex och internet 1 871 

Skola, fritid, socialtjänst, 
ideella organisationer, kom-
munala tjänstemän, politiker 

Medverkan vid konferenser 
arrangerade av andra än 
Ungdomsstyrelsen 14 Ca 700 

Länsstyrelser, polis, region-
förbund, sti- och hiv- preven-
tion inom landstinget, Social-
styrelsen, Umo.se, föräldra-
möten osv. 

Summa  31 Ca 3 419  
 

Utbildningsinsatser  

Nationell utbildning om unga, sex och internet 

I Ungdomsstyrelsens regeringsuppdrag ingick även att arrangera utbildningsinsatser för personal 
inom fritid, skola och socialtjänst. Utbildningen arrangerades i samarbete med Umeå universitet. 
Inom utbildningen samarbetade myndigheten med representanter för Bris och RFSU som var 
kursledare. Utbildningen erbjöd grundläggande kunskap om ungas erfarenheter av och attityder 
till sexuell exponering, sex mot ersättning och ungas användning av interaktiva medier. Kursen 
tog också upp olika metoder i förebyggande arbete och bearbetade frågor kring förhållningssätt 
inom olika professioners yrkesutövande.  

Utbildningen genomfördes på sex orter parallellt. Varje kurs hade cirka 35 deltagare. 
Sammanlagt deltog 220 personer varav cirka 75 procent var kvinnor. Även kring denna utbildning 
var efterfrågan mycket stor. Samtliga kurser blev fulltecknade, med väntelista på samtliga orter. 
Deltagarna fick besvara en utvärdering efter kursens slut. En av frågorna var om deltagarna tyckte 
att kunskapen de fått genom utbildningen Unga, sex och internet var användbar i deras arbete. På 
den frågan svarade 88 procent ”mycket användbar”, och 12 procent ”ganska användbar” (figur 
2.4). Det var ingen som svarade att kunskapen inte var användbar. Det mål om 75 procent som 
Ungdomsstyrelsen satt upp överskreds alltså vida i denna utbildning. 

Angående helhetsintrycket av utbildningen Unga, sex och internet svarade 96 procent av 
deltagarna att det varit mycket bra eller bra. 
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Figur 2.4 Deltagarbetyg för utbildningen Unga, sex och internet 2010. Procent.  

 

Utbildning riktad till tjejjourer samt till liknande verksamheter för killar 

Utbildningen som riktade sig till tjejjourer och till liknande verksamheter för killar ägde rum vid 
två tillfällen under 2010. Genom utbildningen nåddes 29 av landets tjejjourer och 13 andra 
organisationer. Varje kursomgång samlade cirka 50 deltagare. Båda kurstillfällena var 
fulltecknade. Utbildningarna fick genomgående väldigt positiva omdömen i de efterföljande 
utvärderingarna. På frågan om helhetsintryck av utbildningen gav cirka 80 procent av deltagarna 
högsta betyget ”Mycket bra” och knappt 18 procent svarade ”Bra”. På frågan om de kommer att 
ha användning av den kunskap de fått under utbildningen i sitt fortsatta arbete eller engagemang 
svarade 73 procent ”Ja, mycket”, och 27 procent ”Ja, lite” (figur 2.5). 

 

 
Figur 2.5 Deltagarbetyg för utbildningen som riktade sig till tjejjourer och till liknande 
verksamheter för killar 2010. Procent.  
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2.3.3 Gift mot sin vilja 

Under 2008 och 2009 genomförde Ungdomsstyrelsen en kartläggning av förekomsten av 
arrangerade äktenskap mot en parts vilja. Resultatet presenterades i rapporten Gift mot sin vilja 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5). 

 
Tabell 2.9 Statistik över försäljning 2009 och 2010 
 2010 2009 

Gift mot sin vilja 111 130 

 
Gift mot sin vilja utgjorde en viktig grund för regeringens Handlingsplan för att förebygga och 

förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (rskr 2009/10:229). Som en del i regeringens 
handlingsplan hade Ungdomsstyrelsen under 2010 i uppdrag att genomföra insatser som kan 
förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja (IJ2010/750/UF). 
Ungdomsstyrelsens uppdrag under 2010 bestod av fyra delar:  

• etablera ett myndighetsnätverk 
• utarbeta informationsmaterial till relevanta målgrupper 
• genomföra en kartläggning av förebyggande verksamheter och metoder 
• utbildningsinsatser för anställda inom myndigheter, kommuner och ideella organisationer. 

 
Här följer en beskrivning av Ungdomsstyrelsens arbete med dessa uppdrag under 2010. 

Rätt att välja 
I rapporten Rätt att välja (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:12) redovisades den del av regerings-
uppdraget som handlar om att utarbeta information till relevanta målgrupper. Enligt uppdraget skulle 
Ungdomsstyrelsen utarbeta och sprida information till olika målgrupper samt föreslå hur informationen 
på bästa sätt kan nå dem. Informationen skulle vara riktad till unga och föräldrar samt till professionella 
på myndigheter och i kommuner. Ungdomsstyrelsen skulle också sprida information om hur de barn och 
unga som är utsatta kan gå tillväga för att få hjälp och stöd från myndigheter. Myndighetens bedömning 
var att unga behöver information om lagstiftning, vilka rättigheter de har och om hur de kan gå till väga 
för att få stöd och hjälp från myndigheter. Ungdomsstyrelsen föreslog därför att:  

• en webbplats skapas kring att bli gift mot sin vilja.  

Av egen vilja  

I december 2010 presenterade Ungdomsstyrelsen rapporten Av egen vilja - En kartläggning av 
förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:15). I rapporten kartlades aktörer som arbetar förebyggande 
med frågan om äktenskap mot någons vilja, och potentiella aktörer som skulle kunna arbeta 
förebyggande med problematiken. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till 
kommunala, fristående och ideella verksamheter samt till trossamfund. Dessutom gjordes 
dokumentstudier, studiebesök och intervjuer. Kartläggningen innehåller även beskrivningar av 
pågående förebyggande insatser i Sverige och exempel på metoder som används i Norge och 
Storbritannien.  

De flesta av aktörerna arbetade med frågan om äktenskap mot någons vilja inom ramen för sitt 
arbete med hedersrelaterat våld och förtryck, inom ramen för mänskliga rättigheter eller inom 
ramen för sex- och samlevnad. Arbetet bestod till exempel av utbildning för elever och 
yrkesverksamma, stödsamtal med utsatta unga och familjerådgivning.   
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I kartläggningen framkom att det finns ett stort behov av uppföljning och utvärdering av det 
förebyggande arbete som pågår och de metoder som används, både i arbetet med unga och i 
arbetet med familjer. Utifrån kartläggningen menar Ungdomsstyrelsen att det krävs långsiktig 
finansiering och bättre samordning på internationell, nationell, regional och lokal nivå kring 
arbetet med att förebygga att unga blir gifta mot sin vilja. Det arbete som pågår och de metoder 
som används behöver utvärderas och följas upp för att kunna utvecklas. 

Utbildningsinsatser 

Inom ramen för handlingsplanen hade myndigheten i uppdrag att genomföra utbildningar riktade 
till personal inom statliga, kommunala och fristående verksamheter kring förebyggande insatser 
på området. Under hösten 2010 genomfördes 21 seminarier där Ungdomsstyrelsens kartläggning 
Gift mot sin vilja presenterades. Seminarierna arrangerades i samverkan med kommuner, 
länsstyrelser och ideella organisationer och samlade över 1 300 deltagare. Nedan följer en 
beskrivning av dessa utbildningar samt andra seminarier som Ungdomsstyrelsen deltog i för att 
bidra med kunskap. I tabell 2.10 görs en summering av de utbildningsinsatser som genomfördes 
under 2010. 

 
Tabell 2.10 Utbildningsinsatser och seminarier inom uppdraget Gift mot sin vilja 2010 

 Antal konferenser/ 
utbildningstillfällen 

Totalt antal 
deltagare Målgrupp 

Föräldradialog och familjekonflikter 
i Karlstad, Sundsvall, Umeå, Borås 
och Örebro 

5 370 
Socialtjänst, kuratorer, elev-
hälsa, skola, ideell sektor, polis 
m.fl. 

Hedersnormer och äktenskap i 
Stockholm och Göteborg  2 197 Skola, socialtjänst, ideell sek-

tor, elevhälsa, polis m.fl. 
Seminarium på LSU Forum kring 
Gift mot sin vilja  1 Ca 20 Ungdomsorganisationer 

Seminarium i samarbete med Sios 
kring Gift mot sin vilja  1  Ca 30 Etniska organisationer 

Seminarium för tjejjourer kring Gift 
mot sin vilja  1 25 Tjejjourer 

Seminarium för praktiker i Malmö 
stad på temat Tvång och sårbarhet –
Om gängkriminalitet bland unga 
killar uppväxta i hederskulturer  

1 158 

Polis, kommunal förvaltning 
och verksamhet, ideell verk-
samhet 

Hedersrelaterade konflikter och 
tvärkulturell konfliktmedling med 
Farwha Nielsen från Etnisk kvinde 
consult i Danmark  

1 45 

Socialtjänst, skola, statliga 
myndigheter, ideella verksam-
heter 

Stadsdelsdialogens utbildningar  5 305 Privatpersoner, yrkesutövande, 
föreningsliv 

Seminarier i samverkan med tros-
samfund 3 70 

Medlemmar av, och represen-
tanter för, olika trossamfund 

Ungdomsstyrelsens rikskonferens, 
seminariet Att bli gift mot sin vilja 

1 92 Skola, fritid, socialtjänst, 
ideella organisationer, kom-
munala tjänstemän, politiker 

Summa 21 Ca 1 312  
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Ungdomsstyrelsen hade inte några problem att fylla konferenserna och utbildningarna inom 
uppdraget Gift mot sin vilja. På samtliga konferenser och utbildningar var kvinnor i majoritet 
bland deltagarna. Genom våra konferenser och utbildningar inom uppdraget Gift mot sin vilja 
mötte vi representanter från cirka 80 av landets 290 kommuner. 

Myndighetens utbildningsinsatser inom regeringsuppdraget var inriktade på förebyggande 
insatser och metoder i arbetet med föräldrar. Under hösten genomfördes endagsseminarier för 
personal som möter unga inom socialtjänsten, skolan, elevhälsan, polisen, 
ungdomsmottagningarna, mödravårdscentralerna, kvinnojourerna, trossamfunden, de etniska 
organisationerna och andra ideella verksamheter. Seminariernas huvudsakliga syften var att 
informera, bistå med kunskap samt bidra till att viss samverkan lokalt skulle kunna komma till 
stånd. 

Ungdomsstyrelsen presenterade också resultaten från Gift mot sin vilja vid externt arrangerade 
konferenser och möten vid ett flertal tillfällen under 2010. 

Myndighetsnätverk för samordning av insatser och information 

Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag att vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter 
som fått uppdrag inom regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir 
gifta mot sin vilja (rskr 2009/10:229) samt de som hade uppdrag inom regeringens handlingsplan 
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer (rskr 2007/08:39).  

Myndighetsnätverket behandlade under året informationsfrågor och olika myndigheters uppdrag 
inom handlingsplanen. Deltagande myndigheter i nätverket var förutom Ungdomsstyrelsen: 
Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvårdsverket, 
Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland, Migrationsverket, 
Nationellt centrum för kvinnofrid, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Rikspolisstyrelsen, 
Skolverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och 
landsting samt Åklagarmyndigheten. 

Informationsinsatser 

Ungdomsstyrelsen producerade inom ramen för regeringsuppdraget en broschyr riktad till 
ungdomar, Får jag gifta mig med vem jag vill? Den berättar kort om vad den svenska lagen säger 
om äktenskap, om vart man kan vända sig för att få hjälp och vad unga bör tänka på inför en 
utlandsresa om de är oroliga för att giftas bort. Innehållet i broschyren konsulterades med ett 
tjugotal ungdomar. 

Broschyren var ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Ungdomsmottagningen på nätet och 
projektet Dina rättigheter som bland annat Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Östergötland står 
bakom. I konceptet för Dina rättigheter ingår att myndigheter och organisationer samarbetar 
lokalt, till exempel skola, socialtjänst, polis, ungdomsmottagning och tjejjour.  

Broschyren skickades till rektorer och elevhälsovård på högstadieskolor och gymnasier samt till 
socialtjänstkontor, poliskontor och ungdomsmottagningar i tolv utvalda kommuner. Myndigheten 
skickade även ett nyproducerat faktablad till ovanstående adressater med basfakta om äktenskap 
mot den egna viljan utifrån Ungdomsstyrelsens tidigare utredning Gift mot sin vilja. Broschyren 
har varit efterfrågad. 
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    31 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

2.3.4 Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 

Ungdomsstyrelsen arbetade under året med regeringsuppdraget att genomföra utbildningsinsatser 
som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
(IJ2007/2250/UNG åtgärd 55 i Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, rskr 2007/08:39). Under 2010 
har utbildningsinsatserna genomförts i sex delar:  

• nationell utbildning 
• lokala samverkansseminarier 
• spetskompetensutbildningar 
• unga män, manlighet och våld  
• stadsdelsdialog 
• övriga insatser. 

 
Ungdomsstyrelsen hade inte några problem att fylla konferenserna och utbildningarna inom 
uppdraget Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Nedan beskrivs de 
insatser som genomfördes inom respektive område under 2010. Genom våra konferenser och 
utbildningar mötte vi representanter från cirka 125 av landets 290 kommuner. 

I tabell 2.11 summeras de konferenser och utbildningar som genomfördes 2010, antingen av 
enbart Ungdomsstyrelsen eller i samverkan med andra aktörer. 

 
 
Tabell 2.11 Utbildningsinsatser, konferenser och seminarier inom uppdraget Mäns våld 2010 

 Antal konferenser/ 
utbildningstillfällen 

Totalt antal 
deltagare 

Målgrupp 

Lokala samverkansseminarier  
  

3 kommuner, 2 
seminarier vardera 140 

Socialtjänst, polis, skolkura-
torer, fritidsledare, ideella 
organisationer m.fl. 

Spetskompetensutbildningar  3 379 Personal inom stat, kommun, 
landsting och ideell sektor 

Killar, män och maskulinitet 5 500 
Skola, fritid, socialtjänst, 
ideella organisationer m.fl. 

Stadsdelsdialogen 18 1 201 

Ideella organisationer, 
offentliga verksamheter samt 
medborgare, tjänstemän och 
politiker 

Nationell utbildning till skola, 
fritid, socialtjänst   3 orter, 3x3 dagar  106 

Skola, fritid, socialtjänst, 
ideell sektor, polis, kriminal-
vård m.fl. 

Inga fler stenar 1 124 

Polis, räddningstjänst, kom-
munala politiker och 
tjänstemän, nationella myn-
digheter och departements-
företrädare 

Segregationstribunalen 3 240 Öppet seminarium för all-
mänhet och ideell sektor 

Ungdomsstyrelsens riks-
konferens 2010, seminariet 
Vägen ut ur förtryck  

1 102 
Skola, fritid, socialtjänst, 
ideella organisationer, kom-
munala tjänstemän, politiker 

Summa 40 2 792  
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Nationell utbildning - Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor? 

Ungdomsstyrelsens nationella utbildning om förebyggande arbete och metoder för att motverka 
mäns våld mot unga kvinnor och särskilt hedersrelaterat våld och förtryck genomfördes för tredje 
gången under 2010. Kursen arrangerades i samverkan med Sensus studieförbund och Uppsala 
universitet och omfattade 3 x 3 dagar och 7,5 högskolepoäng. Till kursen antogs 106 personer av 
178 sökande, 94 deltagare fullföljde utbildningen. Dessa kom från många olika verksamheter, i 
första hand från skolan och socialtjänsten men också från fritidssektorn, ideella sektorn, 
kriminalvården, olika statliga myndigheter och polisen. Majoriteten av deltagarna arbetade 
praktiskt med att möta målgruppen, några med ansvar för kvinnofridsarbete eller liknande insatser 
som syftar till att förebygga våld.  

Deltagarna fick besvara en utvärdering efter den nationella universitetsutbildningens slut. En av 
frågorna var om deltagarna uppfattat att kunskapen de fått genom utbildningen var användbar i 
deras arbete. På den svarade 64 procent ”mycket användbar” och 31 procent ”ganska användbar”. 
Det var ingen som svarade att den inte är användbar. Det mål om 75 procent som 
Ungdomsstyrelsen satt upp överskreds alltså vida i denna utbildning (figur 2.6). 
 

 
Figur 2.6 Deltagarbetyg för utbildningen Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor 2010. 
Procent.  
 
Utvärderingen av kursen som helhet fick omdömet 4,77 på en femgradig skala. Kursens 
grundupplägg utvecklades tillsammans med kurs- och processledarna från Sensus studieförbund 
och Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Det var också dessa som ansvarade för 
examinationen. Under 2010 valde Ungdomsstyrelsen att förstärka kursen kring det förebyggande 
perspektivet och avsnittet om unga män, manlighet och våld. Ungdomsstyrelsen initierade två 
rapporter som fungerade som kursmaterial. Prata bort mansvåld är en kartläggning av 
verksamheter som arbetar kring frågan om unga män, manlighet och våld. I Från snack till 
verkstad – förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:6) 
ges en övergripande bild av förebyggande arbete. Boken är skriven för att även kunna användas i 
andra sammanhang som berör förebyggande arbete och kunde därför även användas i 
Ungdomsstyrelsens kurs Unga, sex och internet samt i myndighetens utbildning, Strategier för 
utveckling av den lokala ungdomspolitiken, för ungdomssamordnare i kommuner och regioner. 
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Spetskompetensutbildningar 
Under 2010 arrangerade Ungdomsstyrelsen i samverkan med andra aktörer tre olika 
spetskompetensutbildningar.  

• I samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland och Tjejzonen arrangerade 
Ungdomsstyrelsen en endagskonferens om bemötande av unga som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck, 141 personer deltog.  

• Ungdomsstyrelsen arrangerade i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland, Kvinnors 
nätverk och Stockholms universitet en tvådagarskonferens om heder och 
traumabearbetning, 24 personer deltog. Syftet med konferensen var att utveckla 
metoder och öka kunskapen om vilket behov av stöd och skydd som den utsatte 
behöver.  

• Ungdomsstyrelsen var en av medarrangörerna till en konferens om arbete med familjer 
som lever i en hederskontext där Länsstyrelsen i Stockholm var huvudarrangör. Totalt 
deltog 216 personer som på olika sätt möter den här frågan i sitt arbete inom stat, 
kommuner, landsting eller ideell verksamhet.  

Unga män, manlighet och våld 

Ungdomsstyrelsen valde att särskilt fokusera på unga män, manlighet och våld under 2010. Under 
året publicerades skriften Prata bort mansvåld som är en kartläggning av verksamheter som med 
olika metoder arbetar kring frågan om unga män, manlighet och våld.  

Under hösten 2010 arrangerade Ungdomsstyrelsen en seminarieserie på temat Killar, män och 
maskulinitet tillsammans med länsstyrelserna i Kronoberg, Örebro, Jönköping, Luleå och 
Östergötland. Seminarierna hade sammanlagt cirka 500 deltagare. En utvärdering visade att 84 
procent var nöjda/mycket nöjda med konferensen som helhet och 94 procent ansåg att de fått ny 
kunskap genom konferensen. 

Stadsdelsdialogen  

Inom Stadsdelsdialogen genomfördes utbildningar, möten och tillfällen till ömsesidig dialog. 
Syftet med dialogen och utbildningarna var ökad kunskap och en mobilisering av civilsamhället i 
frågor som rör mänskliga rättigheter och jämställdhet. Stadsdelsdialogen har en tydlig lokal 
förankring i verksamheter i Rinkeby/Kista i Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård/Södra 
Innerstaden i Malmö som genomförde aktiviteterna i samarbete med Ungdomsstyrelsen. 
Arrangemang som genomfördes i de tre stadsdelarna handlade om utbildningsinsatser riktade mot 
föreningsliv och offentliga aktörer, temadagar, offentliga manifestationer mot våld, 
nätverksbyggande i bostadsområden, kulturevenemang, sommarkurser samt kvinnors och ungas 
egen organisering. Stadsdelsdialogen är en processinriktad verksamhet där det kommer dröja 
några år innan man kan se resultat och effekter av de olika utbildningarna och det arbete som 
genomfördes under 2010. 

Övriga insatser 

Ungdomsstyrelsen har funnits nära händelseutvecklingen i de tre storstädernas mer utsatta förorter 
och stadsdelar. Händelserna sommaren och hösten 2009 med bland annat bränder och 
skadegörelse blev en ny utmaning för samhället. Myndigheten genomförde följande insatser med 
utgångspunkt från dessa händelser. 

Den 1 juni arrangerade Ungdomsstyrelsen seminariet Inga fler stenar i samverkan med 
Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad med respektive polismyndighet. Ambitionen 
var att dela respektive stads erfarenheter av tidigare händelser och fokusera på vilka insatser som 
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behövs för att motverka social oro i framtiden. Ungdomsstyrelsen samverkade också med Arena 
idé, Re:orient och Sensus studieförbund i tre publika seminarier kring utsatta stadsdelar under 
november 2010. Föreläsningsserien Segregationstribunalen lyfte frågor om fattigdom och 
upplopp i förorterna och belyste sambandet mellan social marginalisering och våld. Boende och 
engagerade i olika verksamheter i de utsatta stadsdelarna medverkade i seminarierna och bidrog 
med sina erfarenheter.  

2.3.5 Stöd till kommuner och deras utveckling av ungdomspolitiken 

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad 
sektorsövergripande ungdomspolitik och stödja denna utveckling. Vi stimulerar kommunernas 
strategiska arbete kring ungdomspolitik genom att förmedla kunskap, stödja metodutveckling och 
föra en dialog med kommuner och unga. De aktiviteter som redovisas här är de insatser vi gjorde 
2010 för att stödja kommunerna i deras arbete. Aktiviteterna kompletterar varandra och är delvis 
sammanflätade för att möta olika lokala förutsättningar.   

Kommunkontakt och dialog 

Som en del i Ungdomsstyrelsens stöd till kommuner och regioner för myndigheten en 
kontinuerlig dialog med ett stort antal kommuner. Myndighetens kontakter med landets 
kommuner är konsultativa och sker utifrån respektive kommuns eget intresse. En del kommuner 
kontaktar Ungdomsstyrelsen med konkreta frågor medan andra kommuner uttrycker en vilja av att 
ha ett långsiktigt stöd från myndigheten. Myndigheten arbetar medvetet med dialog som metod 
för att stödja utvecklingen av det lokala (och regionala) ungdomspolitiska arbetet.  

Inom det kommunala utvecklingsarbetet möter Ungdomsstyrelsen kommuner i samband med 
myndighetens olika konferenser, i samband med handläggning av stöd till kommuner, i samband 
med kommunbesök i enskilda kommuner och då kommunerna genomför Lupp. Kommunbesöken 
under 2010 koncentrerades och kopplades till konkreta aktiviteter såsom genomförandet av årets 
Luppenkät och Årets ungdomskommun samt planeringen och genomförandet av regionala och 
andra konferenser och slutligen stöd till regional utveckling av ungdomspolitik.  

Regionala kontakter 

Som en del av myndighetens arbete med kommuner utvecklades våra kontakter med 
mellankommunala sammanslutningar som region- och kommunförbund under året. Utifrån ett av 
myndighetens tidigare projekt, Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet, utvecklade 
Ungdomsstyrelsen kontakt med ett antal mellankommunala organ i landet. Det resulterade bland 
annat i en satsning där sju kommunförbund/mellankommunala sammanslutningar blev 
pilotregioner för att utveckla en regional plattform för ungdomspolitik. Under 2010 genomförde 
forskarna Björn Trägårdh och Christian Jenssen vid Handelshögskolan i Göteborg en utvärdering 
av denna satsning, Ungdomspolitik som regional angelägenhet – scenarier för bärande 
strukturer.1 Under 2010 fortsatte arbetet med de mellankommunala sammanslutningarna.  

 
  

                                                      
1 Trägårdh, B. & Jensen, C. Ungdomspolitik som regional angelägenhet – scenarier för bärande strukturer, FoU i 
Väst/GR Rapport 2010:5: Göteborgsregionens kommunalförbund. 
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Kunskapsspridning och utbildning 

Utbildning och konferenser 

Ungdomsstyrelsen genomförde under 2010 en nationell utbildning för kommunala och regionala 
tjänstemän, Strategier för utveckling av den lokala ungdomspolitiken. Utbildningen genomfördes 
som en del av ett av myndighetens regeringsuppdrag. Utgångspunkten för uppdraget var bland 
annat ett uppmärksammat kompetensbehov bland kommunala tjänstemän som ansvarar för 
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor, regeringens nya strategi för den 
nationella ungdomspolitiken samt EU:s nya ungdomspolitiska ramverk. Utbildningen hade en 
nära koppling till deltagarnas uppdrag i kommunen och hade som mål att öka kunskapen om 
sambandet mellan europeisk, nationell och kommunal ungdomspolitik och samtidigt generera 
konkreta processer i deltagarnas respektive kommuner. I utbildningen deltog 21 kommuner och 5 
mellankommunala sammanslutningar, 51 personer ansökte om att få delta och 36 personer valdes 
ut. Målet om 90 procents deltagande uppnåddes då samtliga platser fylldes. 
 

Deltagarna i den nationella universitetsutbildningen fick besvara en utvärdering efter kursens 
slut. En av frågorna var om deltagarna tyckte att kunskapen de fått genom utbildningen var 
användbar i deras arbete. På den svarade 83 procent ”mycket användbar” och 17 procent ”ganska 
användbar” (figur 2.7). Det var ingen som svarade att den inte är användbar. Det mål om 75 
procent som Ungdomsstyrelsen satt upp överskreds alltså vida i denna utbildning. 
 

 
Figur 2.7 Deltagarbetyg för utbildningen Strategier för utveckling av den lokala ungdomspolitiken 
2010. Procent.  
 
Enligt den efterföljande utvärderingen fick utbildningen i sin helhet 4,55 på en femgradig skala. 
Utbildningen redovisades i regeringsrapporten Vilja, kunna, förstå.  

Ungdomsstyrelsen genomförde även fem regionala konferenser under året (fem 2009 och fyra 
2008). Konferenserna riktade sig till kommunala politiker och tjänstemän och genomfördes i nära 
samarbete med Jönköpings kommun, Karlstads kommun, Lunds kommun, Norrköpings kommun 
och Örnsköldsviks kommun. Konferenserna var välbesökta och sammanlagt deltog drygt 460 
personer (500 platser erbjöds) som representerande 67 kommuner. Deltagandet i konferenserna 
motsvarade 92 procent av tillgängliga platser vilket innebär att delmålet för konferensdeltagandet 
uppnåddes. 
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Tabell 2.12 Antal deltagare och kommuner i regionala konferenser 2008–2010 
 2010 2009 2008 

Antal deltagare 462 380 350 
Antal representerade kommuner 67 65 57 

 
Ungdomsstyrelsens årliga Rikskonferens genomfördes 30 november och 1 december i Stockholm.  
 
Tabell 2.13 Antal deltagare i Rikskonferensen 2008–2010 
 2010 2009 2008 

Antal deltagare 871 774 874 

 
Det var 871 deltagare i konferensen, inklusive föreläsare och andra inbjudna. 
 
Tabell 2.14 Antal kommuner som var representerade på Rikskonferensen 2008–2010 
 2010 2009 2008 
Antal representerade 
kommuner 

90 91 94 

 
Av deltagarna representerade 76 procent kommunal sektor (2009 var det 69 procent och 2008 var 
det 70 procent). Drygt hälften, 54 procent, av deltagarna hade tidigare varit med på 
Ungdomsstyrelsens rikskonferens medan 46 deltog för första gången. 

Ungefär en tredjedel av Sveriges kommuner deltog samt flera stadsdelar från Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Även deltagare från Norge och Finland fanns på plats. Ungas inflytande 
var tema för konferensen och flertalet seminarier behandlade olika aspekter av detta. Sammanlagt 
erbjöd programmet 28 valbara seminarier för deltagarna samt två gemensamma programpunkter. 
Utmärkelsen Årets ungdomskommun delades ut i samband med konferensen. 

 

 
Figur 2.8 Deltagarbetyg för Rikskonferensen 2010. Procent.  

 
Även i samband med Rikskonferensen fick deltagarna besvara en utvärdering. En av frågorna var 
om deltagarna uppfattat att kunskapen de fått under konferensen är användbar i deras arbete. På 
den svarade 27 procent ”mycket användbar”, 53 procent ”ganska användbar”, 19 procent ”inte 
särskilt användbar” och 1 procent ”inte alls användbar” (figur 2.8). Det mål om 75 procent som 
Ungdomsstyrelsen satt upp nåddes därmed i Rikskonferensen då 80 procent svarade att kunskapen 
är användbar.  
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Verktyg för att samla kunskap om unga 
För att stödja kommunerna i att utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik erbjuder Ungdoms-
styrelsen enkäten och verktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, till kommuner som vill 
veta hur deras ungdomar har det och hur de ser på framtiden. Inbjudan att delta i Lupp skickas ut årligen 
till samtliga kommuner. Genom Lupp får kommunerna möjlighet att ställa frågor till unga i åldern 13–
25 år. Ungdomsstyrelsen ansvarar för enkäten och vägledning och kommunerna som deltar står för 
insamling och analys av resultatet. Under 2010 genomförde 32 kommuner enkäten varav 16 för första 
gången. Det innebär att totalt 133 av landets 290 kommuner nu har genomfört Lupp. Det motsvarar 46 
procent.  
 
Tabell 2.15 Antal kommuner som deltagit i Lupp 2008–2010 
 2010 2009 2008 
Antal deltagande 
kommuner 

32 43 22 

 
Den stora ökningen av antalet deltagande kommuner mellan 2008 och 2009 förklaras av att det var det 
året då regionala samordningsförbund deltog för första gången. För andra året i rad genomfördes Lupp 
2010 även av ett regionförbund, denna gång Regionförbundet Gävleborg. 

År 2009 genomförde Ungdomsstyrelsen en utvärdering bland alla kommuner som deltagit i Lupp. I 
den framkom bland annat att kommunerna efterfrågade mer stöd i sitt analysarbete av enkätmaterialet. 
Under 2010 tog Ungdomsstyrelsen därför fram en rapportmall för Lupp med tillhörande manual och 
ett metodseminarium för stöd i analys av Luppmaterialet har planerats och kommer att genomföras i 
januari 2011.  

I utvärderingen efterfrågades även goda exempel på hur andra kommuner arbetat med Lupp. Av den 
anledningen togs bland annat en ny broschyr om Lupp fram under 2010, webben uppdaterades med 
erfarenheter från kommunerna och på den så kallade Startkonferensen, som hålls årligen för alla 
kommuner som ska genomföra Lupp under året, lades stor vikt vid att sprida erfarenheter från 
kommuner som genomfört Lupp tidigare. Utvärderingen av Startkonferensen visade att 94,3 procent 
av deltagarna tyckte att de fått relevant kunskap om Lupp. 

Under 2010 anordnade Ungdomsstyrelsen, tillsammans med Västerås stad, den årliga Lupp till 
handling-konferensen för samtliga kommuner som någon gång har genomfört Lupp. Konferensen 
syftar till att kompetensutveckla deltagarna för att de bättre ska kunna använda resultatet från enkäten 
till att utveckla sin ungdomspolitik, det vill säga utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik. På 
konferensen deltog 113 personer som representerade 50 olika kommuner. I stort sett var alla 
deltagarna, 99 procent, nöjda eller mycket nöjda över konferensen som helhet.  

Ungdomsstyrelsen frågade även de kommuner som deltog i Lupp 2009 om vad de anser om Lupp 
som verktyg. Resultatet presenteras i tabell 2.16. 
 
Tabell 2.16 Kommuner som var mycket nöjda eller nöjda med Lupp 2009. Procent 

 Mycket nöjd/nöjd* 

Lupp som verktyg generellt 89  
Ungdomsstyrelsens stöd med Lupp generellt 93  
Kommunens arbete med Lupp generellt 81  

* Övriga svarsalternativ var mindre nöjd och missnöjd. 

 
Detta resultat kan jämföras med de utvärderingar av Lupp som gjorts sedan arbetet startade 2001 
och fram till 2008.  
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Tabell 2.17 Kommuner som var nöjda med Lupp 2001–2008. Procent 
 Mycket nöjd/nöjd* 
Lupp som verktyg generellt 100 
Ungdomsstyrelsens stöd med Lupp generellt 95 
Kommunens arbete med Lupp generellt 72 

* Övriga svarsalternativ var mindre nöjd och missnöjd. 

 
Lupp har rönt stort intresse bland kommuner och bland olika mellankommunala sam-
manslutningar. Men hittills har verktyget inte attraherat större kommuner i Sverige, troligen på 
grund av ett de har andra enkäter som tangerar frågorna i Lupp.  

Stimulera utveckling och sprida metoder  
Nedan följder en beskrivning av Ungdomsstyrelsens verktyg för att stimulera utveckling och 
sprida metoder.  

 
Årets ungdomskommun  
Ungdomsstyrelsen utser årligen en kommun till årets ungdomskommun. För att komma ifråga för 
utmärkelsen krävs att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med ungdomspolitik. 
Kommunen ska vara ett inspirerande exempel för andra kommuner. 

I februari 2010 besökte en delegation från Ungdomsstyrelsen Mora kommun, som utsågs till 
Årets ungdomskommun 2009, för att planera samarbetet under året. Mora använde de medel som 
följer med utnämningen till att arrangera en konferens om kommunens ungdomspolitiska arbete. 
Konferensen hölls i september 2010 och lockade 147 deltagare från hela landet.  

Inför att Årets ungdomskommun 2010 skulle utses uppmanades kommuner att ansöka under 
våren 2010.  

 
Tabell 2.18 Antal kommuner som ansökt om att bli Årets ungdomskommun 2008–2010 

 2010 2009 2008 

Antal kommuner 12 11 7 

 
Ungdomsstyrelsen fick in tolv ansökningar som behandlades av en intern grupp och en extern 
referensgrupp bestående av representanter från Barnombudsmannen, Mora kommun och 
organisationen Communicare. Utifrån dessa gruppers prioriteringar nominerades Söderhamns 
kommun, Borås kommun och Åmåls kommun. Den interna referensgruppen besökte sedan de 
nominerade kommunerna för att få veta mer om deras verksamhet. Den 30 november utsågs 
Borås kommun till Årets ungdomskommun 2010. 

Finansiellt stöd för lokal utveckling av ungdomspolitik 

För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Bidraget är tänkt som ett initialt stöd för ett mer 
långsiktigt och strategiskt arbete med ungdomspolitiska frågor i kommunen.  
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Tabell 2.19 Antal sökta och beviljade bidrag 2008–2010 
Stöd till lokal 
utveckling  
av ungdoms- 
politik 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag*****sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektstöd 21 4 17 409 500 39 12 27 1 429 650 25 11 14  

Konferenser* 7 7 0 557 000 5 5 0 226 350 6 6 0  

ÅUK** 12 1 11 150 000 11 1 10 150 000 7 1 6  

NUF*** 4 6**** 0 600 000 14 4 10 200 000 5 5 0  

Summa 46 18 28 1 716 500 69 22 47 2 006 000 43 23 20 2 312 100 
* Stöd till kommuner för att genomföra konferenser i samarbete med Ungdomsstyrelsen. 
** Kommuner som ansökt om utmärkelsen årets ungdomskommun. 
*** Antal nätverk för ungdomsfrågor som ansökt om stöd.  
**** Fyra nätverk för ungdomsfrågor med kommunala huvudmän beviljades stöd under hösten 2010. Här ingår även två ansökningar 
från 2009 som beviljades stöd i januari 2010.  
***** Det har inte varit möjligt att göra fördelningen på respektive stödform då vissa stödformer ändrades 2009. 

 

Ungdomsstyrelsens kommunala bidragsmedel gick till stöd för kommunala projekt, lokala och 
regionala konferenser, nätverk för ungdomsfrågor samt till Årets ungdomskommun. Totalt 
beviljade Ungdomsstyrelsen 1 716 tusen kronor till 18 projekt och aktiviteter 2010 (2 006 tusen 
kronor till 22 projekt och aktiviteter 2009, 2 312 tusen kronor till 23 projekt och aktiviteter 2008). 
Summorna skiljer sig från de som redovisas i tabell 2.3. Skälet till det är att bidrag som 
återbetalats från tidigare år betalas ut igen. Den stora skillnaden mellan 2010, 2009 och 2008 är 
andelen som gått till projektstöd. Under 2010 minskade andelen ansökningar avsevärt jämfört 
med tidigare år. Den minskande andelen ansökningar berodde med stor sannolikhet på att endast 
en bidragsansökningsomgång utlystes under 2010 till skillnad mot två omgångar under 2009. En 
annan förklaring är myndighetens prioritering av nätverk för ungdomsfrågor under året.  

Nätverk för ungdomsfrågor 

Ungdomsstyrelsen stödjer nätverk som arbetar med ungdomspolitiska frågor. En ansök-
ningsomgång genomfördes i december 2009 och 29 ansökningar kom in, av dem hade14 
kommunala huvudmän. Sex nätverk beviljades stöd för 2010 och av dem hade fyra kommunal 
huvudman och två var organisationer från det civila samhället. Syftet med satsningen är att 
möjliggöra för nätverk att träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. För att stödja och ta 
del av de erfarenheter som görs inom nätverken arrangerade Ungdomsstyrelsen två heldagsmöten 
under året.  

Internationellt perspektiv 

En del av Ungdomsstyrelsens uppdrag att stödja Sveriges kommuner handlar om att visa 
kopplingarna mellan europeisk, nationell och kommunal ungdomspolitik. I november 2009 
enades EU:s ungdomsministrar om att samarbeta kring ett nytt ungdomspolitiskt ramverk i EU.  

Inom det ungdomspolitiska ramverket i EU genomförs en strukturerad dialog med unga. 
Dialogen handlar om att få in kunskap från unga i ämnen som är aktuella på den europeiska 
agendan vad gäller ungdomspolitik. För att genomföra dessa nationella konsultationer bildades en 
nationell arbetsgrupp för strukturerad dialog där Ungdomsstyrelsen ingår.  

Det var innehållet i det ungdomspolitiska ramverket och dess betydelse på lokal, nationell och 
europeisk nivå som stod i fokus i arbetet med det internationella perspektivet under 2010. 
Myndighetens arbete med detta bestod främst av två delar, informationsinsatser och samarbete 
inom en referensgrupp. 
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I samband med Ungdomsstyrelsens fem regionala konferenser under våren 2010 ingick 
information om EU:s ungdomspolitiska ramverk som en återkommande del i programmet. 
Sammanlagt deltog 462 personer på dessa konferenser. Efter denna konferensserie fick 
Ungdomsstyrelsen förfrågningar från andra vilket ledde till att nya presentationer genomfördes 
vid ytterligare fyra konferenser som samlade cirka 300 personer totalt. Representanter från 
kommuner och regioner uttryckte också en önskan om att få använda det material som användes 
på ovanstående konferenser. Detta har bidragit till en ökad informationsspridning. Utöver dessa 
informationsinsatser bidrog Ungdomsstyrelsens utbildning Strategier för utveckling av lokal 
ungdomspolitik till att myndigheten kunde förmedla ytterligare kunskap om EU:s ungdomspolitik 
till deltagarna på utbildningen.  

European Knowledge Centre for Youth Policy – EKCYP  

Ungdomsstyrelsen är ansvarig myndighet för att rapportera in uppgifter om Sverige till det 
Europeiska kunskapscentret för ungdomspolitik (European Knowledge Centre for Youth Policy – 
EKCYP). EKCYP är en webbportal och kunskapsbank för informationsutbyte mellan 
beslutsfattare, yrkesverksamma och forskare på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Det 
europeiska kunskapscentret är en del av ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen och 
Europarådet för ungdomspolitik, ungdomsforskning och ungdomsarbete.  

Turkiet 

Under 2010 avslutades det samarbete myndigheten haft med Turkiet sedan 2007. Ett antal 
utvärderingar gjordes och ett antal skrifter publicerades. Projektet finansierades med medel från 
Sida och dess mål var att lära mer om ungas behov, främja ungas delaktighet i samhället samt öka 
kunskapen om ungdomspolitik i respektive land. De svenska deltagarna representerade 
kommuner, ungdomsorganisationer och arbetsmarknadsprojekt. Ungdomsstyrelsens metod att 
utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik i form av Lupp-enkäten fick stort genomslag och 
stor uppmärksamhet i Turkiet. 

Nätverk och referensgrupper för kommunal utveckling 

Myndigheten deltar i och är aktiv inom en rad olika nätverk som berör och omfattas av 
ungdomspolitiken på olika nivåer.  

Tankesmedja om ungas inflytande 

Under 2010 initierade Ungdomsstyrelsen, enligt ett regeringsuppdrag, en tankesmedja för 
kommunala chefstjänstemän. Tankesmedjan träffades vid fyra tillfällen under året. Myndighetens 
arbete med Tankesmedjan redovisades i en särskild regeringsrapport, Vilja, kunna, förstå, och 
ledde till att ett arbete med att utveckla ett nationellt nätverk för kommunala chefstjänstemän 
påbörjades. Nätverket ska fungera som plattform för erfarenhetsutbyte och utveckling av lokal 
ungdomspolitik utifrån ett ledningsperspektiv.  

Andra nätverk som Ungdomsstyrelsen var representerad i under 2010 var Sveriges kommuner 
och landstings Ungdomsdialog, Landstingsnätverket för barn- och ungdomsfrågor, Nuni-
nätverket2 samt Partnerskapet kid.3  
  

                                                      
2 Nationella nätverket för ungas inflytande. 
3 I partnerskapet som initierades 2008 ingår Fritidsforum, Fritidsledarskolorna, Sveriges kommuner och landsting, 
Fritidsvetenskapliga programmen vid Luleå tekniska universitet och Malmö högskola samt FoU i väst vid 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 
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2.3.6 Temagruppen unga i arbetslivet 

Temagruppen unga i arbetslivet är ett projekt som ägs av Ungdomsstyrelsen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Communicare, Skolverket, Socialstyrelsen samt Sveriges 
kommuner och landsting. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Temagruppens syfte 
är att samla in och systematisera kunskaper och erfarenheter från de ungdomsprojekt som bedrivs 
med finansiering från socialfonden under programperioden 2007–2013. Den sista december 2010 
var 169 projekt i genomförandefasen och 14 hade avslutats. Samtidigt pågick 20 så kallade 
förprojekteringar och 154 hade avslutats.4  

Det är inte möjligt att följa upp denna del av verksamheten 2010 utifrån de mål, delmål och 
indikatorer som myndigheten utvecklat under året. 

De projekt som bedrivs inom socialfonden är temagruppens viktigaste kunskapskälla. För att få 
kännedom om vilka metoder som projekten använder och vad de ser som framgångsfaktorer och 
hinder har temagruppen skickat återkommande webbenkäter till projekten.  

Inför sommaren 2010 gjordes en enkät5 och nästa görs 2011. Enkätmaterialet har resulterat i 
följande slutsatser:  

• En majoritet av projekten har svårigheter att administrera sin medfinansiering främst för 
att de unga deltagarna har låg ersättning eller ingen alls, eller för att 
arbetsförmedlingens lokalkontor och socialtjänsten i olika kommuner redovisar och 
bedömer ungas deltagande olika.  

• Det saknas en samsyn hos landets kommuner och på landets arbetsförmedlingskontor.  
• En majoritet av de unga deltagarna i projekten har en komplex problematik, varannan 

har varit arbetslös under mer än ett år, en majoritet saknar grundskole- eller 
gymnasieutbildning, många har funktionsnedsättningar (främst psykiska) och var fjärde 
har problem i hemmet.  

• De flesta av projekten innebär samarbeten mellan flera kommunala förvaltningar och 
statliga aktörer samt ideella aktörer och arbetsgivare, såväl offentliga som privata.  
 

Temagruppen möter också ungdomsprojekten i olika sammanhang och gör projektbesök. Under 
2010 besöktes drygt 40 projekt i Sverige. De metoder som projekten använder skiljer sig inte 
alltid tydligt från de som används i ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Den metod som exempelvis 
används inom ett socialfondsprojekt i en kommun kan vara en del av den reguljära verksamheten 
på ett annat håll. 

Framgångsfaktorer som lyftes fram av projekten var att ett nyfiket och inspirerande bemötande 
är centralt, intensiteten i arbetet med den unge, att man har en helhetssyn och individuella 
insatser. Unga själva lyfte bemötandet som en viktig faktor i projektens utvärderingar. Intensiteten 
i arbetet – på heltid – gör att problem som tidigare inte identifierats på grund av sporadiska 
kontakter istället synliggörs och personen kan få adekvat stöd och vägledning. Hinder för 
projekten är att arbetsförmedlingens och kommunens handläggare gör olika bedömningar, 
projekten har svårt att rekrytera deltagare då den ordinarie arbetsmarknadspolitikens regelverk 
ibland är svårtolkat. Drygt en tredjedel av ungdomsprojekten arbetade med att utveckla 
informationsansvaret i kommunerna trots att arbetet med unga under 18 år inte gynnas av den 
struktur som finns idag. 
  

                                                      
4 För mer information se Europeiska socialfondens projektbank www.esf.se. 
5 Enkäten skickades till 141 projekt och svarsfrekvensen var 65 procent. 
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Under 2010 tog temagruppen fram skrifter om Europeiska socialfonden och unga (om hur 
fonden prioriterar ungdomsprojekt), där bland annat nya utlysningar föreslås. I Medfinansieringen 
av ungdomsprojekt (pm till ESF-rådet) föreslår gruppen olika alternativa lösningar till de problem 
som finns, framförallt med deltagarnas egen ersättning som medfinansiering. I Ungdomsprojekt 
med transnationella inslag lyfter gruppen hinder för mobilitet för svenska ungdomar som inte är 
förenliga med EU:s prioriteringar. I Unga som är utanför arbetsmarknaden – en socioekonomisk 
diskussion tydliggör gruppen värdet av att förebygga ungdomsarbetslöshet. Ett Faktablad om 
Ungdomsprojekt togs fram och två nyhetsbrev gick till samtliga regionkontor inom ESF. Vidare 
togs en utvecklad modell för registeranalys kring unga som varken arbetar eller studerar fram och 
slutligen spreds publikationer och erfarenheter vid konferenser och andra möten med olika 
målgrupper. 

Temagruppen medverkade dessutom i ett antal konferenser under 2010 och mötte över 1 500 
individer från olika sektorer och länder, bland annat genom projektbesök fördes en fördjupad 
dialog med över 40 projekt och unga deltagare. Gruppen besökte ESF:s samtliga åtta regioner i 
Sverige och träffade ESF-rådets regionkontor, arbetsförmedlingar, kommuner, regionförbund och 
projekt.  

En viktig uppgift för temagruppen är att vidareförmedla erfarenheter från projekten och även att 
uppmärksamma eventuella regelverk som försvårar arbetet med målgruppen. Under året har en 
dialog förts med Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Utbildningsdepartementet samt 
Arbetsmarknadsdepartementet. Genom Övervakningskommittén, som övervakar 
socialfondsprogrammets genomförande i Sverige, har gruppen fått förfrågan om att 
återkommande rapportera till kommittén.  

Temagruppen påbörjade dessutom en dialog med forskare inom fältet och medverkade i ett 
antal expert- och referensgrupper inom EU och Norden vars syfte bland annat var att dela 
kunskaper och erfarenheter av metoder för att bryta ungas exkludering på arbetsmarknaden. I 
European Network on Youth Employment bidrog gruppen till komparativa rapporter kring ungas 
entreprenörskap och mobilitet – ett arbete som kommer att färdigställas under 2011. Under 2010 
träffade gruppen projekt från Italien (Toscana och Bologna), England (Birmingham) och 
Danmark (Köpenhamn). För att kunna sprida den samlade kunskapen utvecklades en metodguide 
på webben, där samtliga publikationer lagts ut. Webbplatsen är tvåspråkig, svenska och engelska. 

2.3.7 Övrigt inom Ungdomspolitiken 

Ungdomsstyrelsen arbetade under året med ett flertal uppdrag inom ungdomspolitiken som inte 
kan placeras in under tidigare rubriceringar i detta kapitel, de presenteras istället här.  

Skolval 2010 

Regeringen gav Ungdomsstyrelsen i uppdrag (IJ2007/26/UF) att genomföra projektet Skolval 
2010. Projektet skulle enligt uppdraget riktas till elever i grundskolans årskurs 7-9 och till elever i 
gymnasiet. Syftet med Skolval 2010 var att uppmuntra elever att rösta i skolvalet samt att öka 
kunskapen om och skapa motivation för hur man som ung kan påverka samhällsutvecklingen 
(U200/1216/S).  

Skolval 2010 genomfördes av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Sveriges elevråds 
centralorganisation, Sveriges ungdomsråd, Valmyndigheten och Skolverket. Men även andra 
organisationer och myndigheter var inblandade i avgränsade delar av projektet. För sina delar 
inom projektet beviljades Sveriges elevråds centralorganisation och Sveriges ungdomsråd bidrag 
från skolvalsmedlen omfattande 600 000 kronor.  
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Projektet delredovisades i december 2010. Totalt rapporterade 1 383 skolor in sina valresultat 
till den nationella sammanställningen. På dessa skolor hade totalt drygt 440 000 elever möjlighet 
att delta i valet. Antalet deltagande skolor och röstande elever var i nivå med det skolval som 
genomfördes 2006. Av de ansvariga lärarna angav 78 procent att de fått mycket eller väldigt 
mycket stöd av det instruktionsstöd och de manualer som distribuerades av Ungdomsstyrelsen 
inför valets genomförande. 

Förutom själva valet genomförde Ungdomsstyrelsen ett flertal insatser inom ramen för 
uppdraget, bland annat tre större turnéer. En särskild satsning gjordes på grundskolor i socialt 
utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom föreläsningar, workshops och 
informationsträffar tog fler än 12 000 elever och lärare del av aktiviteterna inom projektet, varav 
cirka 1 500 i socialt utsatta områden.  

Ungdomsstyrelsen sammanställde också Valboxen 2010 tillsammans med 12 organisationer och 
myndigheter. Syftet var att det skulle kunna användas i undervisningen. Valboxen skickades ut till 
samtliga grundskolor för årskurs 7�9 och till samtliga gymnasieskolor. Därutöver såldes cirka 
400 exemplar via Ungdomsstyrelsens webbplats. Av de lärare som besvarade en uppföljande 
enkät uppgav 71 procent att Valboxen varit ett stöd i undervisningen. Ungdomsstyrelsen 
samverkade också med Skolverket i arbetet med att ta fram och sprida skriften Politisk 
information i skolan (Skolverket 2010).  

Ungdomsstyrelsens erfarenheter av att arrangera skolval har rönt intresse även utanför Sverige, 
framför allt i Japan, Danmark och Georgien.  

Dialog värdegrund 

Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att 
förvalta och vidareutveckla webbportalen www.dialogvärdegrund.nu (IJ2008/2249/DEM). Det 
övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga 
rättigheterna. Ungdomsstyrelsens slutsats av projektet hittills är att myndighetens arbete med 
portalen har haft effekter för såväl det civila samhällets aktörer som myndigheter och företag, som 
för individers förutsättningar att synliggöra och stärka värdegrundsarbetet. I huvudsak handlar det 
om att portalen skapar nya möjligheter för exponering, dialog och engagemang. 

I slutet av 2010 var cirka 200 aktörer registrerade på portalen. Ungdomsstyrelsens bedömning är 
att föreningslivet har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt 
arbete med de mänskliga rättigheterna samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har 
gjort genom webbportalen. Myndigheten ser det som positivt att såväl föreningar och 
myndigheter som företag anslutit sig till portalen för att synliggöra sitt värdegrundsarbete. 

Uppdrag att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning 

I enlighet med regeringsbeslut IJ2010/794/DEM fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att 
sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning. Partnerskapets uppgift skulle dels vara 
att fungera som ett forum som underlättar samverkan mellan det civila samhället, myndigheter, 
näringslivet och andra relevanta aktörer, dels ha en rådgivande funktion gentemot 
Ungdomsstyrelsen vid fördelning av medel. 

I arbetet med rapporten bjöd Ungdomsstyrelsen in till idéseminarier med företrädare för 
offentlig och privat sektor samt civilsamhället och andra aktörer. I slutrapporten som lämnades till 
regeringen den 15 december 2010 lämnade myndigheten förslag på hur bidrag kan fördelas för att 
stärka den sociala sammanhållningen. 
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Barents- och Östersjösamarbetet (Barents Euro-Arctic Council's)  

I enlighet med regleringsbrevet för 2010 ska Ungdomsstyrelsen redovisa samarbetet kring 
ungdomsfrågor inom Barents- och Östersjösamarbetet. Det görs här.  

Arbetsgruppen Working Group on Youth Policy (WGYP) ansvarar för samarbetet kring 
ungdomsfrågor inom Barentsrådet. Sedan 2009 representerar Ungdomsstyrelsen Sverige i WGYP 
(IJ2007/26/UF). WGYP arbetar för att stödja ungdomars och ungdomsorganisationers 
internationella samarbete samt göra det möjligt för ungdomar att få internationella kontakter och 
erfarenheter. 

WGYP hade två ordinarie möten under 2010. Dessutom genomfördes förberedande möten inför 
det kommande ordförandeskapsmötet. Det svenska ordförandeskapet initierade ett första 
Barentsaktörsmöte på ungdomsområdet för att förbättra och effektivisera samarbetet framöver. 
Ungdomsstyrelsens representant deltog i referensgruppsmöten som ordnades av Svenska 
Barentssekretariatet för att informera om utvecklingen inom Barents ungdomssamarbete samt i 
det årliga mötet för Östersjöstaternas råds expertgrupp för ungdomsfrågor (CBSS-EGYA). 

2.4 Resultatredovisning 
Resultatredovisningen tar sin utgångspunkt i Ungdomsstyrelsens, för året, nya övergripande mål. I 
nuläget är det dock inte möjligt att fullt ut mäta dessa mål med hjälp av indikatorerna då 
verksamheterna ännu inte hunnit anpassas till dessa. Därför redovisas prestationerna både utifrån 
de indikatorer som kunnat mätas och ett resonemang utifrån projektens utfall och genomförande.  

Övergripande mål 1: Ungdomsstyrelsens kunskapsproduktion om ungas 
levnadsvillkor är relevant och efterfrågad. 

75 procent av målgruppen ska anse att den kunskap de fått genom myndigheten är 
användbar i arbetet.  

Detta delmål har inte kunnat följas upp i sin helhet under 2010 och därför presenteras inga 
övergripande procentsatser i denna redovisning. Kunskapsproduktion behöver inte enbart 
innebära myndighetens rapporter utan kan även vara myndighetens utbildningar och konferenser, 
något som utvärderats i högre grad än rapporterna. Men ett exempel på en utvärdering av 
myndighetens publikationer är metodmaterialet Ses offline? där cirka 95 procent av deltagarna 
bedömde att de har haft stor eller mycket stor användning av metodmaterialet.  

Ungdomsstyrelsens rapporter har i många fall olika typer av målgrupper. En målgrupp är 
konstant och det är uppdragsgivaren, regeringen. Ett sätt att tolka regeringens bedömning av 
relevansen av myndighetens rapporter är uppföljande eller förnyade uppdrag inom området. 
Under 2010 fick myndigheten ett antal förnyade uppdrag inom pågående projekt eller nya 
uppdrag till följd av den kunskap som framkom i Ungdomsstyrelsens rapporter. Ett exempel på 
detta är det uppdrag kring metodmaterial och utbildningsinsatser som Ungdomsstyrelsen fick som 
en följd av rapporten Hon, Hen, Han. Andra exempel är förnyade uppdrag i projekten Sexuell 
exponering och exploatering samt Gift mot sin vilja för verksamhetsåret 2011. 

Det är Ungdomsstyrelsens rapporter som ofta är utgångspunkten i myndighetens utbildningar, 
konferenser och seminarier. Ett annat mått på rapporternas relevans för respektive målgrupp kan 
därför tolkas genom intresset för att delta i dessa utbildningsinsatser. Samtliga utbildningar, som 
myndigheten anordnade under 2010, var fullbokade och även Ungdomsstyrelsens olika seminarier 
och konferenser var mycket populära under året.  
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Frågan om användbarhet ställdes till deltagarna i de fyra nationella utbildningar som 
Ungdomsstyrelsen genomförde under året, Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor? 
Nationell utbildning om unga, sex och internet, Utbildning riktad till tjejjourer samt till liknande 
verksamheter för killar samt Strategier för utveckling av den lokala ungdomspolitiken. Deltagarna 
ombads att betygsätta utbildningen i en femgradig skala, där 5 är mycket användbar och 1 mindre 
användbar. Samtliga utbildningar har uppnått målet om att 75 procent av målgruppen ska anse att 
den kunskap som de fått är användbar i arbetet. 
Tabell 2.20 Deltagarnas bedömning av utbildningars användbarhet i arbetet 2010. Procent 

 Kunskapen från utbildningen är användbar i mitt 
arbete 

Utbildning Mycket 
användbar 

Ganska 
användbar 

I viss mån 
användbar 

Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor? 64 31 5 

Unga, sex och internet 88 12 

Tjejjourer och liknande verksamheter för killar  73 27 
Strategier för utveckling av den lokala 
ungdomspolitiken 83 17  

 
Sammanlagt gick 106 personer den 9 dagar långa utbildningen Hur kan vi förebygga våld mot 
unga kvinnor. I den uppföljande utvärderingen av utbildningen menade deltagarna att 
utbildningen haft hög relevans för deras arbete samt att möjligheterna att arbeta vidare med 
frågorna på hemmaplan varit goda. Frågan om hur stor möjlighet deltagarna har att arbeta vidare 
med den kunskap de lärt sig från utbildningen fick betyget 4,27 på en femgradig skala. 

Den nationella utbildningen Unga, sex och internet genomfördes under 3x3 dagar på sex orter 
parallellt. Totalt deltog 220 personer under 2010. Utvärderingen av denna utbildning visade att 88 
procent av deltagarna ansåg att den kunskap de fått genom utbildningen är ”mycket användbar”, 
12 procent ansåg att den var ”ganska användbar”.  

Den nationella utbildningen för Tjejjourer och liknande verksamheter för killar genomfördes 
vid två tillfällen under året. Antalet utbildningsplatser var 50 per utbildning och totalt deltog 106 
personer på de två utbildningarna, 29 tjejjourer och 13 övriga organisationer var representerade. 
Båda utbildningarna fick genomgående väldigt positiva omdömen och mycket höga betyg i 
utvärderingarna. På frågan om de kommer att ha användning av den kunskap de fått under 
utbildningen i sitt fortsatta arbete eller engagemang, svarade 73 procent ”Ja, mycket”, och 27 
procent ”Ja, lite”. 

Utbildningen Strategier för utveckling av den lokala ungdomspolitiken samlade 36 deltagare 
och följde liknande upplägg som ovanstående utbildningar och pågick därmed under 3x3 dagar. 
Även dessa deltagare fick frågan om kunskapen de fått är användbar i deras arbete, en fråga som 
fick 3,83 i betyg på en femgradig skala. Frågan om möjligheten att arbeta vidare med frågorna 
fick 4,73. 

Ungdomsstyrelsen ska fylla minst 90 procent av platserna på myndighetens 
konferenser, utbildningar och seminarier. 

Flera av de utbildningar som myndigheten anordnade under 2010 var fullbokade och många hade 
väntelistor för eventuella avhopp. Även Ungdomsstyrelsens olika seminarier och konferenser var 
mycket populära under året. Ett exempel är Ungdomsstyrelsens Rikskonferens som erbjöd cirka 
900 platser och var helt fullsatt. Många fler ville delta. Att konferensen var så efterfrågad är ett 
glädjande resultat för Ungdomsstyrelsen. Utvärderingarna av samtliga utbildningar och 
konferenser visade att de inte bara är efterfrågade utan även högt uppskattade.   
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Tabell 2.21 Antalet deltagare och platser på myndighetens utbildningar 2010 
Nationella utbildningar Totalt antal deltagare Totalt antal platser 

Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor 106 106 

Unga, sex och internet 220 220 

Tjejjourer och liknande verksamhet för killar 106 109 
Strategier för utveckling av den lokala 
ungdomspolitiken 36 36 

 
Myndigheten fick under 2010 större och fler utbildningsuppdrag än under tidigare år inom olika projekt. 
En av utmaningarna under året var att genomföra ett stort antal utbildningsinsatser under kort tid med 
hög kvalitet. Utvärderingarna av de olika utbildningarna visade att myndigheten lyckats väl med detta. 
Med fler och utökade utbildningsinsatser introducerades fler och nya målgrupper för myndigheten, även 
detta en utmaning som varit framgångsrik enligt utvärderingarna. Målgruppsanpassning är ett fortsatt 
utvecklingsområde för myndigheten framöver. 

Målet att minst 90 procent av platserna på myndighetens konferenser, utbildningar och seminarier ska 
vara fyllda följdes upp och uppnåddes för de större arrangemangen, som är de nationella utbildningarna, 
Rikskonferensen och de regionala konferenserna. Antalet deltagare på de övriga konferenserna och 
seminarierna redovisas i tabell 2.22 och tabell 2.23. Samtliga arrangemang var i princip fullbokade, 
dock saknas det i år en redovisning av antalet platser på de olika seminarierna. 
 
Tabell 2.22 Antal deltagare och kommuner, återkommande konferenser 2008–2010 
 2010 2009 2008 

Rikskonferensen 

Totalt antal deltagare 871 774 874 

Antal representerade kommuner 90 91 94 

Regionala konferenser 

Totalt antal deltagare 462 380 350 

Antal representerade kommuner 67 65 57 

 
Tabell 2.23 Övriga konferenser och seminarier 2010 

 Antal konferenser 
och 

seminarietillfällen 

Totalt antal 
deltagare 

Seminarier kring Gift mot sin vilja 21 Ca 1 312 

Lokala samverkansseminarier kring Mäns våld mot kvinnor 
och hedersrelaterat våld  6 140 

Seminarieserie Killar, män och maskulinitet 5 500 

Seminarium Inga fler stenar 1 124 

Seminarieserie Segregationstribunalen 3 240 

Konferensserie Men fråga mig bara  2 218 

Konferensserie Ses offline?  4 651 

Konferensserie Naken på nätet 3 653 

Summa 45 Ca 3 838 
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Antal sålda exemplar av Ungdomsstyrelsens produktioner 

Ungdomsstyrelsens arbete för att sprida en kunskapsbaserad ungdomspolitik innebär att myndigheten 
ordnar en rad konferenser och seminarier där resultaten från myndighetens olika utredningar är en 
betydelsefull grund. Resultaten från utredningarna presenteras även i skrifter som i allmänhet publiceras 
både i tryckt form och som nedladdningsbara pdf-filer på myndighetens webbplats. Nedladdade 
exemplar kan på grund av en ändring i myndighetens system inte redovisas för 2010. 
Försäljningsstatistiken ger dock en fingervisning om vilken spridning olika skrifter fått. Det är dock värt 
att påpeka att vissa skrifter används som utbildningsmaterial och därför nådde fler personer. Andra 
rapporter är skrivna med syftet att exempelvis ge regeringen ett bra beslutsunderlag. 

 
Tabell 2.24 Antal sålda utredningar/rapporter 2010 och sålda sedan utgivningen 
 Sålda 2010 Sålda sedan utgivningen 

Gift mot sin vilja** 111 241 

Ung idag 2009** 96 205 

Se mig** 84 202 

Vägarna in* 162 162 

Hon Hen Han* 117 117 

Ung idag 2010* 82 82 

Fokus 09* 60 60 

Avhopparverksamhet* 12 12 

Värdefulla möten*** - - 

Av egen vilja*** - - 

Fokus 10*** - - 
* Utgivna 2010. 
** Utgivna 2009. 
*** Inga försäljningssiffror finns eftersom rapporterna färdigställdes precis innan årsskiftet 2010/2011. 

 
Rapporten Gift mot sin vilja fortsätter att vara populär under 2010. Gift mot sin vilja är också den 
rapport som sålt mest i förhållande till myndighetens övriga rapporter under både 2009 och 2010, 
totalt 241 sålda exemplar.  

Genomslag i medierna och på webben 

Under 2010 nämndes Ungdomsstyrelsen 1 478 gånger i medierna på internet. Det är fler 
publiceringar än någonsin tidigare, närmare bestämt 28 procent fler publiceringar än 2009. En 
vanlig vecka utan några särskilda händelser omnämns Ungdomsstyrelsen cirka 20–25 gånger. Vid 
en större utredningsrapport ökar det till mellan 70 och 120 träffar. Det största enskilda 
mediegenomslaget fick Ungdomsstyrelsen vid presentationen av Ung idag 2010 som bland annat 
tog upp ungas ekonomiska situation.  

Något som också uppmärksammades stort i medierna under 2010 var bidragen till vissa 
religiösa ungdomsförbund. Det var efter att radioprogrammet Kaliber intervjuat företrädare för 
religiösa ungdomsförbund som uttryckt homofobiska uppfattningar. Efter inslaget i Kaliber 
inledde Ungdomsstyrelsen en utredning kring beslutsunderlaget för beviljade bidrag till berörda 
ungdomsorganisationer. Utredningen visade att handläggningen hanterats korrekt utifrån de ramar 
som finns. Även skolvalet fick stort mediegenomslag. Generellt kan man se att antalet 
mediepubliceringar ökar då vi aktivt går ut med en rapport, ett pressmeddelande eller håller en 
utbildning.   
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Tabell 2.25 Antal medieträffar 2006–2010 
År Antal medieträffar 

2010 1 478 

2009 1 151 

2008 1 071 

2007 1 089 

2006 402 

 

 
Figur 2.9 Antal publiceringar per månad 2010. 
 
Under 2010 gick vi ut med drygt 70 pressmeddelanden, något fler än under 2009, varav många 
spreds regionalt eller lokalt. Ungdomsstyrelsens största genomslag 2010 var därför i lokalpressen 
som stod för omkring 40 procent av artiklarna, 592 stycken. Sedan stod nyhetsbyråer för 333 
träffar och rikspress för 145 träffar. I teve och radio förekom vi 146 gånger och på bloggar nästan 
lika många gånger. I facktidningar omnämndes vi 138 gånger. Förändringarna från 2009 är 
markanta, samtliga medier ökade antalet publiceringar där Ungdomsstyrelsen omnämns, med 
undantag av riksmedierna där antalet webbpubliceringar minskade något från föregående år.  

 

 
Figur 2.10 Antal publiceringar fördelat på medietyp. 

 
Majoriteten av alla artiklar, 852 stycken, tolkades som neutrala av vårt mediebevakningssystem. 
Utöver det hade vi närmare 340 artiklar som tolkades som positiva eller mycket positiva och 230 
som tolkades som negativa.  

Antalet träffar i medierna säger inget om antal personer som har tagit del av vår information. 
Räckvidden för en landsortstidning är mindre än för ett inslag i teve.  

Under året hade Ungdomsstyrelsen 903 639 besökare på webbplatsen ungdomsstyrelsen.se. 
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Övergripande mål 2: Ungdomsstyrelsen stödjer statliga och kommunala 
aktörer att förstärka ungdomsperspektivet i sin verksamhet. 

Ungdomsstyrelsen ska delta i minst 40 externa referensgrupper, nätverk eller kommittéer. 

Tabell 2.26 Antal referensgrupper som Ungdomsstyrelsen deltagit i 2008–2010 
 2010 2009 2008 

Antal referensgrupper 40 40 21 

 
Under 2010 deltog representanter för Ungdomsstyrelsen i 40 externa referensgrupper, kommittéer 
och nätverk. Det var lika många som 2009. Genom att delta i externa referensgrupper bidrar 
Ungdomsstyrelsen till att ge ett ungdomsperspektiv på olika statliga insatser. Målet om att delta i 
minst 40 externa grupper uppfylldes. 

Minst 25 andra myndigheter ska medverka i Ungdomsstyrelsens referensgrupper 

Tabell 2.27 Antal myndigheter i Ungdomsstyrelsens referensgrupper 2010 
 2010 

Antal myndigheter 35 

 
I de referens- och samrådsgrupper som Ungdomsstyrelsen knöt till sig under 2010 deltog 
representanter för 35 andra statliga myndigheter. År 2010 var det första året som delmålet följdes 
upp och det går därför inte att göra jämförelser bakåt i tiden. Genom samverkan med andra 
myndigheter kvalitetssäkrar vi vår egen verksamhet samtidigt som vi lyfter in ett 
ungdomsperspektiv i deras. Målet om ha medverkan från minst 25 andra myndigheter uppfylldes. 

De statliga myndigheter som ingår i indikatorrapporteringen ska anse att de 
inspirerats av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 
Ett femtontal myndigheter, utöver Ungdomsstyrelsen, har i regeringsuppdrag att följa ungdomars 
levnadsvillkor genom att årligen redovisa indikatorer. Ungdomsstyrelsen sammanställer 
redovisningarna och analyserar utvecklingen i rapporten Ung idag. Indikatoruppföljningen utgör 
en central del av Ungdomsstyrelsens löpande kunskapsproduktion, men arbetet är också en viktig 
del av samarbetet med övriga myndigheter. Under hösten 2010 ombads samtliga myndigheter 
som deltar i indikatoruppföljningen att ta ställning till tre frågor som belyser deras arbetsprocess 
med de ungdomspolitiska indikatorerna.  

Tabell 2.28 Ungdomsperspektiv i myndighetens arbete vid inrapporteringen av de  
ungdomspolitiska indikatorerna 2010 
 Ja Nej Totalt 

Var indikatorredovisningen förankrad hos myndighetens ledning 
innan den skickades till Ungdomsstyrelsen? 

12 4 16 

Har det i samband med inrapporteringen pågått utvecklings-
diskussioner om myndighetens arbete med de ungdomspolitiska 
indikatorerna? 

6 10 16 

Togs de ungdomspolitiska indikatorerna i våras fram endast för 
redovisningen till Ungdomsstyrelsen?  

9 6 15 

Kommentar 1: Följande myndigheter redovisar ungdomspolitiska indikatorer: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brå,  
Boverket, CSN, Försäkringskassan, Högskoleverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, 
Statens kulturråd, Statens skolverk, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Valmyndigheten.  
Kommentar 2: En av de svarande myndigheterna hade kryssat i båda svarsalternativen i den sista frågan. Därför har Ungdomsstyrelsen  
valt att inte redovisa deras svar i den frågan.   
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Utifrån myndigheternas svar kan man dra slutsatsen att arbetet med att följa ungas levnadsvillkor 
bidrog till att stärka ungdomsperspektivet hos de deltagande myndigheterna. Arbetet bidrog till 
förnyade kunskaper hos myndigheternas ledning. Av de 16 myndigheterna svarade 12 att 
indikatorredovisningen var förankrad hos myndighetens ledning innan den skickades till 
Ungdomsstyrelsen. Arbetet bidrog också i viss mån till diskussioner om själva 
kunskapsproduktionen kring ungas villkor. Sex myndigheter svarade att det hade pågått 
utvecklingsdiskussioner i samband med inrapporteringen av myndighetens arbete med de 
ungdomspolitiska indikatorerna. De flesta av myndigheterna, 9 av 15, hade inte sammanställt 
informationen om ungas villkor inom sitt ansvarsområde om de inte hade haft regeringsuppdraget. 

1/3 av landets kommuner ska anse att de inspirerats av Ungdomsstyrelsen att 
förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

Denna indikator kunde inte mätas under 2010 men nedan följer kommentarer till den redovisning 
som presenterats i avsnittet 2.3.5. 

Under 2010 genomfördes Lupp-enkäten (ett verktyg för lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
i 32 kommuner, varav 16 deltog för första gången. Därmed har nästan hälften av Sveriges 
kommuner genomfört enkäten. Utvärderingarna av Lupp som verktyg och Ungdomsstyrelsens 
stöd är överväldigande positiva men visar också var det finns utvecklingsmöjligheter framöver. 
Under året identifierade Ungdomsstyrelsen ett antal insatser som kan bidra till att Lupp kan bli ett 
än mer effektivt verktyg. En av utmaningarna för myndigheten är de olika kompetensbehov som 
behövs för analys av resultat och hur det sedan kan omvandlas till konkreta insatser på lokal nivå.  

Myndighetens fortsatta samverkan med regioner och nätverk bidrog till ett framgångsrikt år 
med många processer som alla pekar mot ett alltmer kunskapsbaserat helhetsperspektiv på 
ungdomspolitik lokalt men även regionalt. Ungdomsstyrelsen ser en fortsatt potential för 
spridning och utveckling på det lokala planet via den regionala nivån och fortsätter 
utvecklingsarbetet inom det området.  

Under året utvärderade Statskontoret på regeringens uppdrag uppföljningssystemet för den 
nationella ungdomspolitiken. Fokus i utvärderingen var att undersöka hur uppföljningen av 
ungdomspolitiken påverkar myndigheternas arbete med ungdomar och hur resultaten används i 
Regeringskansliet, myndigheter, kommuner och ungdomsorganisationer. En enkät skickades till 
ansvariga för ungdomsfrågor i samtliga 290 kommuner. Två tredjedelar av de 252 kommuner som 
svarade (66 procent) angav att de känner till Ung idag. Av de som kände till Ung idag, Fokusserien 
eller Attityd- och värderingsstudien angav 65 procent att de i sitt arbete använt sig av rapporterna. Mer 
än 90 procent uppgav att rapporterna använts för att ta reda på fakta. Drygt 60 procent angav att 
kommunen använt rapporterna som underlag till utformningen av insatser för ungdomar. 

Myndighetens ambitionshöjning med att integrera det europeiska perspektivet i reguljär 
verksamhet har varit framgångsrik såväl internt som externt. Bland annat som programpunkt på 
våra egna och andras konferenser inom ramen för den ungdomspolitiska utbildningen och i mötet 
med regioner och kommuner. 

Under verksamhetsåret beslutade Ungdomsstyrelsen om ett strategiskt ramverk med ett antal 
prioriteringar för myndighetens arbete gentemot kommuner och regioner. En av de viktigaste 
prioriteringarna var att utveckla arbetet med Lupp och fokusera på de kommuner och regioner 
som genomför eller har genomfört enkäten. Strategiska områden som identifierades som särskilt 
viktiga att prioritera och utveckla var bland annat fortsatt utveckling av en ungdomspolitisk 
utbildning för kommuner och mellankommunala sammanslutningar, fortsatt arbete med regionala 
sammanslutningar samt det nationella nätverket för kommunala chefstjänstemän. 
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Övergripande mål 3: Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras 
effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav.  

Ungdomsstyrelsen ska ha en hög produktivitet i hanteringen av bidrag 

Delmålet kan inte följas upp i sin helhet i år. Uppföljningen omfattar inkomna ansökningar och 
följande beslutsprocesser. 

För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Bidraget är tänkt som ett initialt stöd för ett mer 
långsiktigt och strategiskt arbete med ungdomspolitiska frågor i kommunen.  

 
Tabell 2.29 Antal sökta och beviljade bidrag 2008–2010 

Stöd till lokal 
utveckling  
av ungdoms- 
politik 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag***** sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektstöd 21 4 17 409 500 39 12 27 1 429 650 25 11 14  

Konferenser* 7 7 0 557 000 5 5 0 226 350 6 6 0  

ÅUK** 12 1 11 150 000 11 1 10 150 000 7 1 6  

NUF*** 4 6**** 0 600 000 14 4 10 200 000 5 5 0  

Summa 46 18 28 1 716 500 69 22 47 2 006 000 43 23 20 2 312 100 
* Stöd till kommuner för att genomföra konferenser i samarbete med Ungdomsstyrelsen. 
** Kommuner som ansökt om utmärkelsen årets ungdomskommun. 
*** Antal nätverk för ungdomsfrågor som ansökt om stöd.  
**** Fyra nätverk för ungdomsfrågor med kommunala huvudmän beviljades stöd under hösten 2010. Här ingår även två ansökningar 
från 2009 som beviljades stöd i januari 2010.  
***** Det har inte varit möjligt att göra fördelningen på respektive stödform då vissa stödformer ändrades 2009. 

 
Totalt beviljade Ungdomsstyrelsen 1 716 tusen kronor till 18 projekt och aktiviteter 2010 (2 006 
tusen kronor till 22 projekt och aktiviteter 2009, 1 986 tusen kronor till 23 projekt och aktiviteter 
2008). Den stora skillnaden mellan 2010, 2009 och 2008 är andelen som gått till projektstöd. 
Under 2010 minskade det avsevärt jämfört med tidigare år. Den minskande andelen ansökningar 
berodde med stor sannolikhet på att endast en bidragsansökningsomgång utlystes under 2010 till 
skillnad mot två omgångar under 2009. En annan förklaring är myndighetens prioritering av 
nätverk för ungdomsfrågor under året. 
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3 Verksamhet: Organisationsstöd 

Tabell 3.1Verksamheten Organisationsstöd totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2010 Budgetår 2009 

Kostnader   
Lön inkl MGK 13 700 13 626 
Övriga kostnader 1 799 2 022 
Summa kostnader 15 499 15 648 
   
Finansiering   
Ramanslag 13 1.1:4 498 0 
Ramanslag 13 3:1.11 1 770 1 585 
Ramanslag 17 12:1.1 13 123 13 840 
Externa medel enligt nedanstående 
specifikation 

 
0 

 
98 

Övriga intäkter 108 125 
Summa finansiering 15 499 15 648 
 
Tabell 3.2 Verksamheten inom Organisationsstöd finansieras även med externa medel enligt 
följande (tkr) 
Externa medel  2010 2009 
Partsrådet 0 98 
Summa extern finansiering 0 98 

 
Tabell 3.3 Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamheten Organisationsstöd,  
i tkr 
Lämnade bidrag 2010 2009 2008 
Bidrag till mentorskapsprojekt 2010–2012 4 500 0 0 
Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 18 905 19 000 19 000 
Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av 
intolerans 

7 620 10 742 9 292 

Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner 6 298 6 330 6 315 
Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 9 999 14 000 13 380 
Stöd för insatser mot rasism och likande former av intolerans som avser 
avhopparverksamhet 1 000 0

 
0 

Jämställdhetsprojekt 6 887 6 895 6 893 
Bidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter för 
jämställdhetsprojekt* 2 250 1 250

 
1 250 

Stöd till organisationer mot diskriminering* 4 500 0 0 
Stöd till engagemangsguider* 3 600 0 0 
Statsbidrag till ungdomsorganisationer 71 942 71 498 72 000 
Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011 12 000 0 0 
Bidrag för kvinnors organisering 28 034 28 174 26 770 
Utbetalda bidragsmedel från AB Svenska Spel 182 231 174 570 147 955 
Uppbokade och avbokade fordringar -917 -111 0 
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 358 849 332 348 302 855 

Kommentar: Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med tidigare budgetår för de bidrag som har betalats ut inom denna verksamhet och som  
fortfarande fördelas av myndigheten 2010.  
* Avser uppdrag tilldelade via anslagsposten jämställdhetsåtgärder – del till US 

 
Under året har Ungdomsstyrelsen betalat ut bidrag i enlighet med redovisningen ovan. Då det 
under året återbetalats medel har dessa fördelats igen. 
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Tabell 3.4 Fördelning av kostnader (lön/MGK och direkta kostnader) på prestationer 2010, i tkr 
Prestation Lön + MGK Kostnader Totalt 
Organisationsstöd        7 283              483           7 766      
Projektstöd        5 784           1 949            7 733      
Totalt      13 067           2 432          15 499      

Kommentar: Jämförelser med två tidigare budgetår inte är möjlig då detta är första året vi tar fram dessa underlag. 

 
Prestationen organisationsstöd innehåller de bidragsformer som framgår av tabell 3.5, 
prestationen projektstöd innehåller de bidragsformer som framgår av tabellerna 3.6 och 3.7. 

 
Tabell 3.5 Organisationsbidrag, antal beviljade bidrag per bidragstyp samt summa 
Bidragsform 2010 2009 2008 

Fördelade 
bidrag, kr 

Antal Fördelade 
bidrag, kr 

Antal Fördelade 
bidrag, kr 

Antal 

Organisationer bildade på etnisk 
grund:  

Organisationsbidrag 
Etableringsbidrag  

 
 

18 425 000 
480 000 

 

 
 

47 
6 
 

 
 

18 550 000 
450 000 

 
 

48 
6 

 
 

18 680 000 
320 000 

 
 

49 
4 

Summa 18 905 000 53 19 000 000 54 19 000 000 53 

Organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller 
personer med könsöverskridande 
identitet eller uttryck:  
 

Organisationsbidrag 
Etableringsbidrag  

 
 
 
 
 

5 698 000 
600 000 

 
 
 
 
 

1 
4 

 
 
 
 
 

6 042 000 
303 000 

 
 
 
 
 

1 
2 

 
 
 
 
 

6 125 000 
190 000 

 
 
 
 
 

2 
7 

Summa 6 298 000 5 6 345 000 3 6 315 000 9 

Kvinnors organisering:  
Organisationsbidrag 
Etableringsbidrag 

 
14 792 000 
1 714 000 

 

 
47 
10 

 

 
13 685 000 
1 590 000 

 
44 
9 

 
12 307 000 
1 504 000 

 
33 
8 

Summa 16 506 000 57 15 275 000 53 13 811 000 41 

Ungdomsorganisationer: 
Strukturbidrag 
Utvecklingsbidrag 
Etableringsbidrag 
Särskilt bidrag 
– resurskrävande verksamhet 
Ungdomsorganisationernas 
lokala verksamheter (AB 
Svenska Spel) 

 
54 290 724 
4 181 040 
6 370 070 
4 400 000 
2 700 000 

 
 

155 101 705 

 
47 
9 

17 
20 
11 

 
 

93 

 
53 169 525 
4 617 000 
5 958 400 
4 852 981 
2 900 000 

 
 

175 610 624 

 
46 
10 
16 
21 
12 

 
 

93 

 
51 775 159 
2 916 000 
5 880 000 
8 528 780 
2 900 000 

 
 

131 289879 

 
44 
6 

15 
26 
12 

 
 

91 

Summa 227 043 539 197 247 108 530 198 203 289 818 194 

Totalsumma 268 752 539 

 

312 287 728 530 308 242 415 818 297 

Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga summa  
tilldelade medel att fördela. 
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Tabell 3.6 Verksamhetsbidrag, antal beviljade bidrag per bidragstyp samt summa 
Bidragsform 2010 2009 2008 

Fördelade 
bidrag, kr 

Antal Fördelade 
bidrag, kr 

Antal Fördelade 
bidrag, kr 

Antal 

Kvinnors organisering 11 914 700 34 13 976 600 47 12 738 650 51 

Verksamheter som förebygger 
och motverkar diskriminering 9 999 123 16 14 149 011 18 12 900 420 20 

Summa 21 913 823 50 28 125 611 65 25 639 070 71 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga  
summa tilldelade medel att fördela. 
 

 
Tabell 3.7 Projektbidrag, antal beviljade bidrag per bidragstyp samt summa 
Bidragsform 2010 2009 2008 

Fördelade 
bidrag, kr 

Antal Fördelade 
bidrag, kr 

Antal Fördelade 
bidrag, kr 

Antal 

Verksamheter mot rasism och 
liknande former av intolerans  7 682 290 18 10 742 000 33 9 292 000 23 

Jämställdhetsprojekt 7 067 500 21 6 900 200 30 6 893 150 30 

Ungdomars fritid och 
organisering 18 554 900 44 19 990 000 54 13 130 000 36 

Engagemangsguider 
varav medel från Svenska spel 7 995 000 11     

Engagemangsguider  
varav medel för särskilda 
jämställdhetsåtgärder 3 600 000 10     

Jämställdhetsarbete bland de 
nationella minoriteterna 2 250 000 8 1 386 000 12 1 250 000 9 

Organisationers arbete mot 
diskriminering 4 500 000 8     

Yrkesinriktat mentorskap för 
nyanlända invandrare 4 500 000 9     

Summa 56 149 690 129 39 018 200 129 30 565 150 98 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga  
summa tilldelade medel att fördela. 

 

3.1 Uppdrag 
Ungdomsstyrelsen har genom regleringsbrev och förordningar samt genom särskilda 
regeringsbeslut i uppdrag att fördela bidrag. Myndigheten har valt att dela in de uppdrag som är 
kopplade till bidrag för ideella organisationer och i vissa fall till stiftelser i organisationsbidrag, 
etableringsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag.  
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3.2 Mål, delmål och indikatorer 
Övergripande mål 3: Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras 
effektivt, rättsäkert och enlighet med dess syfte och krav. 

 
Delmål och indikatorer  
Delmål Indikatorer 

3.1 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens 
målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och 
att de hanteras effektivt och rättssäkert. 

3.1 Målgruppens bedömning av bidragens 
tillgänglighet och handläggningens rättssäkerhet 
och kvalitet.  

3.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i 
hanteringen av bidrag. 

3.2.1 Antal ansökningar, bifall och avslag. 

 
Inom området organisationsstöd ligger fokus i årsredovisningen för 2010 på delmål 3.1 och delmål 3.2. 
För att följa upp delmål 3.1, målgruppens bedömning av bidragens tillgänglighet och handläggningens 
rättssäkerhet och effektivitet, valde Ungdomsstyrelsen att skicka ut en enkät till de organisationer som 
skickat in bidragsansökningar genom det webbaserade ansökningssystemet. Resultaten redovisas både 
efter bidragsform och för bidragsgivningen i sin helhet. Om färre än 10 organisationer svarade på en fråga 
särredovisas dock inte resultaten, inte heller om svarsfrekvensen för den enskilda bidragsformen under-
steg 50 procent. För att följa upp delmål 3.2, om Ungdomsstyrelsen har hög produktivitet i hanteringen av 
bidrag, redovisas antal ansökningar, bifall och avslag för 2010 och i förekommande fall även under en 
treårsperiod. Det går inte att enbart med detta mått bedöma produktivitet i bidragshanteringen. De 
personalresurser som arbetade med respektive bidragsform kan inte särredovisas för 2010.  

Verksamheten inom enheten organisationsstöd är mer omfattande än vad som framgår av redovisningen 
i detta kapitel, vissa delar beskrivs istället i kapitel 2 Ungdomspolitik då de bedöms vara mer relevanta att 
presentera där. 

I regleringsbrevet för 2010 har regeringen beslutat om ett antal återrapporteringskrav som 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa i samband med årsredovisningen. Dessa är: 

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

• vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag 
• redovisning av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även 

uppbär statsbidrag enligt ovan sam 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 nya regler som gäller för 
statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. 

• redovisning av medel från AB Svenska Spel som tilldelats Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) för att sprida information om det nya ramverket för det 
ungdomspolitiska samarbetet inom Europeiska unionen inklusive rekommendationen av 
Europeiska unionens råd om rörlighet för unga volontärer i Europa. 

• redovisning av medel från AB Svenska Spel som fördelats till ungdomsorganisationer på 
lokal nivå som vill arbeta med engagemangsguider. 

• redovisning av fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd 
för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering: Ungdomsstyrelsen ska i 
sin årsredovisning redovisa vilka som fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål 
och, om möjlig, göra en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med 
bidraget.  
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Samtliga återrapporteringskrav utom ett redovisas i detta kapitel. Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) skulle ha lämnat en redovisning 31 januari men har fått anstånd 
till 28 februari 2011. Därför är det inte möjligt för Ungdomsstyrelsen att redovisa något i 2010 års 
årsredovisning. 

Uppdraget i regleringsbrevet om hur de medel som fördelats till Stiftelsen Exit Fryshuset för 
den avhopparverksamhet de bedriver har använts är inte heller möjlig att redovisa i 2010 års 
årsredovisning. Ungdomsstyrelsen har betalt ut medel till Stiftelsen Exit Fryshuset för den 
avhopparverksamhet stiftelsen bedriver. Medlen har använts till verksamhet för att stödja 
individer som vill lämna nazistiska och vitmaktrörelser, så kallad avhopparverksamhet. Exit 
Fryshuset ska senast den 5 mars 2011 redovisa till Ungdomsstyrelsen hur medlen har använts. 

3.3 Prestationer 
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag fördela statsbidrag till ideella organisationer. Myndigheten 
fördelar dels organisationsbidrag, dels projektbidrag. Det som är kännetecknande för 
organisationsbidragen är att de fördelas till organisationerna för deras ordinarie drift och att 
fördelningen i huvudsak baseras på kvantitativa uppgifter som medlemmar och omfattningen av 
verksamheten. Omfattningen av verksamheten bedöms utifrån uppgifter om till exempel 
aktiviteter för egna medlemmar eller aktiviteter för andra målgrupper i samhället, om föreningen 
är opinionsbildande eller inte samt om föreningen har internationellt utbyte eller inte. Beslut om 
organisationsbidrag sker i början av året. 

Projektbidragen fördelas till särskilda ändamål som angivits av regeringen. Det är ofta 
satsningar, aktiviteter eller projekt som är tidsbegränsade och fördelningen av medel baseras på 
kvalitativa bedömningar. Beslut om projektbidrag fattades vid fyra tillfällen under året.  

Alla ansökningar granskas så att de lever upp till de krav som regeringen och myndigheten 
ställer. Nedan presenteras de bidragsformer som handlagts under året med beskrivning av 
bidragsform och resultatinformation enligt de indikatorer som gäller för respektive delmål. I 
förekommande fall redovisas även andra viktiga observationer. 

3.3.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 71 942 000 kronor att fördela som 
stöd till ungdomsorganisationernas verksamhet. Genom regeringsbeslut tilldelades också 
myndigheten 182 492 000 kronor av överskottet från Svenska spel att fördela till 
ungdomsorganisationernas lokala verksamheter. Av dessa utbetalades sammanlagt 155 101 705 
kronor till de ungdomsorganisationer som uppfyllde kriterierna för att få statsbidrag i form av 
struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag i januari 2010. Resterande belopp 
utbetalades i form av projekt- och verksamhetsbidrag till ungas fritid och organisering, 
engagemangsguider, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer samt till nätverk för 
ungdomsfrågor.  

Inför bidragsåret 2010 beviljades bidrag för totalt 522 523 medlemmar i åldern 7–25 år. 
Motsvarande antal 2009 och 2008 var 490 967 och 465 705 medlemmar. Medlemsantalet i de 
ungdomsorganisationer som får bidrag från Ungdomsstyrelsen fortsatte därmed att öka. 
Ungdomsorganisationernas uppgifter om antalet medlemmar har granskats av en godkänd eller 
auktoriserad revisor utifrån de riktlinjer som har fastställts av Ungdomsstyrelsen. 

Enligt regleringsbrevet ska Ungdomsstyrelsen även redovisa antalet medlemmar fördelat på 
ålder för de organisationer som fått struktur- utvecklings- eller etableringsbidrag. Antalet 
medlemmar fördelat efter kön och ålder redovisas i tabell 3.8.  



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    57 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

Tabell 3.8 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer efter kön och ålder, 2008–2010 
  7-15 år 16-25 år 

Totalt 
Bidragsår Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

2010 115 940 112 366 132 754 170 849 531 909 

2009 117 545 116 073 116 288 149 400 499 306 

2008 115 763 117 103 101 103 131 736 465 705 

 
Redovisningen av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det totala medlemsantalet då vissa 
organisationer har redovisat kön och ålder även för medlemmar som inte ingår i ålderskategorin 
7–25 år. Uppgifterna om kön och ålder har därmed vissa begränsningar i tillförlitlighet.  

Enligt regleringsbrevet för 2010 ska Ungdomsstyrelsen redovisa vilka ungdomsorganisationer 
som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag (se tabell 3.23–3.25) samt antalet 
medlemmar fördelat på ålder. Dessutom ska en redovisning göras av vilka ungdomsorganisationer 
som får särskilt bidrag (se tabell 3.26). Redovisning av medel från AB Svenska Spel till de 
ungdomsorganisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat 
på ålder återfinns i tabellerna 3.23–3.26. 

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka ungdomsorganisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp 
framgår i avsnitt 3.5.1. 

 
Tabell 3.9 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Ungdoms- 

organisationer 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

Bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag 

Strukturbidrag 48 47 1 54 290 724 46 46 0 53 169 525 45 44 1 51 775 159 

Utvecklingsbidrag 9 9 0 4 181 040 10 10 0 4 617 000 6 6 0 2 916 000 

Etableringsbidrag 22 17 5 6 370 070 20 16 4 5 958 400 15 15 0 5 880 000 

Särskilt bidrag 22 20 2 4 400 000 23 21 2 4 852 981 31 26 5 8 528 780 

Resurskrävande 
verksamhet 11 11 0 2 700 000 12 12 0 2 900 000 12 12 0 2 900 000 

Summa 112 104 8 71 941 834 111 105 6 71 497 906 109 103 6 71 999 939 

 *Avser den form av bidrag som organisationen kvalificerade sig för vid Ungdomsstyrelsens bedömning av underlaget i ansökan. 

Antalet statsbidragsansökningar ökade något mellan 2008 och 2010. Antal beviljade bidrag låg 
dock i stort sett på en oförändrad nivå. De främsta orsakerna till avslagen var att ansökan var 
ofullständig och att organisationen inte uppfyllde villkoren för bidrag. Av de åtta organisationer 
som fick avslag 2010 sökte sex bidraget för första gången. 

Under 2010 var det fler ungdomsorganisationer som uppfyllde kraven för etablerings-, 
utvecklings- och strukturbidrag än 2008. Från 65 organisationer 2008 till 73 organisationer 2010. 
Antalet organisationer som beviljades det särskilda bidraget minskade dock med 6 under perioden 
2008–2010. En del av de organisationer som tidigare fått särskilt bidrag fick under 2010 ansöka 
om projektbidrag för organisationsutveckling via bidragsformen ungdomars fritid och 
organisering. Av de 104 organisationer som fick bifall på sina ansökningar beviljades dessutom 
93 även medel från AB Svenska Spels överskott. Det är bidragen ovan förutom bidragen till 
resurskrävande verksamhet.  
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Enligt Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2010 skulle myndigheten göra en 
uppföljning och utvärdering av hur medlen från Svenska spels överskott använts. En jämförande 
utvärdering gjordes av användningen av medlen under senare delen av 2000-talet. Studien belyser 
vilka förändringar som har skett i organisationerna över tid och hur organisationerna själva har 
valt att tolka direktiven för bidraget (Ungdomsstyrelsen 2010:7).  

Resultatet visar att det ökade bidraget från Svenska spel ledde till bättre förutsättningar att 
bedriva lokal ungdomsverksamhet. Det fanns en variation i hur riksorganisationerna hanterade 
stödet till lokalföreningarna. Riksorganisationerna genomförde också olika aktiviteter för att 
stödja den lokala nivån, till exempel ledarskapsutbildningar, verksamhetsutveckling samt insatser 
för att stärka ungas möjligheter till delaktighet och inflytande. 

 
Resultat av målgruppsundersökningen 
Enkäten skickades ut till 105 ungdomsorganisationer. Svarsfrekvensen var 69 procent. Enligt 
svaren uppfylldes inte det uppsatta målet för tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet helt. 
Framför allt ansåg många av de tillfrågade att beskedet om beslutet inte kom i rimlig tid. Målet 
var inte heller helt uppnått i frågor som handlar om att villkor och krav beskrivs på ett tydligt sätt, 
att beslutsmotiveringar är sakliga och att kompletteringstiden är tillräcklig.  

3.3.2 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 18 905 000 kronor att fördela som 
stöd till organisationer bildade på etnisk grund.  

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.2. 

 
Tabell 3.10 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Organisationer bildade  

på etnisk grund 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag 

Organisationsbidrag 55 47 8 18 425 000 57 48 9 18 550 001 57 49 8 18 680 000 

Etableringsbidrag 15 6 9 480 000 6 6 0 450 000 4 4 0 320 000 

Summa 70 53 17 18 905 000 63 54 9 19 000 001 61 53 8 19 000 000 

 
Totalt sökte 70 organisationer om statsbidrag för 2010, vilket var 7 fler än 2009. Elva av dessa 
ansökte om statsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund för första gången. Av dessa nya 
ansökningar beviljades 3. Medan antalet ansökningar ökade mellan 2008 och 2010 låg antalet 
bifall relativt konstant. Därmed minskade andelen bifall i relation till antalet ansökningar. 

Sjutton ansökningar fick avslag 2010 och de två vanligaste skälen var att en fullständig ansökan 
inte hade lämnats in och att underlagen i ansökan inte motsvarade kraven.  

Resultat av målgruppsundersökningen 

Enkäten skickades ut till 65 organisationer. Svarsfrekvensen var 75 procent. Målet för 
tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet i bidragshanteringen var uppfyllt. Av de tillfrågade 
instämde 92 procent i hög eller ganska hög grad i påståendet att de bidragsbeslut som fattades av 
Ungdomsstyrelsen var opartiska och objektiva. 
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3.3.3 Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet 
eller uttryck 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 6 298 000 kronor att fördela som 
stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.3. 
 
Tabell 3.11 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Organisationer för  
hbt-personer eller persone
med könsöverskridande  
Identitet 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

Bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag 

Organisationsbidrag 5 1 4 5 698 000 7 1 6 6 042 000 9 2 7 6 125 000 

Etableringsbidrag 4 4 0 600 000 2 2 0 303 000 7 7 0 190 000 

Summa 9 5 4 6 298 000 9 3 6 6 345 000 16 9 7 6 315 000 

* Avser den form av bidrag som organisationen kvalificerade sig för vid bedömningen. 

 
Antalet ansökningar var samma till antalet som 2009. Antalet bifall ökade från 3 under 2009 till 5 
under 2010. År 2008 var antalet sökta, beviljade och avslagna ansökningar betydligt fler än 
efterkommande år då två fördelningsomgångar genomfördes under året. Det var samma 
organisationer som sökte vid de båda tillfällena.  

Den främsta orsaken till avslag var att kravet på organisationens omfattning, det vill säga antalet 
medlemsföreningar och den geografiska spridningen av dessa, inte uppfylldes. Ungdomsstyrelsen 
konstaterar att trots sänkta krav för organisationsbidraget var det fortfarande svårt för 
organisationerna att nå upp till de krav som ställdes på antal medlemmar och/eller antal 
lokalföreningar eller avdelningar. Vissa av organisationerna hade också svårt att samla det 
medlemsantal som krävs för bidrag då många väljer att inte bli medlemmar eftersom de inte vill 
hamna i ett medlemsregister där till exempel deras sexuella läggning kan röjas.  

3.3.4 Statsbidrag för kvinnors organisering 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 28 163 000 kronor att fördela som 
stöd till kvinnors organisering. Stödet var uppdelat i organisationsbidrag, etableringsbidrag och 
verksamhetsbidrag. Summan av beviljade medel till organisationerna överstiger det belopp som 
Ungdomsstyrelsen hade att fördela. Det beror på att de medel som återbetalades av 
organisationerna disponerades för nya bidrag. Under året beviljades 16 506 000 kr till 
organisations- och etableringsbidrag och 11 914 700 kr till verksamhetsbidrag. Vid fördelningen 
av verksamhetsbidrag prioriterades främst projekt som innebär ökad samverkan och ökat 
erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer samt kunskapsutveckling inom området. Vid 
bidragsgivningen beaktades också den geografiska spridningen och kravet på mångfald bland 
aktörerna.  

Organisations- och etableringsbidrag inom kvinnors organisering, antal 
ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.4.  
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Tabell 3.12 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Kvinnors organisering 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Organisationsbidrag 59 47 12 14 792 000 51 44 6 13 685 000 * 33 * 12 307 000 

Etableringsbidrag 19 10 9 1 714 000 14 9 6 1 590 000 * 8 * 1 504 000 

Summa 78 57 21 
16 506 

000 65 53 12 15 275 000 45 41 4 13 811 000 

Kommentar: Under året har beviljade medel villkorats eller återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag  
överstiger summa utbetalade bidrag och tilldelade medel att fördela. 
*Uppgift saknas eftersom beslut fattades av delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. 

 
Antalet ansökningar om organisations- och etableringsbidrag ökade med 13 mellan 2009 och 
2010. Av de organisationer som beviljades bidrag 2010 var 8 nya i bidragssystemet. Antalet bifall 
var 53 år 2009 och 57 år 2010. Andelen bifall minskade med 8,5 procentenheter mellan 2009 och 
2010 i relation till antalet ansökningar. De främsta orsakerna till avslag var att kravet på att 
organisationen ska vara rikstäckande eller av riksintresse inte uppfylldes. I ett par fall uppfylldes 
inte kravet på att organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad. Tre organisationer som 
beviljades bidrag föregående år fick avslag på sin ansökan 2010. 

Resultat av målgruppsundersökningen  

Enkäten skickades ut till 65 organisationer. Svarsfrekvensen var 69 procent. Utifrån svaren kan 
myndigheten se att målet om tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet i bidragshanteringen 
nåddes inom stödformen. Över 75 procent av organisationerna angav att de instämmer i mycket 
hög grad eller i ganska hög grad på alla frågor.  

Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering, antal ansökningar, bifall och 
avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag för 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.4. 
 
Tabell 3.13 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Kvinnors  

organisering  

 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag Sökt beviljat avslag 

Projektbidra
g 84 34 50 11 914 700 101 47 54 13 976 600 97 51 46 12 738 650 

Summa 84 34 50 11 914 700 101 47 54 13 976 600 97 51 46 12 738 650 

Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga  
summa tilldelade medel att fördela. 
 

Antalet ansökningar var lägre 2010 jämfört med 2009, liksom det belopp som Ungdomsstyrelsen 
valde att fördela som projektbidrag för kvinnors organisering. Av 84 ansökningar beviljades 34. 
Dock ökade det genomsnittliga bidragsbeloppet per projekt något. Det innebär att bidraget i högre 
grad fördelades till större projekt med fler aktörer eller mer omfattande verksamhet. Den 
vanligaste inriktningen i de beviljade projekten handlade om att etablera, utveckla, 
kompetensstärka eller expandera organisationer, sammanslutningar eller nätverk.  

Resultat av målgruppsundersökningen  

Enkäten skickades ut till 37 organisationer. Svarsfrekvensen var 59 procent. Utifrån svaren i 
målgruppsenkäten kan myndigheten se att målet om tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet i 
bidragshanteringen nåddes inom stödformen. Över 75 procent av organisationerna angav att de 
instämmer i mycket hög grad eller i ganska hög grad på alla frågor.   
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3.3.5 Statligt stöd till verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 10 000 000 kronor att fördela som stöd 
till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. I enlighet med regleringsbrevet ska 
Ungdomsstyrelsen redovisa vilka som fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål och, om 
möjlig, göra en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget. 

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  
Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.5. Alla beviljade projekt har samma ändamål, det vill säga verksamhet som syftar till 
att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionshinder och sexuell läggning. Det har inte varit möjligt att bedöma bidragets effekter. 

Tabell 3.14 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 
Verksamheter som  

förebygger och motverkar  

Diskriminering 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Verksamhetsbidrag 35 16 19 9 999 123 32 18 14 14 149 011 35 20 15 12 900 420 

Summa 35 16 19 9 999 123 32 18 14 14 149 011 35 20 15 12 900 420 

   
Trettiofem organisationer ansökte om stöd för att bedriva antidiskrimineringsverksamheter under 
2010. Nitton av dessa fick avslag då de inte uppfyllde villkoren eller bara delvis uppfyllde 
villkoren. Ett annat motiv till avslag var att ansökan inte kunde prioriteras i förhållande till andra 
sökanden i konkurrens om medel. Sexton organisationer beviljades bidrag. Fjorton av de 
organisationer som beviljades bidrag 2010 erhöll även stöd under 2009.  

3.3.6 Statligt stöd till verksamhet mot rasism och liknande former 
av intolerans 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 7 620 000 kronor att fördela som 
stöd till verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans. 

Ungdomsstyrelsen prioriterade särskilt projekt som innebär ökad samverkan och ökat 
erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer samt kunskapsutveckling om arbetet att motverka 
rasism och liknande former av intolerans. Vid bidragsgivningen beaktades också den geografiska 
spridningen och kravet på mångfald bland aktörerna.  

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i avsnitt 3.5.6. 
 

Tabell 3.15 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 
Verksamheter mot  

rasism och intolerans 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektbidrag 79 18 61 7 682 290 97 33 64 
10 742 

000 86 23 63 9 292 000 

Summa 79 18 61 7 682 290 97 33 64 10 742 000 86 23 63 
9 292 

000 

Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga summa tilldelade medel 
att fördela.  
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Anslaget till stödformen var 2010 lägre än tidigare år. Även antalet inkomna ansökningar var 
lägre. Detta trots att antalet ansökningsomgångar per år har utökats från en till fyra.  

Stödet fördelades till samtliga insatsområden som förordningen benämner: rasism, afrofobi, 
islamofobi, antiziganism, antisemitism, homofobi eller till en kombination av dessa. Därutöver 
fördelades bidrag till projekt kopplade till intolerans mot samer.  

En av huvudorsakerna till avslag var att organisationerna hade svårighet att skilja på 
integrationsinsatser och insatser mot rasism. Dock kunde vi över tid se en kvalitetshöjning, där 
alltfler aktörer samarbetade och skapade plattformar för att nå ut till fler och få större geografisk 
spridning. Vi såg också att insatserna i högre grad var förankrade hos målgruppen redan vid 
ansökan. 

3.3.7 Statligt stöd till jämställdhetsprojekt 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 6 902 000 kronor att fördela som 
stöd för jämställdhetsprojekt som syftar till att uppnå de fyra jämställdhetspolitiska delmålen om 
makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, obetalt hem- och omsorgsarbete samt mäns våld 
mot kvinnor och kroppslig integritet. 

Ungdomsstyrelsen prioriterade särskilt projekt vars syfte var att ta fram metoder för att 
involvera män och pojkar i jämställdhetsarbetet. Övergripande prioriterades också projekt som 
innebär ökad samverkan och ökat erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer samt 
kunskapsutveckling om jämställhetsarbete. Vid bidragsgivningen beaktades också den 
geografiska spridningen och kravet på mångfald bland aktörerna.  

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.7. 

 
Tabell 3.16 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Jämställdhets- 

projekt 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektbidrag till 
jämställdhets-
projekt 105 21 84 7 067 500 94 30 64 6 900 200 99 30 69 6 893 150 

Summa 105 21 84 7 067 500 94 30 64 6 900 200 99 30 69 6 893 150 

Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag överstiger summa  
tilldelade medel att fördela.  

 
Antalet ansökningar om jämställdhetsbidrag ökade mellan 2009 och 2010, efter att ha minskat 
något mellan 2008 och 2009. Bidraget har i hög grad fördelats till projekt med större budget, fler 
inblandade aktörer eller mer omfattande verksamhet. Ungdomsstyrelsen bedömer att detta är en 
följd av vår prioritering att stödja projekt som innefattar samverkan, erfarenhetsutbyte eller 
kunskapsutveckling.  

Så gott som samtliga sökande projekt var kopplade till delmålet om mäns våld mot kvinnor och 
kroppslig integritet eller till delmålet lika makt och inflytande. Inte något projekt med 
huvudinriktning mot övriga delmål bifölls 2010. Över hälften av de beviljade projekten 
inkluderade män eller pojkar i målgruppen.  
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Resultat av målgruppsundersökningen 

Enkäten skickades ut till 53 organisationer. Svarsfrekvensen var 57 procent. Målet för 
tillgänglighet och effektivitet uppfylldes helt. Särskilt uppfattades effektiviteten som hög. 
Samtliga organisationer ansåg att det beviljade bidraget betalades ut i rimlig tid och i stort sett alla 
ansåg i mycket eller ganska hög grad att handläggarna hade svarat snabbt på frågor i samband 
med ansökningar och redovisningar. Målet om rättssäkerhet nåddes däremot inte, 30 procent av 
organisationerna höll inte med om påståendet att de beslutsmotiveringar som lämnades vid bifall 
och avslag var sakliga. 

3.3.8 Statligt stöd till ungdomars fritid och organisering 

Genom regeringsbeslut om fördelning av Svenska spels överskott till ungdomsorganisationer hade 
Ungdomsstyrelsen möjlighet att fördela upp till 15 procent av medlen till projekt. Under 2010 
fördelade Ungdomsstyrelsen 18 554 900 kronor som stöd till organisationer och 
verksamhetsformer som inte kunde få medel enligt de regler som gäller för statsbidrag och 
projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. Det återrapporteringskrav 
som återfinns i regleringsbrevet för 2010 om att redovisa de verksamheter som stöds genom 
medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte 
passar in i de nya regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga 
bidragsgivare, fonder och stiftelser återrapporteras här.  

Bidraget fördelades till projekt som främjar ungas fritid och organisering med prioritering av 
målgruppen unga som lever i utanförskap. Ungdomsstyrelsen prioriterade också särskilt projekt 
som innebär ökad samverkan och ökat erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer samt 
kunskapsutveckling om ungas fritid och organisering. Vid bidragsgivningen beaktades även den 
geografiska spridningen av projekt i landet. I summan för fördelade medel ingår 200 000 kronor 
som beviljades projekt med syfte att bilda nätverk för ungdomsfrågor, se avsnitt 2.3.5. 

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.8. 
 
Tabell 3.17 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 

Ungdomars fritid  

och organisering 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag Sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektbidrag 187 42 145 
18 354 

900 169 54 115 
19 990 

000 91 36 55 
13 130 

000 

Nätverk för 
ungdomsfrågor 14 2 12 200 000 - - - -     

Summa 201 44 157 18 554 900 169 54 115 19 990 000 91 36 55 13 130 000 

Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga summa tilldelade  
medel att fördela. 

 
Myndigheten mottog under året 201 ansökningar och drygt 18,5 miljoner fördelades till totalt 44 
projekt. Intresset för stödformen var stort och antalet ansökningar fördubblades mellan 2008 och 
2010. Det fördelade beloppet ökade också jämfört med 2008, men var dock 1,4 miljoner lägre än 
2009. Detta beror på att regeringen 2010 omfördelade delar av medlen till ett nytt stöd till 
verksamheter med engagemangsguider samt riktat stöd till LSU. Genom stödformen fick flera nya 
ungdomsorganisationer stöd att utveckla sin verksamhet och bättre kunna möta kraven för 
reguljärt statsbidrag till ungdomsorganisationer. Flera projekt handlade om metodutveckling och 
uppbyggnad av kunskap kring ungas inflytande och delaktighet.  
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Resultat av målgruppsundersökningen 
Enkäten skickades ut till 121 organisationer. Svarsfrekvensen var 54 procent. 
Inom stödformen nåddes målet om effektivitet. Mer än 75 procent av målgruppen tyckte att 
bidragen hanterades effektivt. Målen kring tillgänglighet och rättssäkerhet nåddes dock inte helt i 
frågor som handlar om villkor och krav för bidrag, beslutsmotiveringar och opartiska och 
objektiva beslut. 

3.3.9 Statligt stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 2 250 000 kronor att fördela som 
stöd för jämställdhetsarbete bland de nationella minoriteterna. 

Ungdomsstyrelsen har haft ett treårigt regeringsuppdrag att stödja jämställdhetsarbetet bland de 
nationella minoriteterna.  

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i avsnitt 3.5.9. 
 

Tabell 3.18 Jämförbar resultatinformation för 2008–2010 
Jämställdhetsarbete

bland nationella  

minoriteter 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektbidrag 15 8 7 2 250 000 35 12 23 1 386 000 24 9 15 1 250 000 

Summa 15 8 7 
2 250 

000 35 12 23 
1 386 

000 24 9 15 
1 250 

000 

 
Under 2008 genomfördes en ansökningsomgång, medan det under 2009 och 2010 genomfördes 
två ansökningsomgångar per år, vilket innebär att i summorna för 2009 och 2010 kan samma 
organisation förekomma flera gånger och siffrorna blir inte helt jämförbara. 

Resultat av målgruppsundersökningen 

Enkäten skickades ut till 14 organisationer. Svarsfrekvensen var 71 procent. Målet om 
tillgänglighet uppnåddes helt. Målet för effektivitet uppnåddes nästan helt, dock inte för snabba 
svar på frågor i samband med ansökningar och redovisningar. Målet för rättssäkerhet uppnåddes 
dock inte, där instämde endast 70 procent i att beslutsmotiveringarna var sakliga, besluten 
opartiska och objektiva och att Ungdomsstyrelsen visar öppenhet och respekt. 

3.3.10 Statligt stöd till verksamhet med engagemangsguider 

Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 8 000 000 kronor av Svenska 
spels överskott från 2008 att fördela till ungdomsorganisationer som vill arbeta med 
engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå. Här redovisas 
återrapporteringskravet om att redovisa de medel från AB Svenska Spel som fördelats till 
ungdomsorganisationer på lokal nivå som vill arbeta med engagemangsguider 

Därutöver tilldelades myndigheten 4 000 000 kronor från anslag 3:1 Särskilda jäm-
ställdhetsåtgärder, varav 3 600 000 kronor, motsvarande 90 procent, fördelades till samma 
ändamål. Ungdomsstyrelsens uppdrag var att fördela dessa medel till organisationer inom det 
civila samhället för engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande arbete.  

Denna bidragsform omfattas inte av målgruppsundersökningen. Uppgifter om antal 
ansökningar, bifall och avslag  
Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.10.  
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Tabell 3.19 Antal ansökningar, bifall och avslag för verksamhet med engagemangsguider 2010 

Engagemangsguider 
2010 

Antal Beviljat bidrag sökt beviljat avslag 

Med medel från Svenska spel * 11 * 7 995 000 
Med medel från särskilda jäm-
ställdhetsåtgärder * 10 * 3 600 000 
Summa 91 21 70 11 595 000 

*Vid ansökningstillfället angav inte föreningarna från vilken anslagspost som bidraget söktes. Därför kan det inte preciseras i tabellen.  

 

3.3.11 Statligt stöd till organisationers arbete mot diskriminering 

Genom regleringsbrevet för budgetåret 2010 fick Ungdomsstyrelsen disponera 5 miljoner kronor, 
där minst 90 procent skulle fördelas till organisationer för att utveckla sitt arbete mot 
diskriminering, särskilt könsdiskriminering, och för jämställdhet inom den egna verksamheten.  

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i avsnitt 3.5.11. 
 
Tabell 3.20 Antal ansökningar, bifall och avslag 2010 

Organisationers arbete mot  
diskriminering 

2010 
Antal Beviljat bidrag sökt beviljat avslag 

Projektbidrag 34 8 26 4 500 000 
Summa 34 8 26 4 500 000 

 
I mars 2010 beslutade Ungdomsstyrelsen att fördela bidrag till åtta organisationer som uppfyllde 
kriterierna för bidraget. Projekten var bland annat inriktade mot antirasism, antidiskriminering, 
hbt-personers rättigheter, uppföljning av likabehandlingsplaner och inkluderingsstrategier, 
utveckling av övergripande strategier för intersektionellt antidiskriminerings- och 
jämställdhetsarbete samt utveckling av den egna verksamheten utifrån ett genusperspektiv. 

3.3.12 Statligt stöd till verksamhet med yrkesinriktat mentorskap 
Genom regleringsbrevet för 2010 tilldelades Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor, varav 4 500 000 kr, 
motsvarande 90 procent, fördelades 2010 i enlighet med förordning (2010:84) om statsbidrag till 
verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. Bidraget ska stödja verksamheter som prövar och utvecklar 
yrkesinriktat mentorskap med syftet att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden eller som 
företagare. Samtliga beviljade ansökningar har också haft detta som ett uttalat ändamål.  

Uppgifter om antal ansökningar, bifall och avslag  

Uppgifter om vilka organisationer som beviljades bidrag 2010 och med vilka belopp framgår i 
avsnitt 3.5.12. 
 
Tabell 3.21 Antal ansökningar, bifall och avslag 2010 

Yrkesinriktat mentorskap  
för nyanlända 

2010 
Antal Beviljat bidrag 

sökt beviljat avslag  
Projektbidrag 44 9 35 4 500 000 

Summa 44 9 35 4 500 000 
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3.4 Resultatredovisning 
Resultatredovisning tar sin utgångspunkt i Ungdomsstyrelsens nya övergripande mål och kopplas 
i det här avsnittet till Ungdomsstyrelsens övergripande mål att Ungdomsstyrelsens bidrag är 
tillgängliga och hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav.  

Det övergripande målet följs i år upp genom två delmål. Det ena delmålet är att minst 75 procent 
av ett urval av Ungdomsstyrelsens målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och att de 
hanteras effektivt och rättssäkert. Det andra delmålet är att Ungdomsstyrelsen ska ha hög 
produktivitet i hanteringen av bidrag. 

I nuläget är det inte möjligt att fullt ut mäta det andra delmålet med hjälp av relevanta 
indikatorer då verksamheten ännu inte hunnit anpassas till dessa. Därför redovisas endast 
indikatorn antal ansökningar, bifall och avslag i det fallet. 

3.4.1 Minst 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens 
målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och att de 
hanteras effektivt och rättssäkert 

Inför årsredovisningen 2010 och i samband med nya övergripande mål genomförde myndigheten 
för första gången en systematisk målgruppsundersökning i relation till bidragsgivningen. Syftet 
med undersökningen var att fånga upp målgruppens syn på tillgänglighet, rättssäkerhet och 
effektivitet. Av sammanställningen i tabell 3.22 framgår att målet nästan uppnåddes, men dock 
inte helt, för samtliga tre aspekter. Färre än 75 procent av de tillfrågade instämde i följande tre 
påståenden: att de villkor och krav som ställs för bidraget är beskrivna på ett tydligt sätt 
(tillgänglighet), att de beslutsmotiveringar som lämnas vid bifall respektive avslag av 
bidragsansökningar är sakliga (rättsäkerhet) och att besked om beslut kommer inom rimlig tid 
(effektivitet). 
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Tabell 3.22 Målgruppsundersökningen 2010 
 
Påståenden 

Instämmer i mycket hög grad/i ganska hög grad. Procent. 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* Totalt 

 
Vad tycker ni om tillgängligheten? 

 

Det är enkelt att använda Ungdomsstyrel-
sens webbaserade ansöknings-
system/ansökningshandlingar. 

90 90 86 76 92 84 91 87 

Den information jag behöver finns på 
webbsidorna. 90 90 86 82 94 88 86 88 

Det är enkelt att kontakta handläggare via 
telefon eller e-post. 90 93 84 95 82 98 91 88 

De villkor och krav som ställs för bidraget 
är beskrivna på ett tydligt sätt. 80 77 60 77 83 77 69 70 

Tillgänglighet, medelvärde 88 88 79 83 88 87 84 83 

 
Vad tycker ni om handläggningens rättssäkerhet? 

 

De beslutsmotiveringar som lämnas vid 
bifall respektive avslag av bidragsan-
sökningar är sakliga. 

70 61 56 75 83 81 74 69 

De bidragsbeslut som fattas av Ungdoms-
styrelsen är opartiska och objektiva. 70 79 66 93 92 91 81 81 

Ungdomsstyrelsens handläggare visar 
öppenhet mot och respekt för före-
ningen/projektägaren och dess företrädare 
vid handläggningen. 

70 90 76 95 93 93 88 87 

Rättssäkerhet, medelvärde 70 77 66 88 89 88 81 79 

 
Vad tycker ni om handläggningens effektivitet? 

 

Handläggare svarar snabbt på frågor i 
samband med ansökningar och redo-
visningar. 

70 97 83 95 91 95 93 89 

Tiden för att lämna kompletteringar under 
handläggning är tillräcklig. 90 93 80 95 80 86 69 83 

Besked om beslut kommer inom rimlig 
tid. 80 80 82 91 81 80 39 71 

Beviljat bidrag betalas ut inom rimlig tid. 88 100 96 100 87 98 77 88 

Effektivitet, medelvärde 82 93 85 95 85 90 70 83 

1* Jämställdhet bland nationella minoriteter 
2* Jämställdhetsbidrag 
3* Ungas fritid och organisering 
4* Verksamhetsbidrag kvinnors organisering 
5* Organisationsbidrag etniska organisationer 
6* Organisationsbidrag kvinnors organisering 
7* Organisationsbidrag ungdomsorganisationer 

 
Inom de bidragsformer som ligger inom organisationsstödet uppnådde två av tre bidragsformer 

målet till fullo. Dessa var bidrag till kvinnors organisering och bidrag till organisationer bildade 
på etnisk grund. Inom de bidragsformer som ligger inom projektstödet uppnådde en av fyra 
bidragsformer målet till fullo. Det var verksamhetsbidraget till kvinnors organisering. Fem av sju 
bidragsformer uppfyllde målet om tillgänglighet. Fyra av sju bidragsformer uppfyllde målet om 
rättssäkerhet och fem av sju bidragsformer uppfyllde målet om effektivitet. 
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Tillförlitligheten i resultatet av målgruppsundersökningen är inte tillfredsställande eftersom fem av 
tio bidragsformer inte ingick i redovisningen då de inte uppfyllde kriteriet på att svarsfrekvensen 
skulle vara minst 50 procent eller att antalet som svarade skulle vara minst tio. Ungdomsstyrelsen vet 
inte om det är organisationer som fått bifall eller avslag som står för bortfallet, vilket också kan 
påverka utfallet. 

Utifrån målgruppsundersökningen framstår det som mest centralt att utveckla informationen till och 
kommunikationen med organisationerna för att bättre kunna beskriva villkor och krav i 
bidragsgivningen, att utveckla de beslutsmotiveringar som lämnas så att de är sakliga samt att förbättra 
rutiner och arbetssätt som innebär att målgruppen i högre grad ska anse att beslut och bidrag 
expedieras inom rimlig tid.  

Av ungdomsorganisationernas svar på enkäten framgår att två tredjedelar av de tillfrågade inte ansåg 
att besked om beslutet kommer inom rimlig tid. Ingen av de övriga bidragsformernas svaranden har 
uttryckt samma tydliga uppfattning. Missnöjet kan vara ett resultat av att ungdomsorganisationerna 
lämnade in sin ansökan en månad tidigare än övriga bidragsformer för organisationsbidrag och då 
förväntar sig beslut tidigare än övriga bidragsformer. Det kan också bero på att Ungdomsstyrelsen 
tidigare år hade möjlighet att lämna förhandsbesked till organisationer med reservation för att 
regeringen sedan ställde medel till förfogande.  

Av målgruppsundersökningen framgick också att företrädare för ungdomsorganisationerna ansåg att 
kompletteringstiden inte var tillräcklig. Ungdomsstyrelsen ser det som ett resultat av den nyordning 
som sattes i bruk under året där organisationerna vid behov erbjöds ett begränsat antal dagar och 
tillfällen för komplettering av sitt ärende. Det var ett resultat av myndighetens egen kvalitetssäkring. 

3.4.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen av 
bidrag 

Ungdomsstyrelsen utvecklar för närvarande verktyg för att kunna mäta delmålet om hög 
produktivitet i hanteringen av bidrag. I årets redovisning beskrivs måluppfyllelsen utifrån antalet 
ansökningar, bifall och avslag över en treårsperiod, vilket ger en viss uppfattning om 
produktiviteten i hanteringen av bidragen. 

Utöver de bidragsformer som myndigheten ansvarade för 2009 tillkom under året tre nya 
bidragsformer. De nya bidragsformerna var projektbidrag till engagemangsguider, projektbidrag 
mot diskriminering inom den egna organisationen och verksamhet med yrkesinriktat mentorskap. 
Under året slutrapporterades också det treåriga uppdraget att fördela projektbidrag till 
jämställdhet bland nationella minoriteter.  

Totalt togs 957 ansökningar emot för olika projekt- och organisationsbidrag. Över tre år ökade 
således den totala ärendemängden med 294 ansökningar.  

Antalet riksorganisationer som ansökte om organisationsstöd ökade från 231 till 269, en del av 
ökningen kan förklaras av att en del organisationer, som tidigare haft statsbidrag och sedan fått 
avslag, återkom med en ansökan.  

Antalet projektansökningar ökade från 432 till 688 ansökningar.  
 

3.5 Tabeller 

3.5.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
Nedan redovisas vilka ungdomsorganisationer som beviljades struktur-, utvecklings- eller 
etableringsbidrag, särskilt bidrag samt merkostnader för resurskrävande verksamhet och med 
vilka belopp.   
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Tabell 3.23 Strukturbidrag 2010 
Organisation  Bidragsbelopp 

statsbidrag, kr 
Bidragsbelopp 
AB Svenska Spel, kr 

Amatörteaterns Riksförbund 723 249 1 620 078 
Assyriska Ungdomsförbundet 593 001 1 328 322 
CISV Sverige 608 119 1 362 187 
Förbundet Aktiv Ungdom 1 904 343 4 265 729 
Förbundet Skog och Ungdom  593 436 1 329 297 
Förbundet Unga Forskare  774 511 1 734 905 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 402 337 901 235 
Förbundet Vi Unga 974 865 2 183 698 
IOGT-NTOs Juniorförbund 1 360 236 3 046 929 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 1 390 005 3 113 611 
KFUK-KFUMs Scoutförbund 955 132 2 139 496 
KFUK-KFUMs Triangelförbund 794 215 1 779 042 
Kontaktnätet 806 123 1 805 716 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  574 822 1 287 601 
Moderata Ungdomsförbundet 865 326 1 938 330 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF-Ungdom) 615 855 1 379 515 
Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS 701 868 1 572 184 
Ny Generation Elev- och studentorganisation 2 062 433 4 619 850 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 711 121 1 592 911 
Pingst ung (PU) 1 255 311 2 811 897 
Riksförbundet Goodgame 603 723 1 352 340 
Riksförbundet Sveriges 4H 1 153 676 2 584 234 
Riksförbundet Unga Musikanter 2 494 396 5 587 447 
Riksorganisation Ungdom Mot Rasism 555 074 1 243 366 
Rädda Barnens Ungdomsförbund 643 986 1 442 529 
SALT – Barn och unga i EFS 970 041 2 172 892 
Serbiska Ungdomsförbundet 557 111 1 247 929 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 620 514 1 389 951 
Svenska Kyrkans Unga 1 444 129 3 234 849 
Svenska Missionskyrkans Ungdom  1 852 835 4 150 351 
Svenska Scoutförbundet 5 097 172 11 417 665 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 404 362 905 771 
Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO 573 592 1 284 846 
Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO 3 718 249 8 328 878 
Sveriges Hundungdom 821 081 1 839 222 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 5 490 132 12 297 896 
Sveriges Schackförbund 1 406 916 3 151 492 
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 715 045 1 601 701 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund  723 577 1 620 813 
Turkiska Ungdomsförbundet 614 940 1 377 466 
Ung Företagsamhet i Sverige 1 212 493 2 715 984 
Ung Pirat 602 554 1 349 721 
Unga Allergiker 440 698 987 164 
Unga Hörselskadade 416 182 932 248 
Unga Örnars Riksförbund 958 872 2 147 873 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 824 216 1 846 244 
UNGiKÖR  708 850 1 587 824 
Summa 54 290 724 121 611 229 
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Tabell 3.24 Utvecklingsbidrag 2010 
Organisation Bidragsbelopp 

statsbidrag, kr 
Bidragsbelopp 
AB Svenska Spel, kr 

EFK Ungs Bidragsspår  464 560 1 040 614 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 464 560 1 040 614 
Serbiska Ungdomsorganisationen 464 560 1 040 614 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund 464 560 1 040 614 
Svenska Frisksportförbundet 464 560 1 040 614 
Sveriges Blåbandsungdom  464 560 1 040 614 
Sveriges Frimärksungdom 464 560 1 040 614 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 464 560 1 040 614 
Sveriges Unga Muslimer 464 560 1 040 614 
Summa 4 181 040 9 365 526 
 
 
Tabell 3.25 Etableringsbidrag 2010  
Organisation Bidragsbelopp 

statsbidrag, kr 
Bidragsbelopp 
AB Svenska Spel, kr 

Booster riksförbund, f.d. Tech group 374 710 839 350 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 374 710 839 350 
Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet 374 710 839 350 
Fältbiologerna  374 710 839 350 
FNUF – Föreningen Nordens Ungdomsförbund 374 710 839 350 
Grounded Association 374 710 839 350 
Grön Ungdom 374 710 839 350 
Jagvillhabostad.nu 374 710 839 350 
Liberala Ungdomsförbundet 374 710 839 350 
Peace Works (f.d. IKU) 374 710 839 350 
Röda Korsets Ungdomsförbund  374 710 839 350 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 374 710 839 350 
Syrianska Arameiska Akademikerförbundet 374 710 839 350 
Unga Sportfiskares Förbund 374 710 839 350 
Ung Media Sverige 374 710 839 350 
Ungdomsinitiativet inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet  374 710 839 350 
Utrikespolitiska Förbundet Sverige  374 710 839 350 
Summa 6 370 070 14 268 950 
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Tabell 3.26 Särskilt bidrag 2010 
Organisation Bidragsbelopp 

statsbidrag, kr 
Bidragsbelopp 
AB Svenska Spel, kr 

Albakos – Albanska Ungdoms Center 300 000 672 000 
Centerpartiets Ungdomsförbund  150 000 336 000 
Credo – Sv. Evangeliska student- och gymnasistförening 300 000 672 000 
DövBlind Ungdom 50 000 112 000 
Fritidsforum 300 000 672 000 
Förbundet Ung med psoriasis 50 000 112 000 
Grekiska Ungdomsförbundet 300 000 672 000 
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 300 000 672 000 
Kurdistans Studentförbund i Sverige 300 000 672 000 
RFSL Ungdom 300 000 672 000 
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RUS 50 000 112 000 
Riksorganisationen Unga Reumatiker 150 000 336 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade 300 000 672 000 
Romska Ungdomsförbundet 300 000 672 000 
Sáminuorra 300 000 672 000 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 300 000 672 000 
Sveriges elevråd – SVEA 150 000 336 000 
Sveriges Förenade HBTQ-studenter, SFQ 300 000 672 000 
Sveriges Ungdomsråd 150 000 336 000 
Unga RBU-are 50 000 112 000 
Summa 4 400 000 9 856 000 

 
Tabell 3.27 Merkostnader för resurskrävande verksamhet 2010 
Organisation Bidragsbelopp statsbidrag, kr 
Dövblind Ungdom 200 000 
Förbundet Ung med psoriasis 200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 300 000 
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RUS 200 000 
Riksorganisationen Unga Reumatiker 200 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade 200 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 300 000 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 300 000 
Unga Allergiker 300 000 
Unga Hörselskadade 300 000 
Unga RBU-are 200 000 
Summa 2 700 000 

 

3.5.2 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 

Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och 
med vilka belopp. 
 
Tabell 3.28 Stöd till organisationer bildade på etnisk grund 2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 
Organisationsbidrag  
Afrosvenskarnas Riksförbund 283 581 
Albanska Föreningars Union 336 526 
Armeniska Riksförbundet i Sverige 285 395 
Assyriska Riksförbundet i Sverige 573 029 
Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverige 344 348 
Bangladesh Förenade Riksförbund 304 318 
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Bangladesh Riksförening i Sverige 306 763 
Bolivianska Riksförbundet 336 977 
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund 554 750 
Bosnisk – Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 734 857 
Bosnisk-svenska Kvinnoförbundet i Sverige 308 809 
FAIS - Italienska Riksförbundet 336 009 
Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige 338 348 
Grekiska Riksförbundet 410 187 
Immigranternas Centralförbund 526 917 
Immigranternas Riksförbund 311 487 
Internationella Kvinnoförbundet 170 840 
Irakiska Flyktingarnas Förbund 264 565 
Irakiska Riksförbundet i Sverige 720 705 
Iranska Flyktingarnas Riksförbund 397 730 
Iranska Flyktingars Riksorganisation 263 033 
Iranska Riksförbundet i Sverige 514 613 
ISS (Antirasistiskt Center) 270 577 
Kroatiska Riksförbundet 474 461 
Kurdiska Riksförbundet 442 318 
Kurdiska Unionens Riksförbund 457 415 
Makedoniska Riksförbundet 352 248 
Polska Kongressen i Sverige 379 689 
Polska Riksförbundet i Sverige 306 666 
Portugisiska Riksförbundet (FAPS) 256 226 
RIFFI 215 800 
Riksförbundet Banjaluka i Sverige 277 085 
Serbernas Riksförbund i Sverige 568 400 
Serbiska Riksförbundet 633 655 
SIOS (paraplyorganisation) 550 000 
Slovenska Riksförbundet 272 467 
Somaliland Riksförbund i Sverige 269 628 
Sudanesiska Riksförbundet 280 233 
Svensk – Kurdiska Riksförbundet 289 101 
Svensk – Turkiska Riksförbundet 409 845 
Sverigeesternas förbund 273 652 
Syrianska & Assyriska Riksförbundet i Sverige 361 800 
Syrianska riksförbundet 860 547 
Syriska Riksförbundet i Sverige 259 291 
Turkiska Kvinnoförbundet 139 337 
Turkiska Riksförbundet 672 257 
Ungerska Riksförbundet 528 515 
Etableringsbidrag  
Eritreanska Riksförbundet i Sverige 80 000 
Eritreanskt Kultur Forum 80 000 
Karen Swedish Community 80 000 
Lettiska Hjälpkommittén 80 000 
Ryska Riksförbundet i Sverige 80 000 
Sveriges Ingermanländares Riksförbund 80 000 
Summa 18 905 000 
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3.5.3 Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet 
eller uttryck 

Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och 
med vilka belopp.  
 
Tabell 3.29 Organisations- och etableringsbidrag till organisationer för hbt-personer eller personer 
med könsöverskridande identitet eller uttryck 2010 
Organisation  Bidragsbelopp, kr 
Organisationsbidrag  
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 5 698 000 
Etableringsbidrag  
Full Personality Expression Sweden  150 000 
HBT Socialdemokraterna Sverige 150 000 
Riksförbundet Ekumeniska grupperna för Kristna Homo- och bisexuella  150 000 
Riksorganisationen HBT – solidaritet 150 000 
Summa 6 298 000 

 

3.5.4 Statsbidrag för kvinnors organisering 

Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och 
med vilka belopp.  
 
Tabell 3.30 Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2010 
Organisation  Bidragsbelopp, kr 
Etableringsbidrag  
Feminism & Human rights 120 000 
Iranska Kvinnosamfundet i Sverige 160 000 
Kongo Kvinnors kommitté förening 214 000 
Kurdistans demokratiska kvinnoförbund 180 000 
Musikföreningen Lilith Eve 120 000 
Nätverket Genusföretagarna 120 000 
Schecreatives 180 000 
Sisters International 220 000 
STKNR – Svensk-Turkiska Kvinnors Nationella Riksförbund 220 000 
Turkiska Kvinnoförbundet 180 000 
Organisationsbidrag  
1,6 miljonerklubben 620 000 
Amningshjälpen 170 000 
Arrangemangsföreningen Galaxen 120 000 
Assyriska Kvinnoförbundet 300 000 
Bethnarins Kvinnoförbund 300 000 
BPW Sweden 220 000 
Dea-föreningen 160 000 
Fjällorna 220 000 
Forum – Kvinnor och funktionshinder 160 000 
Fredrika Bremer Förbundet 570 000 
Fristående Husmodersförbundet 214 000 
Föreningen Ja 120 000 
Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening 220 000 
Grekiska Riksförbundet – kvinnosammanslutning 220 000 
Gröna Kvinnor 300 000 
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Haro 214 000 
Impra 220 000 
Internationella Kvinnoförbundet 250 000 
KSAN 520 000 
Kurdistans Kvinnoförbund Sverige 620 000 
Kvinnliga Akademikers Förening 180 000 
Kvinnor för Fred, Riks 570 000 
Kvinnor för Mission 300 000 
Kvinnor i Svenska Kyrkan 350 000 
Kvinnor i Transportpolitiken 130 000 
Kvinnors Nätverk 300 000 
Metodistkyrkans Kvinnoförbund i Sverige 220 000 
NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt RC för kvinnor 520 000 
Operation 1325 520 000 
Popkollo 180 000 
RIFFI 520 000 
Riksförbundet Hem och Samhälle 620 000 
Romani Tjej 120 000 
Romska och Resande Kvinnoforum 220 000 
Serbernas Riksförbunds i Sverige Kvinnoorganisation 170 000 
Spillkråkan 180 000 
Svenska Baptisternas Kvinnoförbund 270 000 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund 220 000 
Sverigefinskt Kvinnoforum 170 000 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 620 000 
Sveriges Kvinnolobby 620 000 
Sverigeunionen av Soroptimistklubbar 214 000 
Tealogerna 220 000 
UNIFEM Sverige 620 000 
Wift Sverige 300 000 
WIZO 350 000 
Zonta International Distrikt 21 350 000 
Summa 16 506 000 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen i form av verksamhetsbidrag. Det innebär att summa  
beviljade bidrag kan överstiga summa tilldelade medel att fördela. Den faktiska summan för utbetalade medel är 16 706 000. Sammanlagt har  
200 000 kr återbetalats av tre föreningar som har haft villkorade bidrag. 

 
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades verksamhetsbidrag, till vilka huvudsakliga 
ändamål och med vilka belopp. 
 
Tabell 3.31 Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2010 
Organisation Ändamål  Bidragsbelopp, kr 
1.6 miljonerklubben Organisationsutveckling 353 975 

Board and Business Organisationsutveckling 459 400 

BPW Stockholm Jämställdhet/arbetsmarknad 134 000 

Dea – föreningen för Kvinnohistoriskt Museum Opinionsbildning 343 100 

Eritreanska Kvinnor för Integration Våld mot kvinnor 500 000 

Feminism & Human rights Makt och inflytande 311 800 

Forum – Kvinnor och Funktionshinder Jämställdhetsintegrering 490 000 

Forum – Kvinnor och Funktionshinder Makt och inflytande 435 000 

Internationell kamp för kvinnors rättigheter Internationellt utbyte 43 000 

Internationella Kvinnoförbundet Organisationsutveckling 296 000 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Våld mot kvinnor 470 000 
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Frihet 

KSAN Organisationsutveckling 210 000 

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Organisationsutveckling 495 000 

Kvinnojouren Stina Internationellt utbyte 490 000 

Kvinnor för fred Internationellt utbyte 190 000 

Kvinnor för Fred Våld mot kvinnor 167 125 

KvinnorKan Organisationsutveckling 495 000 

Mia – Kvinnor i Svenska kyrkan Uppsala stift Jämställdhetsintegrering 300 000 

Nätverket mot hedersrelaterat våld Deltagande i internationell 
konferens 

56 000 

Operation 1325 Våld mot kvinnor 400 000 

Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime Våld mot kvinnor 460 000 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Jämställdhetsintegrering 485 000 

Somaliska föräldrar och modersmålsförening Jämställdhet/integration 486 300 

Serbernas Riksförbunds Kvinnoorganisation Demokrati 140 000 

Stjärnjouren Organisationsutveckling 500 000 

Svenska Baptisternas Kvinnoförbund Organisationsutveckling 500 000 

Sveriges Biodlares Riksförbund Organisationsutveckling 410 000 

Sveriges Kvinnolobby Opinionsbildning 460 000 

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar Internationellt utbyte 380 000 

Terrafem Organisationsutveckling 200 000 

Ukrainska alliansen i Sverige Organisationsutveckling 150 000 

W.I.S.P Women In Swedish Performing arts Organisationsutveckling 499 000 

Women´s Liberation (WL) Deltagande i internationell 
konferens 

110 000 

Yoko dj´s Organisationsutveckling 495 000 

Summa  11 914 700 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga  
summa tilldelade medel att fördela. 

 
Totalt fanns 28 163 000 kronor att fördela till kvinnors organisering. Av dessa utbetalades 
16 706 000 kr till organisations- och etableringsbidrag. Under året återbetalades 221 020 kronor 
av beviljade organisations-, etablerings- och verksamhetsbidrag och 365 811 kronor av beviljade 
verksamhetsbidrag till Ungdomsstyrelsen. Den återstående summan att fördela till verk-
samhetsbidrag var således 12 043 831 kronor. Den faktiska summan som utbetalades var 
11 914 700 kronor. 
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Tabell 3.32 Verksamhetsbidragets rapporterade ändamål 2010 
Ändamål Antal beviljade Beviljat bidrag 
Internationellt utbyte/internationell konferens 6 1 269 000 
Demokrati 1 140 000 
Jämställdhetsintegrering 3 1 275 000 
Jämställdhet/arbetsmarknad 1 134 000 
Jämställdhet/integration 1 486 300 
Makt och inflytande 2 746 800 
Organisationsutveckling 13 5 063 375 
Våld mot kvinnor 5 1 997 125 
Opinionsbildning 2 803 100 
Hälsa 0 0 
Summa 34 11 914 700 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan överstiga  
summa tilldelade medel att fördela. 

 

3.5.5 Statligt stöd till verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering 

Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp. Alla beviljade 
projekt har samma ändamål, det vill säga verksamhet som syftar till att förebygga och motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell 
läggning. 

 
Tabell 3.33 Stöd för att förebygga och motverka diskriminering 2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar 701 735 

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan/Integrationsforum 314 880 

Byrån mot diskriminering i Norrköping 793 143 

Centrum för mänskliga rättigheter i Värmland 786 920 

Forum för Lika Rättigheter Kista 741 836 

Humanitas Antidiskriminering i Sörmland 494 371 

Malmö mot diskriminering 971 920 

MRO Diskanti Helsingborg 400 036 

Röda Korsets byrå mot diskriminering i Jämtland 450 000 

Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten 371 609 

Röda Korsets byrå mot diskriminering i Sundsvall 517 260 

Röda Korsets byrå mot diskriminering på Gotland 509 820 

Sensus Norra Norrland (Umeå) 707 760 

SIOS-ADB Stockholm Syd 723 993 

Uppsala Föreningsråd/Diskrimineringsbyrån Uppsala 736 920 

Örebro Rättighetscenter 776 920 
Summa  9 999 123 
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3.5.6 Statligt stöd till verksamhet mot rasism och liknande former 
av intolerans 

Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag, till vilka ändamål och med vilka 
belopp. 
 
Tabell 3.34 Stöd till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans 2010 
Organisation Ändamål Bidragsbelopp, kr 
Centrum mot rasism Kartläggning och kunskapsspridning om bekäm-

pandet av rasism, intolerans och diskriminering. 1 000 000 
Centrum mot rasism  Utveckla en modell som resulterar i en långsiktig 

samverkan mellan frivilligorganisationer inom det 
antirasistiska området. 395 000 

Emerichfonden Ta fram utbildningsmaterial med metoder för att 
motverka och förebygga rasism och intolerans i 
samhället i samverkan med bl.a. Fryshuset. 
Materialet ska spridas till skolor och fritidsgårdar. 251 000 

Filmcentrum väst Nya arbetssätt och metoder för att kunna 
motverka rasism i samhället. 300 000 

Fredsmuseum Ta fram och använda ett material för att 
synliggöra fördomar och förutfattade meningar 
kring heteronorm och etnonorm. I samarbete med 
högstadie- och gymnasieskolor och utsatta 
folkgrupper. Bidra med handledning för lärarnas 
fortsatta arbete.  322 000 

Immigranternas centralförbund I samarbete med ett antal lokala föreningar skapa 
forum för samtal kring antirasism, antinazism och 
människans utsatthet, med utgångspunkt i aktuella 
dokumentärfilmer på temat mänskliga rättigheter.  106 290 

Lunds 
kickboxningssällskap/RealFighter 

Lära ungdomar och vuxna hur man känner igen 
dold rasism samt visa på idrottens roll i arbetet 
mot rasism och intolerans. I samarbete med Lunds 
kommun. 400 000 

PeaceWorks Ge ungdomar verktyg för att planera och 
genomföra egna projekt mot rasism samt bidra till 
att nå ungdomarnas utvalda målgrupper och få 
lokal genomslagskraft. Ge tillgång till 
normkritiska verktyg i arbetet mot rasism. 692 000 

RFSL Ungdom Skapa dialog och närmande mellan olika 
trossamfund och hbtq-organisationer samt ge 
information till ungdomar om hur det går att 
förena. 725 000 

Riksteatern Stärka nätverksbyggande och utveckla nya 
arbetssätt och metoder för att motverka eller 
förebygga rasism och intolerans i samhället. 850 000 

SIOS Forum för utbyte av erfarenheter kring frågor om 
rasism, etnisk diskriminering och integration på 
kommunal och landstingsnivå. 400 000 

Somaliska kulturföreningen i 
Botkyrka 

Förändra människors syn på islam genom att 
sprida kunskap och information om islam. 200 000 

Somaliska SOOL Hjälp-
föreningen 

Projekt för att motverka afrofobi i samhället och 
på så sätt få fler afrosvenskar att delta aktivt i den 
politiska processen.  200 000 

Studieförbundet Vuxenskolan Stärka nätverksbyggande, visa på nya arbetssätt 
samt skapa forum för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 551 000 

Sölvesborgs Afrikanska 
ungdomsförening 

Förebygga och motverka rasism i skolmiljön efter 
tidigare inträffade incidenter. Samarbete med 
NBV, Boklundsskolan och afrikanska föreningar. 100 000 
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Teater DeVill Motverka antiziganism genom att sprida kunskap 
om romernas situation i Sverige historiskt och 
idag i samarbete med bl.a. mellanstadieskolor och 
föreningen È Romani Glinda. Attitydintervjuer, 
pedagogiska samtal, lärarhandledning och teater 
som metod. 400 000 

Troende unga framtida förebilder Motverka islamofobi genom ökad kunskap och 
förståelse om islam och muslimska ungdomar 
idag.  550 000 

Verddeviessu-Samiskt Center Arbete mot rasism riktat mot samer. Utforma 
utbildningsmaterial för skolungdom, 
handledningsmaterial och vandringsutställning för 
skolor i regionen. 240 000 

Summa   7 682 290 

Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag överstiger  
summa tilldelade medel att fördela. 

 
Totalt fanns 7 620 000 kronor att fördela. Under året återbetalades 62 292 kronor till 
Ungdomsstyrelsen vilket innebar att summan disponibelt belopp att fördela blev 7 682 292 
kronor. Den faktiska summan som utbetalades var 7 682 290 kronor. 
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3.5.7 Statligt stöd till jämställdhetsprojekt 

I tabell 3.35 redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag, till vilka ändamål och med 
vilka belopp. 
Tabell 3.35 Stöd till jämställdhetsprojekt 2010 
Organisation Ändamål Bidragsbelopp, kr 
ABF Huddinge Makt och inflytande 250 000 

Fryshuset Makt och inflytande 419 000 

FST Makt och inflytande 326 000 

Föreningen Frid Makt och inflytande 101 000 

Irakiska Flyktingarnas Förbund Makt och inflytande 230 000 

KFUM Göteborg Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 325 000 

KFUM Göteborg Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 499 100 

Kriscentrum för Män i Västmanland Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 500 000 

Kvinnofolkhögskolan Makt och inflytande 320 000 

Kvinnojouren Blåklockan Makt och inflytande 475 000 

Mansjouren Västerbotten Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 387 000 

Novahuset Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 273 400 

Regnbågen kvinnojouren i Botkyrka Makt och inflytande 210 000 

Riksförbundet Attention Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 500 000 

RSMH-Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa 

Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 495 000 

Somaliska Riksförbundet i Sverige Makt och inflytande 260 000 

Stjärnjouren Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 400 000 

Strängnäs Q Makt och inflytande 387 000 

Unga Humanister Makt och inflytande 325 000 

Wift Sverige Makt och inflytande 110 000 

Åre Gymnasieskolas IF Makt och inflytande 275 000 

Summa:  7 067 500 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag överstiger summa  
tilldelade medel att fördela. 

 
Tilldelade medel att fördela var 6 902 000 kr. Under året återbetalades 180 488 kronor till 
Ungdomsstyrelsen vilket innebar att summan disponibelt belopp att fördela blev 7 082 488 
kronor. Den faktiska summan som utbetalades var 7 067 500 kronor. 
 
Tabell 3.36 Fördelning av jämställdhetsprojekt utifrån ändamål 2010 
Ändamål Beviljade, antal Fördelade bidrag, kr 
Makt och inflytande 13 3 688 000 
Ekonomisk jämställdhet 0 0 
Obetalt hem- och omsorgsarbete 0 0 
Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet 8 3 379 500 
Summa 21 7 067 500 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag överstiger summa  
tilldelade medel att fördela 
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3.5.8 Statligt stöd till ungdomars fritid och organisering 
I tabell 3.37 redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp. 

Tabell 3.37 Stöd till Ungdomars fritid och organisering 2010 
Organisation Bidragsbelopp AB Svenska Spel, kr 

Astrid Lindgrens Hembygd 100 000 

Botkyrka Communityteater 360 000 

Filmcentrum Norr 500 000 

Fridlevstad GoIF 266 000 

Fritidsforum 650 000 

Fritidsforum 490 000 

Fritidsledarskolorna 750 000 

Frivilliga Flygkåren/Young Pilots 300 000 

Förbundet svenskt rockarkiv 450 000 

Föreningen Framtidens fritid 450 000 

Föreningen för Entreprenörskap och NyföretagarAnda 198 000 

Föreningen Roma Nation 400 000 

Hyresgästföreningen Aros-Gävle 350 000 

Hyresgästföreningen Sydost 700 000 

JUR/Jönköpings Ungdomsråd 450 000 

KEKS stödförening 300 000 

Kontaktnätet 450 000 

KRIK 300 000 

Kumulus 500 000 

LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer 550 000 

Lunds Ungdoms- och Hemgård 515 000 

Mattecentrum 400 000 

Peace & Love 800 000 

Reacta 77 000 

Riksteatern 405 000 

ROKS (Tjejjouren.se) 560 000 

Roma nation 210 000 

Sensus Mellansverige 300 000 

Smart Ungdom 250 000 

Studiefrämjandet Riksförbundet 245 000 

Studieförbundet Bilda 550 000 

Studieförbundet Bilda Nord 600 000 

Svenska Blå Stjärnan 300 000 

Svenska Mellanöstern Nordafrikagrupp 100 000 

Svenska Royal Rangers 390 000 

Sveriges elevråd – SVEA 600 000 

Sveriges elevråd – SVEA 500 000 

Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO 600 000 

Sveriges Föreningar 538 900 

Sveriges Musik- och kulturskoleråd 500 000 
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Sveriges ungdomsråd 450 000 

Sveriges ungdomsråd 500 000 

Unga Humanister 300 000 

Västerbottens Ridsportförbund 350 000 

Summa 18 554 900 
Kommentar: Under året har medel återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade bidrag kan 
 överstiga summa tilldelade medel att fördela. 

 

3.5.9 Statligt stöd till jämställdhetsarbete bland nationella 
minoriteter 

Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp. 

Tabell 3.38 Stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter 2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 
Föreningen Lovara 210 000 
É romani glinda 215 000 
Federationen WIZO I Sverige 252 000 
Le Romane Nevimata 378 000 
Nevo Drom 280 000 
Sàminuorra 255 000 
Svenska Samernas Riksförbund 450 000 
Sverigefinska Riksförbundet 210 000 
Summa 2 250 000 
 

3.5.10 Statligt stöd till verksamhet med engagemangsguider 
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp. 

Tabell 3.39 Stöd till Engagemangsguider från AB Svenska Spel 2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 
ABF i Malmö 639 000 
Borås Allmänna Idrottsklubb 600 000 
Göteborgs Räddningsmission 660 000 
Hallunda-Norsborgs föreningsråd 500 000 
Hidde Iyo Dhaqan 885 000 
IKF Trollhättan 876 000 
Intresseföreningen Tallgården 800 000 
Näsby IF 335 000 
Rinkeby Folkets Husförening 1 200 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 700 000 
Uppsala Föreningsråd 800 000 
Summa 7 995 000 
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Tabell 3.40 Stöd till Engagemangsguider från anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder  
2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 
Fisksätra Folkets Hus 300 000 
Gottsunda Teater Ideella Förening 400 000 
Individuell Människohjälp 200 000 
Jönköpings Internationella Röda Korskrets 300 000 
Landskronas Idrottsförenings samorganisation 453 000 
MIP 470 000 
Riksteatern 395 000 
Studiefrämjandet i Gävle 300 000 
Unga Örnar Luleåkretsen 400 000 
Västerbottens Idrottsförbund 382 000 
Summa 3 600 000 

 

3.5.11 Statligt stöd till organisationers arbete mot diskriminering 
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp. 

Tabell 3.41 Stöd till arbete mot diskriminering 2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 
Afrosvenskarnas Riksförbund 882 700 
Handikappförbundens Samarbetsorganisation 310 000 
RFSL Ungdom 495 000 
SIOS 762 000 
Studiefrämjandet 471 000 
Svenska Röda Korset 496 300 
Unga Örnar 135 000 
Uppsala Föreningsråd 948 000 
Summa 4 500 000 

 

3.5.12 Statligt stöd till verksamhet med yrkesinriktat mentorskap 

 
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.  
 
Tabell 3.42 Stöd till verksamhet med yrkesinriktat mentorskap 2010 
Organisation Bidragsbelopp, kr 
ABF, Stockholm 511 500 
BrämHulta företagarförening, Borås 322 500 
Integration in Sweden, Växjö 547 500 
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 366 000 
Iranska Föreningars Riksförbund, Stockholm i samarbete med Semble Föreningen i 
Husby/Kista och Somaliska Freds & Utveckling Organisation, Stockholm 693 750 
Jusek, Stockholm 543 750 
MINE – etnisk mångfald i näringslivet, Malmö i samarbete med IUC Skåne, Lund 478 000 
Svenska Röda korset, Stockholm 482 000 
Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening, Vänersborg 555 000 
Summa 4 500 000 
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4 Verksamhet EU-program 

Tabell 4.1 Verksamheten EU-program, totala kostnader och finansiering, i tkr 
 Budgetår 2010 Budgetår 2009 
Kostnader  

Lön inkl MGK 8 848 8 993 
Övriga kostnader 2 258 3 643 
Summa kostnader 11 106 12 636 
  

Finansiering  
Ramanslag 17 12:1.1 3 203 2 905 
Ramanslag 17 12:2.2 2 600 2 535 
Externa medel enl. spec. 5 183 6 877 
Övriga intäkter 120 319 
Summa finansiering 11 106 12 636 

 
Tabell 4.2 Verksamheten inom EU-program finansieras även med externa medel enligt  
följande, i tkr 
Externa medel 2010 2009 
EU-programmet Ung och Aktiv i Europa, EU-medel 2 733 3 302 
SALTO Information Resource Center (IRC), EU-medel 1 199 1 307 
Delprogram TCP, Programmet Ung och Aktiv i Europa, EU-medel 842 1 190 
Informationsdatabasen Eurodesk, EU-medel 409 579 
Informationsdatabasen Eurodesk, Medel från Integrations- och  
Jämställdhetsdepartementet 0

 
400 

Partsrådet 0 99 
Summa extern finansiering 5 183 6 877 

 

Tabell 4.3 Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamheten EU-program,  
i tkr 
Lämnade bidrag 2010 2009 2008 
Bidrag fördelade inom Programmet Ung och Aktiv i Europa, EU-medel  
(2007-2013) 18 017

 
24 064 

 
17 509 

Bidrag fördelade inom Programmet Ungdom, EU-medel (2000-2006) (återbet) -37 181 591 
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 17 980 24 245 18 100 

 
 

Tabell 4.4 Fördelning av kostnader (lön/MGK och direkta kostnader) på prestationer,  
2010 i tkr  

Prestation Lön + MGK Kostnader Totalt 
Ung och Aktiv i Europa        6 030       2 733         8 763 
SALTO IRC           744         671        1 415 
Eurodesk           602          326           928 
Totalt        7 376       3 730      11 106 

Kommentar: Jämförelser med två tidigare budgetår inte är möjligt då detta är första året vi tar fram dessa underlag. 
 
 

  



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    84 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

4.1 Uppdrag 

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att ansvara för EU-program inom ungdomsområdet. Dessa är 
Ung och Aktiv i Europa och de europeiska stödstrukturerna SALTO Information Resource Center 
(IRC) och det europeiska informationsnätverket Eurodesk. 
Inom ramen för Ung och Aktiv i Europa handläggs och beviljas bidrag till organisationer, 
kommuner och mer löst sammansatta grupper. Dessutom anordnar Ungdomsstyrelsen olika typer 
av kompetensutveckling för målgruppen som finansieras av bidragsmedel. Utöver 
bidragshantering har Ungdomsstyrelsen som nationellt kontor för Ung och Aktiv i Europa i 
uppdrag att främja utvecklingen av nationell och europeisk ungdomspolitik samt nationellt 
ungdomssamarbete. 

4.2 Mål, delmål och indikatorer 
Det övergripande målet för genomförande och hantering av EU-programmet Ung och Aktiv i 
Europa är att bidragen är tillgängliga och hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess 
syfte och krav. Nedan följer en översikt av de för verksamheten relevanta målen och indikatorerna 
som har följts upp under 2010. Verksamheten inom enheten för internationellt ungdomssamarbete 
är bredare än vad som framgår av detta kapitel. Vissa delar beskrivs istället i kapitel 2 
Ungdomspolitik då de bedöms vara mer relevanta att presentera där. 
 
Övergripande mål 3: Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras 
effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav.  

 
Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 

3.1 75 procent av ett urval av 
Ungdomsstyrelsens målgrupper ska anse att 
bidragen är tillgängliga och att de hanteras 
effektivt och rättssäkert. 

3.1 Målgruppens bedömning av bidragens 
tillgänglighet och handläggningens rättssäkerhet och 
effektivitet. 

3.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i 
hanteringen av bidrag. 

3.2.1 Antal ansökningar, bifall och avslag. 

3.4 Ungdomsstyrelsens revisorer ska anse att 
bidragen är hanterade på ett rättssäkert sätt. 

3.4 Revisorernas bedömning av bidragshanteringen.  
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4.3 Prestationer 
Ungdomsstyrelsen ansvarar för EU-program inom ungdomsområdet. Dessa är Ung och Aktiv i 
Europa, europeiska stödstrukturer som till exempel SALTO Information Resource Center (IRC) 
och det europeiska informationsnätverket Eurodesk. 

4.3.1 Ung och Aktiv i Europa 

Ung och Aktiv i Europa är ett EU-program som gör det möjligt att arbeta praktiskt med 
ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Ungdomsstyrelsen är nationellt 
kontor för programmet som pågår fram till 2013. Syftet är att främja ungas aktiva deltagande i 
samhället, öka förståelsen mellan unga i olika länder och inspirera kommuner och organisationer 
till internationella samarbeten. Programmet främjar rörlighet inom och utom EU:s gränser, icke-
formellt lärande och interkulturell dialog samt uppmuntrar alla unga att vara med, oavsett 
utbildning eller social och kulturell bakgrund.  

Under 2010 valde Ungdomsstyrelsen att prioritera projekt med eller för unga arbetslösa. Inom 
Ung och Aktiv i Europa fokuserade myndigheten också på att sprida information om det 
europeiska ramverket inom ungdomspolitiken, liksom erkännandet av icke-formellt lärande och 
på att sprida och tillvarata projektresultat. 

Ung och Aktiv i Europa består av ett antal delprogram. Resultat för delmålen att 
Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen av bidrag och att ansökningarna ska ha 
hög kvalitet redovisas separat för varje delprogram, medan resultat för delmålen att 75 procent av 
ett urval av Ungdomsstyrelsens målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och att de 
hanteras effektivt och rättssäkert och att Ungdomsstyrelsens revisorer ska anse att bidragen är 
hanterade på ett rättssäkert sätt redovisas samlat för hela programmet. 

 
Tabell 4.5 Antal inkomna ansökningar, beviljade bidrag per delprogram samt summa 2008-2009. 
Belopp i euro 

Delprogram 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag, euro

Antal Beviljat 

bidrag, euro

Antal Beviljat 

bidrag, eurosökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Ungdomsutbyte 80 36+1 43 660 305 91 38 53 660 711 77 30 47 493 508 
Ungdomsinitiativ 44 18 26 155 139 56 25+2 29 254 468 37 21 16 192 045 
Demokratiprojekt  

10 3 7 95 899 7 3 4 105 009 7 2 5 99 110 
Europeisk volon-
tärtjänst 89 60+2 27 1 082 929 82 58 24 883 381 83 53+1 29 928 178 
Ung i världen* 

38 9 29 163 553 41 13 28 242 871 20 13 7 232 235 
Utbildning och 
nätverksbyggande 27 10+1 16 197 812 18 8+1 9 128 557 20 12 8 122 089 
Möten mellan 
ungdomar och 
personer med 
ansvar för ung-
domspolitiken 8 4 4 111 981 9 2 7 70 000 6 5 1 96 333  

Summa 296 140+4 152 2 467 618 304 147+3 154 2 344 997 250 136+1 113 2 163 498 
Kommentar: De beviljade projekt som ställdes in är markerade under beviljat, men som + projekt. Beviljade bidrag avser initiala beslut 
(även för 2008), och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter är bedömda.  
* Inom delprogrammet Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och 
nätverksbyggande. 
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Ungdomsutbyten 
Ungdomsutbyten erbjuder grupper av unga, 13–25 år, från flera olika länder att träffas, utbyta 
erfarenheter och gemensamt utföra ett strukturerat program som bygger på ickeformella metoder.  
 
Tabell 4.6 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro 

 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt bevilja

t 
avslag 

Ungdoms
- 
utbyte 

80 36+1 43 660 305 91 38 53 660 711 77 30 47 493 508

Kommentar: De beviljade projekt som sedan blivit inställda är markerade under beviljat, men som + projekt. Beviljade belopp avser 
initiala beslut (även för 2008) och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter är bedömda.  
 

Tabell 4.7 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010  

 

2010 2009 2008 

Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent 

Ungdomsutbyte 1 006 54 46 1 151 50 50 885 53 47 

 

Tabell 4.8 Antalet deltagare fördelat på ålder 2008-2010 

 
2010 2009 2008 

13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 

Ungdomsutbyte 534 460 471 680 444 441 

Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 
 

Sammanlagt 1 006 unga deltog i Ungdomsutbyte under 2010. Antalet var något lägre jämfört med 
2009, men högre än 2008. Andelen tjejer var något högre jämfört med andelen killar, 54 procent 
av deltagarna var tjejer. Deltagarna var relativt unga, 534 tillhörde ålderskategorin 13–17 år, 
jämfört med 460 i åldern 18–30 år. 
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Ungdomsinitiativ 
Ungdomsinitiativ är lokala projekt med europeiskt perspektiv som genomförs av en grupp unga 
som genom kreativitet och entreprenörskap driver egna projekt utifrån sina intressen. 

 
Tabell 4.9 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro  

 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

Antal Beviljat
bidrag, 
euro sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Ungdoms- 
initiativ 

44 18 26 155 139 56 25+2 29 254 468 37 21 16 192 045 

Kommentar: De beviljade projekt som sedan blivit inställda är markerade under beviljat, men som + projekt. Beviljade belopp avser 
initiala beslut (även för 2008), och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först närslutrapporter är bedömda.  
 

Tabell 4.10 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010 

 

2010 2009 2008 

Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent 

Ungdomsinitiativ 211 50 50 248 49 51 156 63 37 

 

Tabell 4.11 Antalet deltagare fördelat på ålder 2008-2010 

 
2010 2009 2008 

13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 

Ungdomsinitiativ 79 132 63 185 38 118 

Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 

 
Sammanlagt 211 unga deltog i Ungdomsinitiativ under 2010. Antalet var något lägre jämfört med 
2009, men högre än 2008. Andelen tjejer och killar var lika stora. De flesta deltagarna, 132 
personer, tillhörde ålderskategorin 18–30 år, jämfört med 79 i åldern 13–17 år. 

 
Demokratiprojekt 
Demokratiprojekt ska bidra till att göra unga mer aktiva i samhällslivet på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Genom projektet ska unga få chansen att utbyta idéer, metoder 
och erfarenheter med andra unga i Europa. Projekten är av nätverkskaraktär med minst två partner 
vardera i Sverige och i ett annat europeiskt land. 
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Tabell 4.12 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro  

 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat
bidrag, 

euro sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Demokrati 
projekt  

10 3 7 95 899 7 3 4 105 009 7 2 5 99 110 

Kommentar: Beviljade belopp avser initiala beslut (även för 2008), och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när 
slutrapporter är bedömda.  
 

Tabell 4.13 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010  

 

2010 2009 2008 

Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 

procent Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent 

Demokratiprojekt  260 51 49 106 50 50 265 60 40 

 

Tabell 4.14 Antalet deltagare fördelat på ålder 2008-2010 

 
2010 2009 2008 

13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 

Demokratiprojekt  79 181 47 59 119 136 

Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 

 
Sammanlagt 260 unga deltog i Demokratiprojekt under 2010. Antalet var betydligt högre jämfört 
med 2009, men på ungefär samma nivå som 2008. Antalet beviljade projekt låg däremot på 
samma nivå som 2009, 3 projekt. Andelen tjejer och killar var lika stora. De flesta deltagarna, 181 
personer, tillhörde ålderskategorin 18–30 år, jämfört med 79 i åldern 13–17 år. 

 
Europeisk volontärtjänst 
Europeisk volontärtjänst (EVS) är en möjlighet för enskilda unga att få en alternativ 
utbildningserfarenhet och utveckla en kulturell kompetens samtidigt som volontären gör en 
konkret insats i ett annat land. Sändande och mottagande organisationer får också ta del av 
kunskapsöverföring och mervärde av att ha en volontär i verksamheten. Ansökningarna inom 
volontärtjänst kan omfatta flera än en volontärplats. 

 
Tabell 4.15 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro  

 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat
bidrag, 

euro sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Europeisk 
volontärtjänst 89 60+2 27 1 082 929 82 58 24 883 381 83 53+1 29 928 178 

Kommentar: De beviljade projekt som ställdes in är markerade under beviljat, men som + projekt. Beviljade belopp avser initiala 
beslut (även för 2008), och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter är bedömda. 
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Tabell 4.16 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010  

 

2010 2009 2008 

Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 

procent Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent 

Europeisk 
volontärtjänst 130 46 54 98 77 23 99 62 38 

 
Tabell 4.17 Antalet deltagare fördelat på ålder 2008-2010 

 2010 2009 2008 

13-17 år 18-30 år 13-17 år 18-30 år 13-17 år 18-30 år 

Europeisk 
volontärtjänst 3 91 0 87 0 97 
Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 
 
Sammanlagt 130 unga deltog i Europeisk volontärtjänst under 2010. Antalet var högre jämfört 
med 2009 och 2008. Även antalet beviljade projekt har ökat från 2009, från 58 till 62. Dock har 
två av projekten som beviljades 2010 blivit inställda. Många projekt har ännu inte angett kön på 
de deltagande volontärerna då dessa ännu inte är rekryterade. Den siffra som finns angiven i 
tabellen är den siffra som var tillgänglig i januari 2011.  
 

 
Figur 4.1 Antal organisationer som lämnat intresseanmälningar samt antal beviljade 2008-2010. 

För att kunna ansöka om att skicka eller ta emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst måste 
organisationerna vara ackrediterade. Detta sker genom en intresseanmälan till Ungdomsstyrelsen 
som bedömer och godkänner organisationen. Ackrediteringen innebär inte att projektansökan 
automatiskt beviljas eller att organisationen garanteras bidrag. Intresseanmälningarna låg på 
samma nivå 2010 som tidigare år, ungefär lika många kommunala aktörer som ideella 
organisationer ansökte om ackreditering. Den trend som startade 2009 med många kommuner 
som sändande aktörer fortsatte även under 2010, vilket var en prioritet i arbetet. Flera aktörer 
prioriterade sysselsättning och att få unga i arbete, vilket sågs som positivt. 
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Ung i världen 
Ung i världen gör det möjligt att organisera projekt som främjar dialog, förståelse och tolerans 
med länder i EU:s närområden som Västra Balkan, Kaukasus, Östra Europa och runt 
medelhavsområdet. Stöd kan ges till ungdomsutbyten, ungdomsledarutbildningar och 
nätverksprojekt inom ungdomsområdet. 
 
Ung i världen 
Ung i världen gör det möjligt att organisera projekt som främjar dialog, förståelse och tolerans 
med länder i EU:s närområden som Västra Balkan, Kaukasus, Östra Europa och runt 
medelhavsområdet. Stöd kan ges till ungdomsutbyten, ungdomsledarutbildningar och 
nätverksprojekt inom ungdomsområdet. 
 
Tabell 4.18 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro  

 
2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat
bidrag, 

euro 
sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Ung i 
världen* 38 9 29 163 553 41 13 28 242 871 20 13 7 232 235 

Kommentar: Beviljade belopp avser initiala beslut (även för 2008) och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter 
är bedömda.  
* Inom delprogrammet Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och 
nätverksbyggande. 
 

Tabell 4.19 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010 
 2010 2009 2008 

Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent 

Ung i världen* 240 52 48 326 50 50 371 53 47 
* Inom delprogrammet Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och 
nätverksbyggande. 

 
Tabell 4.20 Antalet deltagare fördelat på ålder 2008-2010 

 2010 2009 2008 

13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 

Ung i världen* 44 140 114 110 81 260 
Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 
 
* Inom delprogrammet Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och 
nätverksbyggande. 

Sammanlagt deltog 240 personer i Ung i världen under 2010. Antalet var lägre jämfört med 2009 
och 2008. Antalet beviljade projekt har också sjunkit, från 13 projekt 2009 till 9 projekt 2010. 
Andelen tjejer, 52 procent, var något större jämfört med andelen killar. De flesta deltagarna inom 
Ungdomsutbytesprojekten, 140 personer, tillhörde ålderskategorin 18–30 år, jämfört med 44 i 
åldern 13–17 år. Deltagare som genomförde projekt inom Utbildning och nätverksbyggande har 
vi inga uppgifter på ålder om, då detta inte är ett kriterium i bidragsgivningen. 
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Utbildning och nätverksbyggande 
Utbildning och nätverksbyggande stödjer utbildning och kompetensutveckling av de som arbetar 
med ungdomar i ungdomsorganisationer och i samhället i stort, särskilt projektledare och 
ungdomsledare som vill ordna aktiviteter inom EU-programmet. Det stödjer också utbyte av 
erfarenheter, sakkunskap och goda exempel mellan personer som arbetar med ungdomar och i 
ungdomsorganisationer.  
 
Tabell 4.21 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro  

 
2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 
euro 

sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt bevilja
t 

avslag 

Utbildning 
och 
nätverks-
byggande 27 10+1 16 197 812 18 8+1 9 128 557 20 12 8 122 089 

Kommentar: De beviljade projekt som sedan blivit inställda är markerade under beviljat, men som + projekt. Beviljade belopp avser 
initiala beslut (även för 2008), och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter är bedömda.  
 

Tabell 4.22 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010 

 
2010 2009 2008 

Totalt Kvinnor 
procent 

Män 
procent Totalt Kvinnor 

procent 
Män 
procent Totalt Kvinnor 

procent 
Män 
procent 

Utbildning och 
nätverksbyggande 283 53 47 179 51 49 212 52 48 
 

Sammanlagt 283 personer deltog i Utbildning och nätverksbyggande under 2010. Antalet var 
betydligt högre jämfört med 2009 och 2008. Antalet beviljade projekt har också ökat från 9 
projekt 2009 till 11 projekt 2010, båda åren har ett beviljat projekt blivit inställt. Dessutom har 
antalet ansökningar ökat under 2010 med runt 1/3 jämfört med tidigare år. Andelen kvinnor, 53 
procent, var något högre jämfört med andelen män. Uppgiften avseende deltagarnas ålder 
tillfrågas inte i samband med ansökan eftersom det inte är kriterium för bidragsgivning, och kan 
därför inte redovisas. 

Kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn är en viktig del av programmet och 
Ungdomsstyrelsen har även möjlighet att initiera utbildningar, seminarier, konferenser etcetera i 
linje med Utbildning och nätverksbyggande ovan. Denna del av bidragsmedlen kallas för 
Training and Cooperation Plan (TCP). Medlen kan inte ansökas, då myndigheten själv anordnar 
projekt i samarbete med andra partner utifrån nationella prioriteringar och identifierade behov. 
Syftet med de aktiviteter som genomfördes runt om i Sverige och Europa under 2010 var att 
stimulera nya kontakter och höja kvaliteten på samarbetsprojekt, men också att öka kunskapen 
om hur projekten bättre kan sprida och ta tillvara resultaten. Den nationella prioriteringen, unga 
och sysselsättning, uppmärksammades också och Ungdomsstyrelsen anordnade utbildningar i 
samarbete med kollegorna i Europa. 
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Figur 4.2 Antal utbildningsaktiviteter och fördelad budget inom TCP-arbetet.  
 
Inom ramen för TCP beviljade Ungdomsstyrelsen under 2010 bidrag till 242 personer för att delta 
i kompetensutveckling, jämfört med 366 under 2009 respektive 323 under 2008. Antalet personer 
kan fortfarande öka då budgetåret för TCP sträcker sig fram till juni 2011.  
 
Möten mellan unga och personer med ansvar för ungdomspolitiken 
Kommuner, regioner och föreningar kan få stöd till att organisera möten mellan unga och 
personer med ansvar för ungdomspolitiken för att diskutera viktiga ungdomsfrågor. Seminarier 
kan arrangeras på både nationell och internationell nivå, de ska ge unga och personer som arbetar 
med unga chansen att utbyta idéer och erfarenheter. 
 
Tabell 4.23 Antalet inkomna ansökningar samt beviljade bidrag 2008-2010. Belopp i euro  

 
2010 2009 2008 

Antal Beviljat 
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat 
bidrag, 

euro 

Antal Beviljat
bidrag, 

euro 
sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Möten mellan 
ungdomar och 
personer med 
ansvar för ung-
domspolitiken 8 4 4 111 981 9 2 7 70 000 6 5 1 96 333 

Kommentar: Beviljade belopp avser initiala beslut (även för 2008) och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter 
är bedömda.  
 
Tabell 4.24 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010  

 
2010 2009 2008 

Totalt Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent Totalt Tjejer 

procent 
Killar 
procent 

Möten mellan 
ungdomar och 
personer med ansvar 
för ung-
domspolitiken 767 50 50 347 49 51 998 50 50 
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Tabell 4.25 Antalet deltagare fördelat på ålder 2008-2010 

 
2010 2009 2008 

13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 

Möten mellan 
ungdomar och 
personer med 
ansvar för ung-
domspolitiken 151 616 220 127 288 658 
Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 
 

Sammanlagt 767 unga deltog i Möten mellan unga och personer med ansvar för 
ungdomspolitiken under 2010. Antalet var betydligt högre jämfört med 2009 men lägre än 2008. 
Antalet beviljade projekt var 4, jämfört med 2 projekt 2009 och 5 projekt 2008. Andelen tjejer och 
killar var lika stora. De flesta deltagarna, 616 personer, tillhörde ålderskategorin 18–30 år, jämfört 
med 151 i åldern 13–17 år. 
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Sammanfattande resultat för Ung och Aktiv i Europa 

Totalt inkom 296 ansökningar till Ung och Aktiv i Europa under 2010. Av dem beviljades 144 
medel, andelen beviljade projekt var därmed 49 procent. Projekt som inte följt formella kriterier 
eller brustit i kvalitet avslogs och det begränsade ekonomiska utrymmet medförde en hård 
prioritering av beviljade projekt. Antalet ansökningar var i stort sett detsamma som 2009 liksom 
andelen beviljade projekt. Den ökning på drygt 20 procent i antalet ansökningar som skedde 
mellan 2008 och 2009 bestod så tillvida att intresset för att söka stöd inom programmet var 
fortsatt högt och att antalet ansökningar under 2010 i stort var lika högt som under 2009.  

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa hade fem ansökningstillfällen under året: 1 februari, 1 
april, 1 juni, 1 september och 1 november. Handläggningen följer samma cykel vid varje 
ansökningsomgång och den totala handläggningstiden var 5–6 veckor per ansökningscykel.  

Ungdomsutbyten och Ungdomsinitiativ minskade något i popularitet under året, medan 
Utbildning och nätverksbyggande ökade jämfört med 2009. Samtliga bidragsmedel förbrukades 
under året. Generellt sett svänger intresset för olika delprogram mellan åren, det övergripande 
intresset är dock ungefär detsamma. Både 2010 och 2011 har Ungdomsstyrelsen fått extra medel 
tillskjutet från Europeiska kommissionen baserat på gott genomförande under tidigare år. 
 
Tabell 4.26 Antalet deltagare fördelat på kön 2008-2010 

Ung och aktiv i 
Europa 

2010 2009 2008 

Totalt 
Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt 

Tjejer 
procent 

Killar 
procent Totalt 

Tjejer 
procent 

Killar 
procent 

Summa 2 897 52 48 2 455 51 49 2 986 53 47
Kommentar: Här är inte deltagare inom TCP medräknade, däremot ingår ansökningar som organisationer skickar in för utbildning och 
nätverksbyggande projekt för ledare.   
 
Tabell 4.27 Antalet ungdomar fördelat på ålder 2008-2010 

Ung och aktiv i 
Europa 

2010 2009 2008 

13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 13–17 år 18–30 år 

Summa 890 1 619 915 1 248 970 1 710 
Kommentar: Detta avser enbart de deltagare som ålder finns redovisat för, det finns ytterligare deltagare i projekten. 
 
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 unga eller endast för ledare, medan andra 
syftar till att stärka dialogen mellan unga och äldre. Vissa begränsningar i ålder finns också inom 
de delprogram som enbart riktar sig till unga, till exempel kan enbart en mindre del vara upp till 
30 år inom ungdomsutbyten, inom Ungdomsinitiativ måste 15–17-åringar ha en coach och de 
flesta måste vara myndiga när de genomför Europeisk volontärtjänst.  

Programmen vänder sig huvudsakligen till unga i åldern 18–30 år. Under 2010 deltog 26146 
unga i åldern 13-30 år i olika projekt inom Ung och Aktiv i Europa, vilket var något fler än 2009 
(2163), men lägre än 2008 (2680). Variationerna beror till stor del på enstaka större projekt 
beviljats medel. Åldersfördelning förändrades inte nämnvärt från tidigare år och 2010 tillhörde 
1619 personer ålderskategorin 18-30 år jämfört med 890 ungdomar i ålderskategori 13-17 år.  

                                                      
6 Totala antalet deltagare är 2 614. I den siffran ingår inte ansökningar som organisationer skickar in för utbildning och 
nätverksbyggande projekt för ledare, och inte heller TCP, som också är ledarprojekt. Åldersuppgifter finns för 2 509 
personer (övriga upp till 2 614 är ledare i dessa projekt eller unga under/över gränsen eller icke åldersbestämda 
personer (till exempel oidentifierade volontärer). 
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Könsbalansen bland deltagarna var liksom tidigare år mycket jämn med 52 procent tjejer. En första 
prognos visar att andelen killar ökade inom Europeisk volontärtjänst, ett delprogram som haft svårt att 
nå manliga deltagare. Slutgiltiga siffror finns ännu inte då inte alla volontärer har rekryterats ännu. 
 

 

Figur 4.3 Antal deltagare inom Ung och Aktiv i Europa 
 
I programmet prioriterades unga med begränsade möjligheter och projekt med inkluderingsteman. 
Europeiska kommissionen definierar unga med begränsade möjligheter utifrån ett antal hinder som kan 
medföra att deras tillgång till icke-formella och formella meriter, mobilitet och deltagande i samhället är 
begränsad jämfört med för andra jämnåriga. Det kan gälla utbildning, socioekonomisk, geografisk eller 
kulturell bakgrund samt unga med funktionsnedsättning. Generellt utgjorde inkluderingsprojekten 48 
procent av alla beviljade projekt, inklusive dem som senare ställdes in. Inkluderingsskälen som angavs 
av flest projektarrangörerna var sociala, kulturella och etniska hinder.  

Under 2010 fokuserade Ungdomsstyrelsen främst på projekt som främjade inkludering av unga 
arbetslösa, 36 procent av beviljade projekt handlade om arbetslöshet eller att inkludera unga arbetslösa.   
 

 

Figur 4.4 Antal beviljade projekt och antal inkluderingsprojekt 
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Under 2010 genomfördes en halvtidsutvärdering av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa i samtliga 
programländer. I Sveriges fick Arthur D. Little i uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
att titta på programmets effektivitet och genomförande under de första tre åren 2007–2009. Slutsatserna 
var att Ung och Aktiv i Europa är mycket relevant för både europeisk och svensk ungdomspolitik, och 
uppfyller både svenska ungdomars och ungdomsledares behov. Vidare kom de fram till att programmet 
var effektivt för att nå uppsatta mål hos unga, personer som arbetar med unga, ungdomsledare, 
organisationer med flera, men i mindre utsträckning effektivt för att påverka nationell politik och 
lagstiftning.  

Programmets design och struktur bedömdes fungera väl, men programmets budget och personalresurser 
var enligt utvärderingen otillräckliga i relation till de mål som programmet ville uppnå, framför allt på 
regional och nationell nivå. Den långsiktiga hållbarheten bedömdes vara låg. Om Europeiska 
kommissionen skulle dra tillbaka sitt stöd så bedömdes det vara mycket troligt att verksamheterna på 
nationell och regional nivå inte skulle fortsätta att finansieras med egna medel. Utvärderaren såg en 
potential i att utveckla, ta tillvara och sprida resultat inom programmet.  

Under 2010 gick Ungdomsstyrelsen med i det europeiska forskningssamarbetet RAY (Research based 
on Analysis of Youth in Action programme) som koordineras av universitetet i Innsbrück. Tolv länders 
nationella kontor för Ung och Aktiv i Europa deltar. Enkäter skickas ut till alla deltagare och 
projektledare inom genomförda projekt som finansieras av de samarbetande länderna. Sverige skickade i 
slutet av året ut strax under 1 850 enkäter till deltagare och ledare för cirka 140 olika projekt som 
genomfördes mellan september 2009 och augusti 2010. Resultaten kommer att analyseras under 2011. 

Resultat av målgruppsundersökningen  

Under 2010 genomfördes för första gången en enkätundersökning som samlade målgruppens bedömning 
av bidragens tillgänglighet, handläggningens rättsäkerhet och effektivitet. Målgruppen, samtliga 177 
ansökare från 2010 som innan 1 oktober hade mottagit beslut om sin ansökan, tillfrågades och 89 svarade, 
det vill säga en svarsfrekvens på 50 procent. Generellt uppnåddes målet på 75 procent för bidragens 
tillgänglighet och handläggningens rättsäkerhet. Medelvärdet för tillgänglighet var 80 procent och för 
handläggningens rättsäkerhet 90 procent. 

Effektivitetsmålet fick något lägre betyg, i genomsnitt var 74 procent nöjda. Andelen nöjda var lägst i 
frågor där projekten fick bedöma kompletteringstid och utbetalning av bidrag, Väntetiden på att 
Europeiska kommissionen skulle betala ut bidragsmedel till Ungdomsstyrelsen för vidare befordran till 
beviljade projekt var ovanligt lång 2010, vilket förklarar målgruppens upplevelse av sen utbetalning av 
bidrag. Över 90 procent ansåg dock att Ungdomsstyrelsens bidragsbeslut var opartiska och att 
handläggarna visade öppenhet och respekt för ansökaren. Flertalet kommenterade de svåra ansöknings-
handlingarna, Ungdomsstyrelsens trevliga bemötande och den fördröjning av utbetalning av bidragsmedel 
som skedde under våren 2010.  

4.3.2 SALTO – Information Resource Center 

Ungdomsstyrelsen ansvarar sedan 2002 för SALTO Information Resource Center (IRC), ett av åtta 
europeiska resurscenter för Ung och Aktiv i Europa. Dessa resurscenter har i uppdrag att stödja 
implementeringen av programmet inom de olika teman eller områden som respektive center är 
specialiserat på.  

Tanken är att IRC ska underlätta den interna kommunikationen och koordineringen mellan de 
nationella kontoren och Europeiska kommissionen via extranätet Youthnet samt stödja kontorens arbete 
med att utveckla sina informationsstrategier. Youthnet har cirka 800 sidor med olika typer av 
information och diskussionsforum. Under 2010 hade extranätet cirka 560 användare runt om i Europa. 
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Av dessa användare besvarade 103 en enkät i november 2010 om sin syn på Youthnet. Enkäten visade 
att 80 procent av de som svarade var mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att hitta och 
dela information på Youthnet. Däremot uttryckte användarna, både i enkäten och i kontinuerlig 
kommunikation under åren, ett stort behov av att utveckla extranätet i riktningen mot en modernare 
kommunikationsplattform. 

IRC anordnar årligen en utbildning för de europeiska kollegorna som arbetar med information och 
kommunikation inom Ung och Aktiv i Europa. Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap i olika 
informations- och kommunikationsfrågor, utbyta erfarenheter och dela goda exempel. Årets tema 
fokuserade på sociala medier och nya former av kommunikationskanaler. Det arrangerades i samarbete 
med det polska nationella kontoret för programmet. Utvärderingen visade att de flesta deltagarna var 
nöjda eller mycket nöjda med konferensens genomförande.  

Resurscentret utvecklade också under året ett partnersökverktyg för internationella ungdomsprojekt, 
Otlas, som ska underlätta för grupper och organisationer att söka partner runt om i Europa till aktiviteter 
inom programmet. Utvecklingen av verktyget pågick under hela året och testades internationellt. 
Målgruppen fick diskutera vilka behov de främst hade och vilken design som var bäst för att optimera 
nyttan av verktyget.  

Under året deltog SALTO IRC även i SALTO-nätverkets tioårsjubileum. Detta innebar förberedande 
samarbeten mellan de åtta kontoren, samt ett större ”fire-work-event” i Paris under våren med cirka 170 
deltagare från hela Europa. I mötet deltog bland annat representanter från ungdomsorganisationer, 
användare av Ung och Aktiv i Europa-programmet, nationella beslutsfattare från departement samt 
forskare.  
 

4.3.3 Eurodesk 

Ungdomsstyrelsen ansvarar sedan 2008 för Eurodesk – det europeiska nätverket för information till 
ungdomar och ungdomsarbetare. Eurodesk ger Ungdomsstyrelsen möjlighet att sprida information på en 
rad olika områden, bland annat vilka möjligheter europeiskt ungdomsutbyte ger, men också information 
om ungas levnadsvillkor i Sverige och lokalt organisationsstöd. Ansvaret för Eurodesk innebär också 
samordning av ett nätverk av lokala aktörer i Sverige.  

Under 2010 utökades det svenska Eurodesk-nätverket med hjälp av informationsspridning och 
uppsökande verksamhet. I december 2010 bestod nätverket av 22 medlemmar (19 under 2009), både 
kommuner och ideella organisationer. En nätverksträff genomfördes under 2010 med erfarenhetsutbyte 
och information kring frågor om unga, mobilitet och EU, framför allt inom EU:s nya ungdomspolitiska 
ramverk. Dessutom genomfördes en introduktionsträff om Eurodesk för nya intresserade organisationer. 
Ungdomsstyrelsen utlyste under året en så kallad snabb slant till ett antal aktörer i det svenska nätverket 
för att stimulera riktad information till arbetslösa ungdomar. Det svenska nätverket tog del av och 
agerade inom det europeiska Eurodesk-nätverket som har över 900 lokala kontaktpunkter runtom i 
Europa. På Ungdomsstyrelsens webbplats utvecklades också en helt ny del för Eurodesk, 
www.ungdomsstyrelsen.se/eurodesk.  

Sytykia står för So you think you know it all och är en del av Eurodesks verktygslåda för att 
uppmuntra unga att närma sig EU-frågor på ett nytt sätt. Med hjälp av Sytykia kan unga på ett 
strukturerat sätt prata om vilka möjligheter EU för med sig, vilka hinder och vilka olika uppfattningar 
som finns. Sytykia uppmuntrar även till att agera för eller emot ett ämne som de unga själva bestämmer. 
Ungdomsstyrelsen genomförde under året flera utbildningspass för Internationella programkontorets 
management partnership program, där Lär mer om EU riktar sig till lärare runt om i Sverige.  
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Under 2010 vidareutvecklades även samarbetet med nätverket Euroguidance, det europeiska 
nätverket för studie- och yrkesvägledare. Tillsammans utvecklade man E-learning modulen – den 
internationella dimensionen i vägledning och kompetensutveckling för studievägledare inom 
högre utbildning. 

Ungdomsstyrelsen ansvarade även för att tillhandahålla och uppdatera det svenska materialet på 
den Europeiska ungdomsportalen (europa.eu/youth), Ungdomsstyrelsen startade även en 
Eurodesksida på facebook och genomförde en annonskampanj på google och facebook för att öka 
kännedomen om ungdomsportalen i målgruppen.  

4.4 Resultatredovisning 
Resultatredovisning tar sin utgångspunkt i Ungdomsstyrelsens, för året, nya övergripande mål och 
kopplas i det här avsnittet till Ungdomsstyrelsens tredje övergripande mål som är att 
Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med 
dess syfte och krav.  

Det övergripande målet följs av fyra delmål. Det första är att minst 75 procent av ett urval av 
Ungdomsstyrelsens målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och att de hanteras effektivt 
och rättssäkert. Det andra är att Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen av 
bidrag. Det tredje är att ansökningarna ska ha hög kvalitet och det fjärde att Ungdomsstyrelsens 
revisorer ska anse att bidragen är hanterade på ett rättssäkert sätt. Ungdomsstyrelsen kan i år inte 
redovisa tidsåtgången för varken aktiv eller passiv handläggning och därför inte heller för 
produktiviteten för bidraget. 

4.4.1 Minst 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens målgrupper ska 
anse att bidragen är tillgängliga och att de hanteras effektivt och 
rättssäkert 

Målet om 75 procent för bidragens tillgänglighet och handläggningens rättsäkerhet och 
effektivitet uppnåddes generellt sett. Medelvärdet för tillgänglighet var 80 procent och för 
handläggningens rättsäkerhet 90 procent. Målgruppen gav något lägre betyg för effektivitetsmålet, 
där ansökarna fick bedöma kompletteringstid och utbetalning av bidrag. I genomsnitt var 74 
procent nöjda med bidragshanteringens effektivitet.  
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Tabell 4.28 Tillgänglighet, rättsäkerhet och effektivitet 2010 

Påståenden 
Instämmer i mycket hög  
grad/i ganska hög grad. 
Procent 

Vad tycker ni om tillgängligheten? 

Det är enkelt att använda Ungdomsstyrelsens webbaserade ansöknings-

system/ansökningshandlingar. 75 

Den information jag behöver finns på webbsidorna. 84 

Det är enkelt att kontakta handläggare via telefon eller e-post. 88 

De villkor och krav som ställs för bidraget är beskrivna på ett tydligt sätt. 74 

Tillgänglighet, medelvärde  80 

 

Vad tycker ni om handläggningens rättssäkerhet? 

De beslutsmotiveringar som lämnas vid bifall respektive avslag av 

bidragsansökningar är sakliga. 82 

De bidragsbeslut som fattas av Ungdomsstyrelsen är opartiska och objektiva. 95 

Ungdomsstyrelsens handläggare visar öppenhet mot och respekt för 

föreningen/projektägaren och dess företrädare vid handläggningen. 94 

Rättsäkerhet, medelvärde 90 

 

Vad tycker ni om handläggningens effektivitet? 

Handläggare svarar snabbt på frågor i samband med ansökningar och 

redovisningar. 86 

Tiden för att lämna kompletteringar under handläggning är tillräcklig. 66 

Besked om beslut kommer inom rimlig tid. 74 

Beviljat bidrag betalas ut inom rimlig tid. 71 

Effektivitet, medelvärde 74 

 

4.4.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen av bidrag 

Efterfrågan på att delta i Ung och Aktiv i Europas olika delprogram var fortsatt hög under 2010 
och endast 49 procent av projektansökningarna kunde beviljas medel. De projekt som inte följde 
de formella kriterierna eller brast i kvalitet avslogs först.  

Det totala antalet deltagare ökade något från 2009. Antalet ledare som genomförde 
kompetenshöjande utbildningar fortsatte att ligga på samma nivå och omfattade flertalet 
prioriterade temaområden. Andelen inkluderingsprojekt ökade för tredje året i rad och cirka 36 
procent av de beviljade projekten uppmärksammade den nationella prioriteringen kring unga och 
sysselsättning.  

En heltäckande beskrivning av tidsåtgång kopplat till produktivitetsmått kan inte göras för året. 
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4.4.3 Ungdomsstyrelsens revisorer ska anse att bidragen är hanterade på 
ett rättssäkert sätt 

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa granskades av revisorer vid ett flertal tillfällen under 
2010. I januari 2010 genomförde Europeiska kommissionen en revision av Ungdomsstyrelsen och 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, vilket resulterade i en del anmärkningar. I 
september genomfördes ytterligare en revision på uppdrag av Europeiska kommissionen, då 
granskades bidragskontrakten för 2004 och 2007 av revisionsbyrån Moore Stephens. I oktober 
genomfördes ännu en revision på uppdrag av EU-kommissionen kring resursanvändandet för 
Ungdomsstyrelsens kontroller av projekt. Utöver revisionerna utförda av Europeiska 
kommissionen genomfördes en internrevision och en revision på uppdrag av departementet. 
Revisorsrapporterna gav en del rekommendationer, men alla granskare ansåg att 
Ungdomsstyrelsen i stort sett följer Europeiska kommissionens krav.  

Ungdomsstyrelsen lade under året ned stora resurser på ytterligare kvalitetsutveckling av rutiner 
och arbetssätt till följd av revisorernas anmärkningar. Samtliga observationer från kommissionens 
sida på Ungdomsstyrelsen är färdigbehandlade. Internrevisionens och revisionsbyrån Moore 
Stephens rapporter är antingen inte klara, eller var klara precis innan årsskiftet, och har därför 
ännu inte hunnit åtgärdas.  

4.5 Tabeller 
Här visas fördelade bidrag per projekt. Uppgifterna avser fattade beslut på ansökningsnivå, det 
slutgiltiga beloppet kan bli justerat när slutrapporterna har analyserats efter projektens 
genomförande. Ungdomsstyrelsen har idag inga andra uppgifter än de först beviljade beloppen. 
 
Tabell 4.29 Fördelning av bidrag på enskilda mottagare 2010. Belopp i euro 
Organisation (uppdelat enligt nedan där det är relevant, 
annars endast organisationer eller offentlig verksamhet)

Bidragsbelopp 
 

A) IDEELLA ORGANISATIONER EURO 
ABC active aid for people and the environment 18 385 
AEGEE Lund 16 455 
AFS Intercultural Programs 9 210 
A-net Youthforum 18 430 
A-net Youthforum 18 126 
Astrid Lindgrens Hembygd 15 209 
Backa Röd Barnen 6 000 
Barahley Somaliska hjälp förening 37 749 
Berggården, c/o Erika Svensson 8 960 
Bnei Akiva 15 948 
CISV Sweden 10 365 
Communicare 5 920 
Communicare 6 190 
CULTURA 19 910 
Culture Clinic 24 652 
Det feministiska filmnätverket – Effekt, c/o Rapp 7 000 
Elsas hus – Studiefrämjandet i Östergötland 19 937 
Equmenia 8 340 
EUP Öst 30 807 
Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 25 521 
Frälsningsarmén/ Frälsningsarméns Ungdom 24 359 
Galka Utbildning och Utveckling 6 660 
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Gotlands Idrottsförbund 40 200 
Hallands länsförbund 4H 8 296 
Internationella Arbetslag (IAL) 15 590 
Internationella Romska Evangeliska Missionen 35 648 
Jönköpings Segelflygklubb 13 693 
KFUM Norrköping 8 500 
Kista SC 8 958 
Kista SC 8 220 
Kumulus 27 343 
Kumulus 18 950 
Kumulus 18 990 
Kumulus 69 135 
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 30 900 
Lunds Ungdomsting 7 772 
Mumrik Film och Drama 9 355 
NBV Norr 10 190 
Nerikes Internationella Förening 25 042 
Nigerian Information Centre 10 455 
NORDGU 19 300 
Nordiskt centrum för interreligiös dialog 12 565 
Nätverket f. Huntingtons sjukdom i Västra Götalandsregionen i Sverige 15 823 
OUTRO ideell förening 4 920 
Partille FN-förening, c/o Margareta Hogner 17 784 
PeaceWorks Sweden 33 050 
PeaceWorks Sweden 21 655 
PeaceWorks Sweden 10 120 
Projektor Ideell Förening/Nätverket SIP 14 056 
Pueri Cantantes Cathedralis 7 100 
RFSU Gävles ungdomsgrupp 8 100 
Rinkeby Folkets Hus 7 100 
Ryska riksförbundet i Sverige 20 438 
Sisterhood 7 100 
Skabbteatern Alma Lindé c/o Wenneberg 8 100 
Somaliska Europeiska Ungdoms Kultur och Idrott 16 520 
Somaliska Kultur och idrottsförening 22 904 
Somaliska Ungdomsföreningen i Sverige 26 055 
Somaliska ungdomsföreningen i Sverige (SUFIS) 18 893 
Swedish Middle East North African GROUP 16 875 
Svenska Scoutrådet/The Swedish Guide and Scout Council 15 903 
Svenska Scoutrådet/The Swedish Guide and Scout Council 16 305 
Sveriges Elevråd – SVEA 9 675 
Teater Arken 14 041 
Teaterkontoret ARKEN 7 880 
The SIP Network – Projektor 18 700 
The SIP Network – Projektor 12 630 
The SIP Network – Projektor 9 490 
The SIP Network – Projektor 9 210 
Tidsnätverket i Bergsjön 19 060 
Unga vänner 6 519 
Ungdomssatsningen Väster 8 540 
Utrikespolitiska Förbundet Sverige 15 000 
Vattholma Ecological Farm 8 850 
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Vattholma Ecological Farm 8 850 
Vattholma Ecological Farm 8 805 
Viksjöforsbaletten 6 195 
Viksjöforsbaletten 32 793 
Viksjöforsbaletten 19 222 
Viktoriahuset 14 941 
Yarsans demokratiska ungdomsförening 7 000 
Youth For Understanding Sverige 6 480 
Youth For Understanding Sverige 8 155 
Youth For Understanding Sverige 5 318 
Örebro Somaliska Kultur Center 16 502 
Östergarns Idrottsklubb 19 730 
Östra Broby Kyrkliga Samfällighet 17 624 
Östra Broby Kyrkliga Samfällighet 8 809 

B) OFFENTLIG VERKSAMHET EURO 
Ale kommun 18 038 
Bromma Stadsdelsförvaltning, Fritidsenheten 24 302 
De la Gardie Gymnasiet, Individuella programmet 10 611 
De la Gardie Gymnasiet, Individuella programmet 13 065 
Efyran Ungdomens Hus 22 027 
Fritid Jönköping 4 884 
Gylle skolas elevråd 12 192 
Göteborgs stad Linnéstaden/Ungdomsenheten 9 770 
Göteborgs stad Linnéstaden/Ungdomsenheten 28 184 
Göteborgs stad Linnéstaden/Ungdomsenheten 26 552 
Götene kunskapscenter, Götene kommun 14 429 
Hudiksvalls kommun 3 590 
Hässlehus Youth Club 16 102 
IDEUM – Arvidsjaurs kommun 34 395 
IDEUM – Arvidsjaurs kommun 10 960 
Individ- och omsorgsförvaltningen 14 998 
Karlskrona kommun 17 703 
KEKS Eurodesk Mölndal 22 947 
KEKS/Youth Centers City of Mölndal 21 718 
KEKS/Youth Centers City of Mölndal 22 278 
Kristinehamns kommun, Ungdomar och Utveckling 11 962 
Kristinehamns kommun, Ungdomar och Utveckling 4 045 
Kulturhuset VEGA, Upplands Väsby kommun 9 776 
KulturUngdom 40 560 
Kungsbacka Municipality 8 610 
Kungsbacka Municipality 5 190 
Lidingö musikskola 11 109 
Marks kommun 21 742 
Melleruds kommun, Kulturenheten 20 424 
Municipality of Ale – Care Service Department 7 770 
Municipality of Sundsvall – Opalen Youth Center 8 940 
Mölndals Stad/KEKS 53 110 
Regionförbundet Örebro 13 331 
Rättvik kommun ungdomens hus 11 726 
SDF Gunnared 15 475 
Sliperiet 30 522 
Sliperiet 9 106 
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Sollefteå kommun KUFF Ungdomsenheten 8 440 
Sollefteå kommun KUFF Ungdomsenheten 1 860 
Sollefteå kommun, Kultur- Utbildning och Fritidsförvaltningen 9 899 
Solna UngdomsCafe 10 980 
Stockholm Youth District 1 612 
Stockholm Youth District 11 422 
Stockholms kulturförvaltning/kulturskolan 43 414 
Sundsvalls kommun, FFA 18 970 
Sundsvalls kommun, Ungdomsavdelningen 4 438 
The Committee for Allocation of Social Welfare, Gothenburg City 20 946 
Utbildningsförvaltningen Lidköping (Department of education) 9 300 
Young resource Motala Municipality 14 560 
Åmåls Kommun – Europa Direkt 24 642 
Åmåls Kommun – Europa Direkt Fyrbodal 37 405 
Åmåls Kommun – Europa Direkt Fyrbodal 5 250 
Åmåls Kommun – Europa Direkt Fyrbodal 28 477 
Östersunds Kommun/Navigatorcentrum 42 234 

   C) Övriga (INDIVIDER)  EURO 
Kristoffer Nolgren 6 800 
Sofia Priftis 7 000 
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5 Samlad resultatredovisning 

Ungdomsstyrelsens mål för verksamheten bygger på regeringens beslut om myndighetens 
arbetsområden och inriktning, vilket framgår av Ungdomsstyrelsens instruktion och 
regleringsbrev. Enligt instruktionen har Ungdomsstyrelsen ett övergripande ansvar för att de 
nationella ungdomspolitiska målen – att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång 
till välfärd och verklig tillgång till inflytande – får genomslag inom olika samhällssektorer. 
Ungdomsstyrelsen ska särskilt ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars 
levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå, göra samordnade 
uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i 
statliga myndigheters verksamheter, verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad 
ungdomspolitik och stödja denna utveckling samt verka för förnyelse och utveckling av ungas 
fritids- och föreningsverksamheter. 

I regleringsbrevet för 2010 finns ett antal återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen ska 
redovisa i samband med årsredovisningen för 2010. Dessa redovisas i kapitel 2 och 3 och 
kommenteras inte i övrigt här. 

För att säkra att verksamheten har rätt inriktning har myndigheten konkretiserat instruktionen i 
tre övergripande mål med delmål och tillhörande indikatorer. Samtliga mål och delmål beskrivs i 
kapitel 1. 
Myndighetens mest väsentliga prestationer har beskrivits i kapitlen 2–4, inklusive uppföljning av 
aktuella delmål och indikatorer.  

5.1 Instruktionen och hur uppdraget uppfyllts 
Ungdomsstyrelsen har enligt myndighetens instruktion ett övergripande ansvar för att de 
nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. Det är inte möjligt 
för Ungdomsstyrelsen att följa upp i vilken utsträckning myndighetens verksamhet de facto har 
lett till att målen fått ett större genomslag. Det som är möjligt att mäta och som vi också följer upp 
i den mån vi kan i årsredovisningen är följande: om vår kunskapsproduktion är relevant och 
efterfrågad, hur vi får statliga och kommunala aktörer att förstärka sitt ungdomsperspektiv samt 
att vår bidragsgivning präglas av tillgänglighet, effektivitet och rättsäkerhet. Hur vi uppnått de 
målen redovisas i nästa avsnitt.  

Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen särskilt ansvara för att det finns samlad kunskap om 
ungdomars levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå. Under 2010 har 
Ungdomsstyrelsen genomfört en rad olika utredningar på uppdrag av regeringen. Uppföljningen 
av ungdomspolitiken och ungas villkor har fullgjorts genom framtagandet av rapporterna Ung 
idag 2010 och Fokus 10. Utöver detta har en rad andra utredningar producerats under året.  

Resultaten från denna kunskapsproduktion har spridits genom myndighetens egna konferenser 
och utbildningar samt genom medverkan i aktiviteter arrangerade av andra. Ungdomsstyrelsens 
personal har under året varit efterfrågade föreläsare. På våra konferenser och utbildningar har vi 
även lyft fram relevant kunskap om ungas villkor som producerats av andra. På den kommunala 
och regionala nivån har Ungdomsstyrelsen bistått kommuner och regioner med möjligheten att ta 
fram kunskap om ungas villkor genom enkätundersökningen Lupp. Under året har 32 kommuner 
genomfört enkäten i samarbete med Ungdomsstyrelsen. Det innebär att 46 procent av Sveriges 
kommuner nu genomfört enkätundersökning vid minst ett tillfälle.  
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Ett annat uppdrag myndigheten har är att göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för 
ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter. 
Genom uppföljningen av indikatorer på ungas levnadsvillkor som presenteras i Ung idag 2010 har 
Ungdomsstyrelsen samverkat med ett 15-tal andra statliga myndigheter. En del av 
myndigheternas redovisningar av indikatorer har också innehållit exempel på insatser 
myndigheterna gör för att påverkat utfallet på indikatorerna och därmed förbättra ungas villkor. 
Vi har verkat för att ungdomsperspektivet ska utvecklas också genom vårt deltagande i andra 
myndigheters referens- och expertgrupper och genom att vi bjudit in andra statliga aktörer till vår 
egna referens- och expertgrupper. 

Ungdomsstyrelsen ska verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik 
och stödja denna utveckling. Det har främst gjorts genom satsningen på enkätverktyget Lupp och 
genom de konferenser och utbildningar som myndigheten genomfört under året. Under 2010 
genomförde Ungdomsstyrelsen en nationell utbildning för kommunala och regionala tjänstemän, 
Strategier för utveckling av den lokala ungdomspolitiken. Ett flertal kommunbesök genomfördes 
under året för att stödja kommunerna i deras arbete och en omfattande dialog fördes genom 
kontakter via telefon och e-post. Genomförandet av ett flertal av delprogrammen inom Ung och 
Aktiv i Europa har också bidragit till att utveckla kommunernas ungdomspolitik.  

Ytterligare ett uppdrag för Ungdomsstyrelsen är att verka för förnyelse och utveckling av ungas 
fritids- och föreningsverksamheter. Genom de bidragsformer som stödjer ungdomsorganisationer 
samt ungas fritid och organisering bidrar Ungdomsstyrelsen i hög grad till att detta uppdrag 
uppfylls. Det samma gäller vissa av delprogrammen inom Ung och Aktiv i Europa. En stor del av 
det stöd Ungdomsstyrelsen ger kommunerna i deras utveckling av sin lokala ungdomspolitik 
handlar om fritids- och föreningsverksamheter. Ett flertal av de utbildningsuppdrag som 
myndigheten genomfört under året har haft personal inom fritidssektorn samt representanter för 
ideella organisationer som uttalade och prioriterade målgrupper. På så sätt har stora delar av 
myndighetens verksamhet haft som syfte att bidra till denna utveckling. 

I instruktionen framgår att Ungdomsstyrelsen ska fördela bidrag i enlighet med följande 
förordningar: (2001:1060), (2002:989), (2002:1058) (2005:1089) (2006:7) (2006:390) (2008:62) 
(2008:63) samt (2008:349). Ungdomsstyrelsen ska även fördela annat stöd till ungdoms-
verksamhet som ställs till myndighetens förfogande. Det är Ungdomsstyrelsen bedömning att 
myndigheten har fullgjort uppdraget kring bidragsgivning under året.  

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som 
regeringen beslutar om och ansvarar för att programmen genomförs i Sverige. Myndigheten 
ansvarar också för hanteringen av de stödstrukturer som hör till programmen. Under 2010 har 
Ungdomsstyrelsen fortsatt arbetet med programmet Ung och Aktiv i Europa samt SALTO-IRC 
och Eurodesk. 
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5.2 Övergripande mål 1, Ungdomsstyrelsens 
kunskapsproduktion om ungas levnadsvillkor är 
relevant och efterfrågad 

Kunskapsproduktion omfattar förutom myndighetens rapporter även myndighetens utbildningar 
och konferenser. Ungdomsstyrelsens utbildningar, konferenser och seminarier utgår ofta från de 
publicerade rapporterna. Ett mått på rapporternas relevans är därmed bland annat intresset för att 
delta i dessa utbildningsinsatser. 

Tre av de fyra delmålen som ingår i målet Ungdomsstyrelsens kunskapsproduktion om ungas 
levnadsvillkor är relevant och efterfrågad är uppfyllda, med reservation för att alla delmål inte 
har kunnat följas upp i sin helhet. Det fjärde delmålet om 400 positiva medieträffar uppnåddes 
däremot inte helt. Dock var 81 procent av medieträffarna antingen neutrala eller positiva, vilket i 
sig är ett bra resultat. 

 Antalet medieträffar totalt visar också att mediernas intresse för myndighetens verksamhet var 
större 2010 än något tidigare år. Detta kan vara ett resultat av den mycket intensiva utbildnings-, 
konferens- och seminarieverksamhet som Ungdomsstyrelsen bedrev på flera orter runt om i 
Sverige under 2010. Utbildningarna och seminarierna arrangerades för att föra ut myndighetens 
nya kunskap kring de aktuella frågorna som berör sexuell exponering och exploatering via 
internet, äktenskap mot den egna viljan samt mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld 
och förtryck. Försäljningsstatistiken visar också att de rapporter och studiematerial som 
myndigheten har tagit fram kring dessa frågor har varit efterfrågade. 

5.2.1 75 procent av målgruppen ska anse att den kunskap de fått 
genom myndigheten är användbar i arbetet 

Detta delmål har inte kunnat följas upp i sin helhet under 2010 och därför presenteras inga 
övergripande procentsatser i denna redovisning. Måluppfyllelsen i årets redovisning mäts med 
hjälp av deltagarnas bedömning av användbarheten av den kunskap som de har fått genom 
Ungdomsstyrelsens nationella utbildningar. Deltagarna ombads att betygsätta utbildningen i en 
femgradig skala, där 5 är mycket användbar och 1 mindre användbar. Samtliga utbildningar 
uppnådde målet om att 75 procent av målgruppen ska anse att den kunskap som de fått är 
användbar i arbetet. 

 
Tabell 5.1 Deltagarnas bedömning av utbildningars användbarhet i arbetet 2010. Procent 

 Kunskapen från utbildningen är 
användbar i mitt arbete 

 

Nationell utbildning Mycket 
användbar 

Ganska 
användbar 

I viss mån 
användbar Totalt 

Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor? 64 31 5 100 

Unga, sex och internet 88 12 100 

Tjejjourer och liknande verksamheter för killar  73 27 100 
Strategier för utvecklingen av lokal 
ungdomspolitik 83 17  100 
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5.2.2 Ungdomsstyrelsen ska fylla minst 90 procent av platserna på 
myndighetens konferenser, utbildningar och seminarier 

Måluppfyllelsen mäts med hjälp av antal deltagare och platser på myndighetens konferenser, 
utbildningar och seminarier. Det är inte en heltäckande uppföljning av samtliga utbildningar som 
arrangerats av Ungdomsstyrelsen under året då det inte varit möjligt att genomföra. Det som 
redovisas är de nationella utbildningarna samt de större konferenserna. Flertalet utbildningar som 
myndigheten anordnade under 2010 och som har varit möjliga att följa upp var fullbokade och 
Ungdomsstyrelsens olika seminarier och konferenser var mycket populära under året. För många 
av konferenserna och seminarierna som arrangerades under 2010 saknas dock uppgift om det 
totala antalet platser, eftersom delmålen inte var fastställda under våren då många av aktiviteterna 
genomfördes. 
 
Tabell 5.2 Deltagande i Ungdomsstyrelsens konferenser, utbildningar och seminarier 2010 
 Totalt antal deltagare Totalt antal platser 

Nationella utbildningar   
Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor 106 106 
Unga, sex och internet 220 220 
Tjejourer och liknande verksamhet för killar 106 109 
Strategier för utveckling av lokal ungdomspolitik 36 36 
Konferenser   
Rikskonferensen 871 900 
Regionala konferenser 462 501 
Övriga konferenser och seminarier   
Startkonferens Lupp 2010* 68  
Från Lupp till handling 113 113 
Seminarier kring Gift mot sin vilja* 1 312  
Lokala samverkansseminarier kring mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld*  140  

Seminarieserie Killar, män och maskulinitet* 500  
Seminarium Inga fler stenar 124 165 
Seminarieserie Segregationstribunalen* 240  
Konferensserien Men fråga mig bara  218 220 
Konferensserien Ses offline? 651 663 
Konferensserien Naken på nätet 653 663 
Totalt 5 820  

* I denna aktivitet har det inte funnits ett bestämt antal platser 
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5.2.3 Ungdomsstyrelsens produktioner ska spridas i XX exemplar 

Måluppfyllelsen mäts med hjälp av antalet sålda rapporter. Nedladdade exemplar kan på grund av 
en ändring i myndighetens system inte redovisas för 2010. Delmålet är inte preciserat då målet 
började gälla först hösten 2010. 

Försäljningsstatistiken ger en fingervisning om vilken spridning olika skrifter fått. Det är dock 
värt att påpeka att vissa skrifter används som utbildningsmaterial och därför har nått fler personer. 
Andra rapporter är skrivna med syftet att exempelvis ge regeringen ett bra beslutsmaterial. 
 
Tabell 5.3 Spridning av utredningar/rapporter 2009 och 2010 
 Sålda 2010 Sålda sedan utgivningen 

Gift mot sin vilja** 111 241 

Ung idag 2009** 96 205 

Se mig** 84 202 

Vägarna in* 162 162 

Hon Hen Han* 117 117 

Ung idag 2010* 82 82 

Fokus 09* 60 60 

Avhopparverksamhet* 12 12 

Värdefulla möten*** - - 

Av egen vilja*** - - 

Fokus 10*** - - 
*Utgivna 2010 
**Utgivna 2009 
***Inga försäljningssiffror finns eftersom rapporterna färdigställdes precis innan årsskiftet 2010/2011. 
 
5.2.4 Ungdomsstyrelsen ska ha 1 200 genomslag i medierna, varav 

400 ska vara positiva 

Måluppfyllelsen mäts genom myndighetens mediebevakningssystem. Under 2010 nämndes 
Ungdomsstyrelsen 1 478 gånger i medier som är tillgängliga på internet. Det är fler publiceringar 
än någonsin tidigare, och 28 procent fler publiceringar än 2009.  

 
Tabell 5.4 Antal medieträffar 2006–2010 
År Antal medieträffar 

2010 1 478 
2009 1 151 
2008 1 071 
2007 1 089 
2006 402 

 
Målet om att Ungdomsstyrelsen ska ha 1 200 genomslag i medierna, varav 400 ska vara positiva 
uppnåddes delvis. Majoriteten av artiklarna, 58 procent, tolkades som neutrala av vårt 
mediebevakningssystem. Närmare 340 artiklar, 23 procent, tolkades som positiva eller mycket 
positiva och 16 procent som negativa.7  Målet om 400 positiva medieträffar uppnåddes därmed 
inte.  
 

                                                      
7 Övriga artiklar, motsvarande 3 procent, är dubbletter. Artiklar som är identiska men publicerade i två eller flera källor 
klassificeras endast en gång, men räknas var för sig i artikellistan. 
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5.3 Övergripande mål 2, Ungdomsstyrelsen stödjer statliga 
och kommunala aktörer att förstärka 
ungdomsperspektivet i sin verksamhet 

Tre av de fyra delmålen som ingår i målet Ungdomsstyrelsen stödjer statliga och kommunala 
aktörer att förstärka ungdomsperspektivet i sin verksamhet följdes upp under 2010 och är 
samtliga uppfyllda. Däremot kunde inte det fjärde delmålet, 1/3 av landets kommuner ska anse att 
de inspirerats av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv följas upp, vilket gör det 
svårt att bedöma om målet i sin helhet kan anses vara uppfyllt.   

5.3.1 Ungdomsstyrelsen ska delta i minst 40 externa 
referensgrupper, nätverk eller kommittéer 

Under 2010 deltog representanter för Ungdomsstyrelsen i 40 externa referensgrupper, kommittéer 
och nätverk. Det var lika många som 2009. Genom att delta i externa referensgrupper bidrar 
Ungdomsstyrelsen till att ge ett ungdomsperspektiv på olika statliga insatser. Målet om att delta i 
minst 40 externa grupper uppnåddes. 
 
Tabell 5.5Antal referensgrupper som Ungdomsstyrelsen deltog i 2008-2010 
 2010 2009 2008 

Antal 40 40 21 

 

5.3.2 Minst 25 andra myndigheter ska medverka i 
Ungdomsstyrelsens referensgrupper  

I de referens- och samrådsgrupper som Ungdomsstyrelsen knöt till sig under 2010 deltog 
representanter för 35 andra statliga myndigheter. År 2010 är det första året som delmålet följs upp 
och det går därför inte att göra jämförelser bakåt i tiden. Genom samverkan med andra 
myndigheter kvalitetssäkrar vi vår egen verksamhet samtidigt som vi lyfter in ett 
ungdomsperspektiv i deras. Målet om ha medverkan från minst 25 andra myndigheter uppnåddes. 
 
Tabell 5.6 Antal myndigheter i Ungdomsstyrelsens referensgrupper 2010 
 2010 

Antal 35 
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5.3.3 De statliga myndigheter som ingår i indikatorrapporteringen 
ska anse att de inspirerats av Ungdomsstyrelsen att förstärka 
sitt ungdomsperspektiv  

Delmålet mäts med hjälp av målgruppens – här de myndigheter som har i regeringsuppdrag att 
årligen redovisa indikatorer för ungas levnadsförhållanden – bedömning av om de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. Utifrån myndigheternas svar kan man dra 
slutsatsen att arbetet med att följa ungas levnadsvillkor bidrar till att stärka ungdomsperspektivet 
hos de deltagande myndigheterna. Arbetet har bidragit till förnyade kunskaper hos 
myndigheterna. Av de 16 myndigheterna svarade 12 att indikatorredovisningen var förankrad hos 
myndighetens ledning innan den skickades till Ungdomsstyrelsen. Arbetet har också i viss mån 
bidragit till diskussioner om själva kunskapsproduktionen avseende ungas villkor. Sex 
myndigheter svarade att det hade pågått utvecklingsdiskussioner i samband med inrapporteringen 
avseende myndighetens arbete med de ungdomspolitiska indikatorerna. De flesta av 
myndigheterna, 9 av 15, hade inte sammanställt informationen om ungas villkor inom sitt 
ansvarsområde om inte de hade haft regeringsuppdraget. 

 
Tabell 5.7 Ungdomsperspektiv i myndighetens arbete vid inrapporteringen av de 
ungdomspolitiska indikatorerna 2010 

 Ja Nej Totalt 
Var indikatorredovisningen förankrad hos myndighetens 
ledning innan den skickades till Ungdomsstyrelsen? 12 4 16 

Har det i samband med inrapporteringen pågått 
utvecklingsdiskussioner avseende myndighetens arbete 
med de ungdomspolitiska indikatorerna? 

6 10 16 

Togs de ungdomspolitiska indikatorerna fram endast för 
redovisningen till Ungdomsstyrelsen?  9 6 15 

Kommentar 1: Följande myndigheter redovisar ungdomspolitiska indikatorer: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brå, Boverket, 
CSN, Försäkringskassan, Högskoleverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens 
kulturråd, Statens skolverk, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Valmyndigheten.  
Kommentar 2: En av de svarande myndigheterna hade kryssat i båda svarsalternativen i den sista frågan. Därför har Ungdomsstyrelsen 
valt att inte redovisa deras svar i den frågan.  
 

5.3.4 1/3 av landets kommuner ska anse att de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv 

Denna indikator har inte kunnat mätas under 2010 men nedan följer kommentarer till den 
redovisning som presenterats i avsnittet 2.3.5. 

Under 2010 genomfördes Lupp – en enkät och ett verktyg för lokal uppföljning av ung-
domspolitiken – i 32 kommuner. Därmed har nästan hälften av Sveriges kommuner genomfört 
enkäten. Utvärderingarna av Lupp som verktyg och Ungdomsstyrelsens stöd är överväldigande 
positiva men visar också var det finns utvecklingsmöjligheter framöver. Myndighetens fortsatta 
samverkan med regioner och nätverk har varit framgångsrik. Det tycks finnas ett alltmer 
kunskapsbaserat helhetsperspektiv på ungdomspolitik lokalt men även regionalt. 
Ungdomsstyrelsen ser en fortsatt potential för spridning och utveckling på det lokala planet via 
den regionala nivån och fortsätter utvecklingsarbetet inom det området.  
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Myndighetens ambitionshöjning med att integrera det europeiska perspektivet i reguljär 
verksamhet har varit framgångsrik såväl internt som externt som programpunkt på våra egna och 
andras konferenser, inom ramen för den ungdomspolitiska utbildningen och i mötet med regioner 
och kommuner. 

Under verksamhetsåret beslutade Ungdomsstyrelsen om ett strategiskt ramverk med ett antal 
prioriteringar för myndighetens arbete gentemot kommuner och regioner. En av de viktigaste 
prioriteringarna är att utveckla arbetet med Lupp och fokusera på de kommuner och regioner som 
genomför eller har genomfört enkäten. Strategiska områden som identifierats som särskilt viktiga 
att prioritera och utveckla är bland annat fortsatt utveckling av en ungdomspolitisk utbildning för 
kommuner och mellankommunala sammanslutningar, fortsatt arbete med regionala 
sammanslutningar samt det nationella nätverket för kommunala chefstjänstemän.   

5.4 Övergripande mål 3, Ungdomsstyrelsens bidrag är 
tillgängliga och hanteras effektivt, rättssäkert och i 
enlighet med dess syfte och krav 

Generellt uppnåddes målet att målgruppen ska anse att Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga 
och hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav. Delmålet om hög 
produktivitet i hanteringen av bidrag har inte kunnat mätas 2010. Därtill har revisorerna endast 
granskat hanteringen av Ung och Aktiv i Europa. Därför är det svårt att bedöma måluppfyllelsen i 
sin helhet. 

5.4.1 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens målgrupper ska 
anse att bidragen är tillgängliga och att de hanteras effektivt 
och rättssäkert 

Måluppfyllelsen har mätts genom att utvalda delar av målgrupperna, som här består av 
organisationer som har beviljats bidrag, har fått svara på en elektronisk enkät om Ung-
domsstyrelsens hantering av bidragen. Om man bedömer måluppfyllelsen utifrån de enskilda 
delmålen så uppnådde myndigheten målet helt för organisationsstöd och nästan helt för Ung och 
Aktiv i Europa. Undantaget är effektivitetsmålet där 74 procent av målgruppen instämde i att 
bidragen hanteras effektivt, jämfört med målet 75 procent. Om man istället bedömer 
måluppfyllelsen utifrån medelvärdet för de tre delmålen så kan man istället bedöma att målet har 
uppfyllts. 

 
Tabell 5.8 Målgruppens syn på bidragens tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet 2010.  
Procent 

 
Instämmer i mycket hög grad/i ganska hög grad. 
Procent. 

  Organisationsstöd EU-program 
Tillgänglighet 83 80 
Rättssäkerhet 79 90 
Effektivitet 83 74 
Totalt, tillgänglighet, rättssäkerhet, effektivitet 82 80 
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5.4.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen av 
bidrag  

Ungdomsstyrelsen utvecklar för närvarande verktyg för att kunna mäta delmålet om en hög 
produktivitet i hanteringen av bidrag. I årets redovisning beskrivs måluppfyllelsen utifrån antalet 
ansökningar, bifall och avslag över en treårsperiod, vilket ger en viss uppfattning om 
produktiviteten i hanteringen av bidragen. 

Totalt togs 957 ansökningar emot för olika projekt- och organisationsbidrag. Över tre år ökade 
således den totala ärendemängden med 294 ansökningar.  
Antalet riksorganisationer som ansökte om organisationsstöd ökade från 231 till 269, en del av 
ökningen kan förklaras av att en del organisationer, som tidigare haft statsbidrag och sedan fått 
avslag, återkom med en ansökan. De 93 ungdomsorganisationer som var berättigade till 
statsbidrag i form av struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag tilldelades 
sammanlagt 155 101 705 kronor från AB Svenska Spel. 

Antalet projektansökningar ökade från 432 till 688 ansökningar.  
 

Tabell 5.9 Bidragshantering inom organisationsstöd 2008-2010 
  2010 2009 2008 

Antal Beviljat,  
Kr 

Antal Beviljat,  
kr 

Antal Beviljat,  
kr 

sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag sökt* beviljat avslag 

Ungdomsorganisationer 112 104 8 71 941 834 111 105 6 71 497 906 109 103 6 71 999 939

Organisationer bildade på 
etnisk grund 

70 53 17 18 905 000 63 54 9 19 000 001 61 53 8 19 000 000

Organisationer för hbt-
personer 

9 5 4 6 298 000 9 3 6 6 345 000 16 9 7 6 315 000

Kvinnors organisering 
(organisations- och 
etableringsbidrag) 

78 57 21 16 506 000 65 53 12 15 275 000 45 41 4 13 811 000

Kvinnors organisering 
(verksamhetsbidrag) 

84 34 50 11 914 700 101 47 54 13 976 600 97 51 46 12 738 650

Verksamheter som förebygger 
och motverkar diskriminering 

35 16 19 9 999 123 32 18 14 14 149 011 35 20 15 12 900 420

Verksamheter mot rasism 79 18 61 7 682 290 97 33 64 10 742 000 86 23 63 9 292 000

Jämställdhetsprojekt 105 21 84 7 067 500 94 30 64 6 900 200 99 30 69 6 893 150

Ungdomars fritid och 
organisering 

201 44 157 18 554 900 169 54 115 19 990 000 91 36 55 13 130 000

Jämställdhetsarbete bland 
nationella minoriteter 

15 8 7 2 250 000 35 12 23 1 386 000 24 9 15 1 250 000

Engagemangsguider 91 21 70 11 595 000         

Organisationers arbete mot 
diskriminering 

34 8 26 4 500 000         

Yrkesinriktad mentorskap för 
nyanlända 

44 9 35 4 500 000         

Ungdomsorganisationernas 
lokala verksamheter (AB 
Svenska Spel) 

 93  155 101 705  93  175 610 624  91  131 289879

Totalt 
957 491 559 346 816 052 776 502 367 354 872 342 663 466 288 298 620 038

Kommentar: Medel från AB Svenska Spel till ungdomsorganisationernas lokala verksamheter har utbetalats till de 
ungdomsorganisationer som var berättigade till statsbidrag i form av struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag. 
 
Efterfrågan på att delta i Ung och Aktiv i Europas olika delprogram var fortsatt hög under 2010 
och endast 49 procent av projektansökningarna kunde beviljas medel. Antalet ansökningar var i 
stort sett detsamma som 2009, liksom andelen beviljade projekt. Det totala antalet deltagare ökade 
något från 2009.  
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Tabell 5.10 Bidragshantering inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa 2008-2010 
Delprogram 2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag, euro

Antal Beviljat 

bidrag, euro 

Antal Beviljat 

bidrag, eurosökt beviljat avslag Sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Ungdomsutbyte 80 36+1 43 660 305 91 38 53 660 711 77 30 47 493 508
Ungdomsinitiativ 44 18 26 155 139 56 25+2 29 254 468 37 21 16 192 045
Demokratiprojekt  

10 3 7 95 899 7 3 4 105 009 7 2 5 99 110
Europeisk 
Volontärtjänst 89 60+2 27 1 082 929 82 58 24 883 381 83 53+1 29 928 178
Ung i världen* 

38 9 29 163 553 41 13 28 242 871 20 13 7 232 235
Utbildning och 
nätverksbyggande 27 10+1 16 197 812 18 8+1 9 128 557 20 12 8 122 089
Möten mellan unga 
och personer med 
ansvar för 
ungdomspolitiken 8 4 4 111 981 9 2 7 70 000 6 5 1 96 333

Summa 296 140+4 152 2 467 618 304 147+3 154 2 344 997 250 136+1 113 2 163 498
Kommentar: De beviljade projekt som ställdes in är markerade under beviljat, men som + projekt. Beviljade bidrag avser initiala beslut 
(även för 2008), och inte de slutgiltiga beloppen som fastställs först när slutrapporter är bedömda.  
* Inom Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och nätverksbyggande. 

 
Ungdomsstyrelsens kommunala bidragsmedel gick till stöd för kommunala projekt, lokala och 
regionala konferenser, nätverk för ungdomsfrågor i deras arbete samt till Årets ungdomskommun. 
Under 2010 minskade både ansökta och beviljade projektstöd avsevärt jämfört med tidigare år. 
Den minskande andelen ansökningar berodde med stor sannolikhet på att endast en 
bidragsansökningsomgång utlystes under 2010 till skillnad mot två omgångar under 2009. En 
annan förklaring är myndighetens prioritering av nätverk för ungdomsfrågor under året.  

 
Tabell 5.11 Antal sökta och beviljade bidrag 2008–2010 

Stöd till lokal 
utveckling  
av ungdoms- 
politik 

2010 2009 2008 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag 

Antal Beviljat 

bidrag*****sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag sökt beviljat avslag 

Projektstöd 21 4 17 409 500 39 12 27 1 429 650 25 11 14  

Konferenser* 7 7 0 557 000 5 5 0 226 350 6 6 0  

ÅUK** 12 1 11 150 000 11 1 10 150 000 7 1 6  

NUF*** 4 6**** 0 600 000 14 4 10 200 000 5 5 0  

Summa 46 18 28 1 716 500 69 22 47 2 006 000 43 23 20 2 312 100 
*Stöd till kommuner för att genomföra konferenser i samarbete med Ungdomsstyrelsen. 
** Kommuner som ansökt om utmärkelsen årets ungdomskommun. 
*** Antal nätverk för ungdomsfrågor som ansökt om stöd.  
**** Fyra nätverk för ungdomsfrågor med kommunala huvudmän beviljades stöd under hösten 2010. Här ingår även två ansökningar 
från 2009 som beviljades stöd i januari 2010.  
***** det har inte varit möjligt att göra fördelningen på respektive stödform då vissa stödformer ändrades 2009. 
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5.4.3 Ungdomsstyrelsens revisorer ska anse att bidragen är 
hanterade på ett rättssäkert sätt 

Revisorernas bedömning av bidragshanteringen inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa  
EU-programmet Ung och Aktiv i Europa granskades av revisorer vid ett flertal tillfällen under 
2010. I januari 2010 genomförde Europeiska kommissionen en revision av Ungdomsstyrelsen och 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, vilket resulterade i en del anmärkningar. I 
september genomfördes ytterligare en revision på uppdrag av Europeiska kommissionen, då 
revisionsbyrån Moore Stephens granskade bidragskontrakten för 2004 och 2007.  
Utöver revisionerna utförda av Europeiska kommissionen genomfördes en internrevision och en 
revision på uppdrag av departementet. Revisorsrapporterna gav en del rekommendationer, men 
alla granskare ansåg att Ungdomsstyrelsen i stort sett följer Europeiska kommissionens krav.  

Ungdomsstyrelsen la under året stora resurser på ytterligare kvalitetsutveckling av rutiner och 
arbetssätt till följd av revisorernas anmärkningar. Samtliga observationer från kommissionens sida 
på Ungdomsstyrelsen är färdigbehandlade. Internrevisionens och revisionsbyrån Moore Stephens 
rapporter är antingen inte klara, eller var klara precis innan årsskiftet, och har därför ännu inte 
hunnit åtgärdas.  
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6 Indikatoruppföljning 

Indikatorer i årsredovisningen 2010: 
 
1. Deltagande i folkrörelser och föreningar  
2. Medlemskap och deltagande i partipolitiska organisationer 
3. Deltagande i politiska aktiviteter  
4. Intresse av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder 
5. Vilja att vara med och påverka lokalt 
6. Upplevd möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen 
7. Var unga vänder sig om de vill vara med och påverka lokalt 
8. Deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting. 
 
Indikatorerna 1 och 2 bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om lev-
nadsförhållanden (ULF) för 2008 och 2009. Data redovisas sammanslagna för två år för att få ett 
större underlag och därmed säkrare jämförelser mellan olika grupper.  

Indikatorerna 3–7 bygger på Ungdomsstyrelsens nationella ungdomsenkät. Den har genomförts 
vartannat år för att följa utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Den senaste undersökningen 
genomfördes vintern 2008/2009. I enkäten svarade unga på frågor om inflytande och demokrati, 
skola, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner. Årets siffror är desamma som de som 
redovisades 2009. 

Indikator 8 bygger på Statistiska centralbyråns offentliga statistik om valdeltagande i de 
allmänna valen 1994–2006. Uppgifterna avseende förstagångsväljarnas valdeltagande i valen 
2010 beräknas enligt SCB vara tillgängliga i april 2011. 
 

Deltagande i folkrörelser och föreningar 

Många unga deltar i olika föreningar. Det kan vara i skolan, i bostadsområdet eller på andra 
arenor där unga finns. Enligt den senaste mätningen 2008/2009 som redovisas i Fokus 10 – en 
analys av ungas inflytande var andelen 16–25-åringar som var medlemmar i en förening 61 
procent och andelen 35–74-åringar 86 procent. Medlemskap i alla typer av föreningar, inklusive 
idrott, fackföreningar, politiska partier och konsumentföreningar ingår i dessa uppgifter. Andelen 
föreningsmedlemmar fortsätter dock att minska, 2004/2005 hade 64 procent i ungdomsgruppen 
(16–25 år) och 88 procent i den äldre åldersgruppen medlemskap i en förening. Om man istället 
för medlemskap granskar faktiskt föreningsdeltagande är däremot skillnaderna mellan unga och 
äldre betydligt mindre, vilket förmodligen har att göra med att äldre i större omfattning är passiva 
medlemmar i till exempel konsumentföreningar och fackliga organisationer.  
I den fortsatta redovisningen beskriver vi först mötesdeltagande i föreningar, exklusive 
fackförbund och politiskt parti (tabell 6.1), och sedan medlemskap och aktivitet i politiska partier 
(tabell 6.2 och 6.3). 

Knappt en tredjedel av de unga, 29 procent, har det senaste året varit på möte i förening, 
samfund eller liknande (exklusive politiska partier och fackliga möten). Andelen bland de äldre 
var 36 procent (tabell 6.1). 
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Tabell 6.1 Andel som under de senaste 12 månaderna varit på möte i förening, samfund eller 
liknande (exklusive fackligt möte och möte i politiskt parti), 16-25 år och 35-74 år,  2008/2009. 
Procent 

16-25 år 

16-19 år 20-25 år Killar Tjejer Samtliga 35-74 år 16-74 år 

Bakgrund 

Svensk 34 25 30 30 30 38 35 

Utländsk 26 22 26 21 24 24 23 

Region 

Storstadsområden 30 25 27 28 27 34 31 

Större städer 33 25 31 26 28 36 33 

Övriga 37 24 29 34 31 36 34 

Totalt 33 24 29 28 29 36 33 

Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2008/2009. 

Kommentar: Storstadsområden = Stockholm/Södertäljes A-region, Göteborgs A-region och Malmö/Lund/Trelleborgs A-region. Större 
städer = kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum. 
Övriga = mellanbygd, tätbygd och glesbygd. 
 

Det finns några skillnader i föreningsdeltagande som är intressanta att lyfta fram. En större andel 
16–19-åringar deltar i föreningsmöten än 20–25-åringar. Mötesdeltagandet är lika omfattande 
bland tjejer som bland killar generellt, men unga med utländsk bakgrund, och framför allt tjejer 
med utländsk bakgrund, deltar i lägre grad i föreningsaktiviteter. Andelen tjejer med utländsk 
bakgrund som deltog i föreningsmöten 2008/2009 är 9 procentenheter lägre än bland tjejer med 
svensk bakgrund. Skillnaden i föreningsdeltagande utifrån svensk eller utländsk bakgrund är dock 
ännu större i åldersgruppen 35–74 år jämfört med i ungdomsgruppen. Geografiskt sett är 
föreningsaktiviteten mest omfattande på mindre orter.  

Deltagande i föreningsmöten har sjunkit markant de senaste 15 åren, både bland unga och bland 
äldre. Åren 1994/1995 hade 51 procent av unga i åldern 16–25 år varit på möte i en förening, ett 
samfund eller liknande de senaste 12 månaderna. Andelen sjönk till 34 procent vid de senaste 
mätningarna 2008/2009. Bland de äldre, 35–74 år, har andelen sjunkit från 62 procent till 46 
procent under samma period. Dessa uppgifter inkluderar möten i alla föreningar, även 
fackföreningar och politiska partier (tabell 6.2). 
 
Tabell 6.2 Andel som varit på möte i förening, samfund eller liknande (inklusive fackligt möte 
och möte i politiskt parti), 16-25 år och 35-74 år, 1994/1995–2008/2009. Procent 

  1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 
2006-
(T) 07 2008-09 

Ålder 

 

16-25 år 51 47 47 45 40 41 34 

35-74 år 62 61 62 59 58 54 46 

16-74 år 59 57 57 55 53 50 42 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 

Kommentar 1: Frågan om möte med annan förening ställdes inte 2000-2001.  
Kommentar 2: SCB genomförde ett metodbyte 2006, de tidigare besöksintervjuerna ersattes det året med hälften telefonintervjuer, 
hälften besöksintervjuer. Från 2006 redovisas här endast telefonintervjuerna. 
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Medlemskap och deltagande i partipolitiska organisationer  

Deltagande i partipolitiska organisationer (politiskt parti, politiskt ungdomsförbund eller 
kvinnoförbund) redovisas med hjälp av två uppgifter, andelen av ungdomsgruppen som uppger att 
de har medlemskap, respektive andelen av ungdomsgruppen som är aktiva, i en sådan 
organisation.  

En liten andel av de unga, 3,5 procent, anger att de är medlemmar i en politisk organisation. 
Andelen bland de äldre är också liten, 5,5 procent (tabell 6.3). 
 
Tabell 6.3 Andel som är medlemmar i en politisk organisation, 16-25 år och 35-74 år, 2008/2009. 
Procent 

16-25 år 

16-19 år 20-25 år Killar Tjejer Samtliga 35-74 år 16-74 år 

Bakgrund 

Svensk 4,5 3,1 4,9 2,7 3,8 6,1 5,3 

Utländsk 2,3 2,0 2,7 1,4 2,1 2,8 2,7 

Region 

Storstadsområden 3,0 2,8 3,2 2,6 2,9 3,8 3,5 

Större städer 5,2 3,4 5,6 3,0 4,3 5,9 5,2 

Övriga 4,1 2,3 4,9 1,6 3,3 7,1 6,0 

Totalt 4,2 2,9 4,5 2,5 3,5 5,5 4,8 

Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2008/2009. 

Kommentar: Storstadsområden = Stockholm/Södertäljes A-region, Göteborgs A-region och Malmö/ 
Lund/Trelleborgs A-region. Större städer = kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum. 
Övriga = mellanbygd, tätbygd och glesbygd. 
 

Den yngre gruppen, 16–19-åringar, är i något större omfattning medlemmar i politiska 
organisationer jämfört med 20–25-åringar. Killar är i större omfattning med i politiska 
organisationer än tjejer. Andelen tjejer med utländsk bakgrund som är medlemmar i politiska 
organisationer är lägre än bland tjejer med svensk bakgrund. Även andelen killar med utländsk 
bakgrund är lägre än bland killar med svensk bakgrund. Skillnaden i medlemskap i politiska 
organisationer utifrån svensk eller utländsk bakgrund är dock ännu större i åldersgruppen 35–74 
år jämfört med i ungdomsgruppen. Medlemskap bland unga är mest omfattande i större städer, 
och bland äldre i orter utanför storstäder och större städer (tabell 6.3). 

Det är en förhållandevis liten del av befolkningen, mellan 0,5 och 1,6 procent, som uppger att 
de är aktiva i politiska organisationer, både bland unga och bland äldre. Skillnaderna inom 
ungdomsgruppen är också små, och mönstret är liknande det som redovisas för medlemskap i 
politiska organisationer (tabell 6.4).  
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Tabell 6. 4 Andel som är aktiva i politiska organisationer, 16-25 år och 35-74 år, 2008/2009. 
Procent 

16-25 år 

16-19 år 20-25 år Killar Tjejer Samtliga 35-74 år 16-74 år 

Bakgrund 

Svensk 1,1 ,8 1,3 0,6 0,9 1,7 1,4 

Utländsk 0,8 0,0 0,6 0,0 0,3 1,1 1,1 

Region 

Storstadsområden 1,0 0,7 1,1 0,5 0,9 1,2 1,1 

Större städer 0,8 0,5 0,9 0,5 0,7 1,5 1,2 

Övriga 1,4 0,6 1,7 0,4 1,1 2,1 1,9 

Totalt 1,1 0,6 1,2 0,5 0,8 1,6 1,3 

Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2008/2009. 

Kommentar: Storstadsområden = Stockholm/Södertäljes A-region, Göteborgs A-region och Malmö/Lund/Trelleborgs A-region. Större 
städer = kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 
kilometers radie från kommuncentrum. Övriga = mellanbygd, tätbygd och glesbygd. 
 
Andelen unga medlemmar i politiska organisationer har sjunkit sedan början av 1990-talet, men 
ligger sedan drygt tio år relativt stabilt kring 3,5 procent. Bland de äldre 35–74 år har dock 
nedgången i andelen partimedlemmar fortsatt även under senare år, andelen var 5,5 procent 
2008/2009 (tabell 6.5).  
 
Tabell 6.5. Medlemskap i politiska organisationer efter ålder, 16-25 år och 35-74 år, 1992/93–
2008/09. Procent 
  1992-93 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 

2006(T)-
07 2008-09 

Ålder 

16-25 år 5,2 4,7 3,6 4,0 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 

35-74 år 13,0 11,7 11,2 8,9 8,2 7,7 6,7 5,8 5,5 

16-74 år 10,4 9,1 8,5 6,9 6,4 6,0 5,5 4,9 4,8 

Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2008/2009. 

Kommentar 1: Medlemskap i politiska partier inklusive ungdomsförbund/kvinnoförbund. 
Kommentar 2: År 2006 bytte ULF-undersökningarna insamlingsmetod från besöksintervju till telefonintervju och detta år samlades 
ena halvan av urvalet in med besök och andra halvan med telefon. Här redovisas endas telefonintervjuerna. 

 
Unga är kraftigt underrepresenterade inom partiväsendet. Konsekvenserna av detta ser vi om vi 
tittar på ungas representation i offentliga beslutande församlingar, där andelen unga är betydligt 
lägre än sin andel av befolkningen. Ungas deltagande i den representativa demokratins 
traditionella kanaler för inflytande, till exempel partiaktiviteter och föreningsmedlemskap 
fortsätter att minska. De politiska ungdomsförbunden har i flera år kämpat med vikande 
medlemssiffror, men samtidigt visar uppgången i antalet medlemmar hos Piratpartiet och dess 
ungdomsförbund Ung Pirat att det fortfarande finns ett intresse bland unga att engagera sig i 
politiska sakfrågor.  
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Deltagande i politiska aktiviteter  

Den vanligaste politiska aktiviteten bland unga enligt Ungdomsenkäten 2009 är att skriva på en 
namninsamling, 41 procent av 16–25-åringarna uppgav att de hade gjort det de senaste 12 
månaderna. Därefter följer att köpa vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl (29 
procent) och att bära märken/symboler som uttrycker en åsikt (18 procent). Fem procent angav att 
de hade varit medlemmar i ett politiskt parti eller deltagit i ett politiskt möte. Nio procent hade 
chattat om eller debatterat politik på nätet det senast föregående året. En liten andel unga (2 
procent) hade under det senaste året deltagit i olagliga demonstrationer eller aktioner (tabell 6.6).    

De mest utmärkande dragen i tjejers respektive killars politiska aktiviteter är att tjejer i större 
utsträckning än killar skriver på namninsamlingar, ger pengar till organisationer som jobbar med 
en speciell samhällsfråga, bär märken som uttrycker en åsikt samt köper vissa produkter av 
politiska, etiska eller miljömässiga skäl. Killar uppger i högre grad än tjejer att de 
chattar/debatterar politik på nätet och deltar i olagliga aktioner. De övriga aktiviteterna visar på 
små skillnader mellan könen.  

Det är i regel stora skillnader i politisk aktivitet hos unga med högutbildade föräldrar jämfört 
med unga vars föräldrar saknar högre utbildning.8 I merparten av aktiviteterna är andelen som 
uppger att de deltagit i aktiviteterna betydligt större hos unga med högutbildade föräldrar. Det 
finns också skillnader mellan unga som är födda i Sverige och de som är födda utrikes. Unga 
födda i Sverige har i högre grad skrivit på namninsamlingar och köpt produkter av politiska skäl, 
medan unga födda utrikes i större utsträckning har deltagit i lagliga demonstrationer.  

Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie från 2007, Unga med attityd, visade på små 
skillnader mellan unga och äldre i grad av aktivitet. Likheterna i politiskt deltagande var betydligt 
större än olikheterna. De olikheter som fanns gällde en större beredskap bland unga att delta i 
olagliga aktiviteter och att de var mer positivt inställda till att debattera politik på nätet 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11).   
 
  

                                                      
8 Med högutbildade föräldrar avses att båda föräldrarna har läst på högskola eller motsvarande i minst två år, med 
lågutbildade att ingen av föräldrarna har läst på högskola eller motsvarande i två år.  
 



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    120 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

Tabell 6.6 Andel som under de senaste 12 månaderna har deltagit i politiska aktiviteter, 16–25 år, 
2009. Procent 

 Har jag gjort

Har jag inte 
gjort men kan 
tänka mig att 
göra 

Skulle jag 
aldrig 
göra/har jag 
aldrig gjort 

Summa 

Skriva på en namninsamling 41 46 13 100 

Köpa vissa produkter av politiska, etiska eller miljö-
mässiga skäl 29 34 37 100 

Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 18 42 40 100 

Ge pengar till en organisation som jobbar för en 
speciell samhällsfråga 16 49 34 99 

Chatta/debattera politik på internet 9 29 62 100 

Delta i lagliga demonstrationer 7 47 46 100 

Ta kontakt med någon politiker 7 45 49 101 

Skriva insändare 7 52 42 101 

Delta i bojkotter/köpstrejker 6 41 53 100 

Vara medlem i ett politiskt parti 5 34 61 100 

Vara medlem i organisation som jobbar för en 
speciell samhällsfråga 5 46 49 100 

Delta i politiskt möte 5 32 62 99 

Ta kontakt med en tjänsteman för att föra fram en 
politisk åsikt 3 40 57 100 

Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 2 19 79 100 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009. 

Kommentar: På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101. 
 

Vid en jämförelse över tid av de politiska aktiviteterna framkommer att ungas benägenhet att delta 
i politiska aktiviteter var något lägre 2009 jämfört med 2004 och 2006. För flera av aktiviteterna 
är förändringarna små, dock minskade andelen som uppgav att de hade deltagit i lagliga 
demonstrationer med hälften. Vi ser också att andelen som hade skrivit på en namninsamling 
minskade mellan de studerade åren (tabell 6.7).  
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Tabell 6.7 Andel som har deltagit i politiska aktiviteter de senaste 12 månaderna, 16–25 år, 2004, 
2007 och 2009. Procent 
  

Har jag gjort Har jag inte gjort men 
kan tänka mig att göra 

Skulle jag aldrig 
göra/har jag aldrig gjort 

  
2004 2007 2009 2004 2007 2009 2004 2007 2009 

Skriva på en 
namninsamling 52 49 41 37 40 46 11 11 13 

Bära 
märken/symboler 25 25 18 36 39 42 40 37 40 

Delta i bojkott 8 7 6 42 44 41 50 49 53 
Delta i lagliga 
demonstrationer 14 12 7 47 49 47 39 40 46 

Delta i olagliga 
demonstrationer/ 
aktioner 

3 3 2 17 19 19 80 79 79 

Chatta/debattera 
politik på internet 10 12 9 27 32 29 64 56 62 

Skriva insändare 8 8 7 50 57 52 41 35 42 
Medlem i 
politiskt parti 6 7 5 35 40 34 59 53 61 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2004, 2007 och 2009. 

Ser man på antalet politiska aktiviteter som unga hade deltagit i de senast föregående 12 
månaderna uppgav 37 procent i att de hade deltagit i två eller flera olika former av aktiviteter, 26 
procent att de hade deltagit i en aktivitet och 37 procent att de inte hade varit delaktiga i någon 
politisk aktivitet (6.8). Tjejer hade deltagit i politiska aktiviteter i större utsträckning än killar och 
inrikes födda i större utsträckning än utrikes födda. Det var betydligt vanligare att unga till 
högutbildade föräldrar hade deltagit i politiska aktiviteter jämfört med unga vars föräldrar är 
lågutbildade. Vidare hade äldre ungdomar i större utsträckning varit politiskt aktiva än yngre 
ungdomar och unga med funktionsnedsättning i högre grad än unga utan funktionsnedsättning. 
Jämförs politisk aktivitet mellan kommuntyper är den politiska aktiviteten större i storstäderna än 
i de mindre kommunerna och i glesbygden. 
 
Tabell 6. 8 Andel med olika bakgrund som har deltagit i politiska aktiviteter de senaste 12 
månaderna, 16–25 år, 2009. Procent 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009. 

Kommentar: På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101. 
  

Antal 
aktiviteter 

Totalt 
Kön Ålder Född Föräldrarnas 

studiebakgrund 
Funktions- 
nedsättning 

Killar Tjejer 16-19 
år 

20–25 
år 

Inrikes Utrikes Låg-
utbildade

Hög-
utbildade Ja Nej 

0 37 42 31 41 33 36 43 40 18 30 38 

1 26 26 26 27 26 27 23 27 26 28 26 

2 15 12 18 13 17 15 14 15 19 13 15 

3 9 7 10 8 10 9 7 9 11 13 8 

>3 13 12 15 11 15 13 14 9 26 16 13 
Totalt 100 99 100 100 101 100 101 100 100 100 100 
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Intresse av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder 

Ungas intresse för politik redovisas här utifrån tre områden: intresse för politik, samhällsfrågor 
och vad som händer i andra länder. Tidigare studier har lanserat tesen att det sjunkande politiska 
intresset delvis har att göra med att ordet politik har fått en negativ klang som en följd av de 
många politiska affärerna och den mediala uppmärksamheten som dessa affärer ledde till, framför 
allt under 1990-talet. Därför ställde vi tre snarlika frågor för att kontrollera om frågor som 
innehåller ordet politik har ett annorlunda svarsmönster jämfört med frågor som innehåller ordet 
samhälle.  

Sammanställningen visar tydligt att en större andel unga anser sig vara intresserade av 
samhällsfrågor i allmänhet och vad som händer i andra länder än vad de uppger sig vara av 
politik. Av unga i åldern 16–25 år uppger 56 procent att de är mycket eller ganska intresserade av 
vad som händer i andra länder, hälften anser sig vara intresserade av samhällsfrågor medan 
motsvarande andel för politiskt intresse är 34 procent (tabell 6.9).  

 
Tabell 6.9 Andel med olika bakgrund som anger intresse för politik, samhällsfrågor och vad som 
händer i andra länder, 16–25 år, 2009. Procent  

 
Totalt Kön Ålder Född Föräldrarnas 

studiebakgrund 
Funktions-
nedsättning 

  
 Killar Tjejer 16-19 år 20-25 år Inrikes Utrikes Låg-

utbildade 
Hög-

utbildade Ja Nej 

Politik 

Mycket/ganska 
intresserad 34 37 32 29 39 34 42 29 61 30 36 

Samhällsfrågor 

Mycket/ganska 
intresserad 50 48 52 43 56 49 57 43 74 43 51 

Vad som händer i andra länder 

Mycket/ganska 
intresserad 56 54 58 51 61 54 72 51 79 48 57 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009. 

 
Det råder små skillnader mellan killars och tjejers intresse för de tre områdena, men killar visar ett 
signifikant större intresse för politik jämfört med tjejer. Åldersmässigt uppger en klart större 
andel, cirka 10 procentenheter, i gruppen 20–25-åringar ett ganska eller mycket stort intresse för 
samtliga tre områden jämfört med i gruppen 16–19-åringar (tabell 6.9). I Ungdomsstyrelsens 
attityd- och värderingsstudie från 2007, Unga med attityd, jämfördes ungas intresse med en äldre 
åldersgrupp på 35–74 år och resultaten visade att andelen som var intresserade av politik steg med 
åldern, oavsett hur man ställde frågor om politik, samhälle och vad som händer i världen 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11). Forskningen visar att incitamenten och möjligheterna att 
engagera sig politiskt ökar i takt med åldern och att man etablerar sig på arbetsmarknaden, skaffar 
bostad, får barn och i ökad grad tar del av välfärdens olika tjänster (Verba, Lehman Schlozman & 
Brady 19959).  
  

                                                      
9 Verba, S., Schlozman, K. L. & Brady, H. E. (1995). Voice and equality : civic voluntarism in American politics, 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
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Utrikes födda är i större utsträckning intresserade av politik i samtliga tre frågor. Särskilt stor är 
skillnaden i intresse för vad som händer i andra länder. Av utrikes födda uppger 72 procent att de 
är mycket eller ganska intresserade. Motsvarande andel bland inrikes födda är 54 procent (tabell 
6.9). Det finns en utbredd uppfattning om att unga med utländsk bakgrund generellt har sämre 
politiska resurser eller i lägre grad är politiskt intresserade än andra. Men redovisningen i tabell 
6.9, en mer djupgående analys av samma datamaterial samt en tilläggsstudie av unga bosatta i 
socialt utsatta bostadsområden, visar att det finns anledning att revidera den uppfattningen. 
Analyserna av politiskt intresse bland unga bosatta i socialt utsatta bostadsområden visar en del 
oväntade resultat. Till exempel är unga som själva har invandrat i större utsträckning intresserade 
av svensk politik på riksnivå samt europeisk och internationell politik än unga som är födda i 
Sverige. De som är födda i Sverige är i sin tur i större omfattning intresserade av lokal politik 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10). 

Unga med funktionsnedsättning uppger i något mindre utsträckning, än de som inte har någon 
funktionsnedsättning, intresse för politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder. De 
största skillnaderna finner vi mellan unga som har föräldrar som saknar högre utbildning och de 
med föräldrar som är högutbildade.10 Andelen som anger att de är mycket intresserade av de tre 
frågorna är cirka dubbelt så stor bland de med högutbildade föräldrar (tabell 6.9).  

Unga som inte definierar sig som heterosexuella11 är i högre grad intresserade av politik och 
samhällsfrågor jämfört med heterosexuella unga. Jämför man ungas intresse med utgångspunkt i 
vilken kommuntyp de bor i har unga som bor i de tre storstadsregionerna12 i störst utsträckning 
intresse för de tre områdena. Därefter följer unga som bor i större städer,13 i lägst grad visar unga 
som bor i mindre kommuner intresse.14  

Jämför man resultaten från de tre senaste ungdomsenkäterna ser vi en negativ trend i ungas 
intresse för politik och samhällsfrågor. Till exempel har andelen som uppger att de inte alls är 
intresserade av samhällsfrågor och vad som händer i andra länder minst fördubblats mellan 2006 
och 2009 (tabell 6.10).  
 
  

                                                      
10 Med högutbildade föräldrar avses att båda föräldrarna har läst på högskola eller motsvarande i minst två år, med 
lågutbildade att ingen av föräldrarna har läst på högskola eller motsvarande i två år. 
11 De som på frågan om sexuell läggning svarat bisexuell, homosexuell, osäker på min sexuella läggning/vet inte samt 
annat/vill inte definiera.  
12 Stockholm/Södertäljes, Göteborgs och Malmö/Lund/Trelleborgs A-regioner enligt SCB:s indelning av H-regioner.   
13 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum enligt SCB:s indelning av 
H-regioner.   
14 Kommuner med mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum (mellanbygd, tätbygd och 
glesbygd) enligt SCB:s indelning av H-regioner. 
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Tabell 6. 10 Intresse av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder, 16-25 år, 2004, 
2006 och 2009. Procent 
  

Politik Samhällsfrågor 
Vad som 

händer i andra 
länder 

  2009 2006 2004 2009 2006 2004 2009 2006 
Mycket intresserad 7 8 8 12 15 15 12 18 
Ganska intresserad 27 30 27 38 43 43 44 52 
Inte särskilt intresserad 36 38 38 31 33 34 31 24 
Inte alls intresserad 29 23 26 18 9 8 13 5 
Totalt 99 99 99 99 100 100 100 99 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2004, 2006 och 2009. 

Kommentar 1: På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 100. 
Kommentar 2: Frågan om intresse för vad som händer i andra länder fanns inte med i 2004 års ungdomsenkät. 

 

Det finns dock andra studier som visar en positiv utveckling av ungas politiska intresse mätt över 
längre tid. En analys av de svenska valundersökningarna visar att intresset för politik bland unga i 
åldern 18–25 år är större idag jämfört med under 1960-talet. Andelen politiskt intresserade i den 
gruppen var 35 procent 1960, jämfört med 47 procent både vid 2002 och 2006 års mätningar. Den 
högsta andelen politiskt intresserade unga, 50 procent, uppmättes vid 1976 och 1991 års 
valundersökningar (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10). 
 

Vilja att vara med och påverka lokalt  

En stor del av de politiska beslut som rör ungas vardag fattas lokalt i kommunerna. Det är därför 
viktigt att unga har möjlighet att göra sin röst hörd lokalt. Arbetet med lokalt ungdomsinflytande 
pågår på olika sätt i kommunerna. Ett sätt att nå ut till och involvera unga i beslutsfattandet i 
kommunerna är att skapa inflytandeforum för unga. En kartläggning av inflytandeforum för unga 
som genomfördes 2008–2010 visade att det fanns över 400 olika verksamheter i Sveriges 
kommuner. De flesta kan kategoriseras antingen som ungdomsråd, ungdomsfullmäktige, tematisk 
arbetsgrupp eller dialogforum. Ungdomsråd och ungdomsforum är en vanlig form av 
inflytandeforum för unga. Av de 425 inflytandeforum som kommunerna angav kategoriserades 
var femte som ett ungdomsråd eller ungdomsforum, dessa var spridda över 87 kommuner 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10). 

Bland unga i åldern 16–25 år uppgav 39 procent att de ville vara med och påverka i frågor som 
rör deras kommun och 61 procent att de inte ville göra det. Det finns inga signifikanta skillnader 
när man jämför kön, åldersgrupper, utrikes och inrikes födda, sexuell läggning, unga med och 
utan funktionsnedsättning samt i vilken kommuntyp man bor i. Det är dock en större andel unga 
med högutbildade föräldrar som vill vara med och påverka, jämfört med unga där båda 
föräldrarna saknar högre utbildning (tabell 6.11).  
Jämför man resultaten från de tre senaste ungdomsundersökningarna minskade andelen som vill 
vara med och påverka lokalt från 50 procent 2004 till 40 procent 2006, för att ytterligare minska 
till 39 procent 2009.  
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Tabell 6.11 Andel som vill vara med och påverka lokalt, 16–25 år. Procent 

 

Totalt Kön Ålder Född Föräldrarnas 
studiebakgrund 

Funktions-
nedsättning 

 Killar Tjejer 16-19 år 20-25 år Inrikes Utrikes Låg-
utbildade 

Hög-
utbildade Ja Nej 

Vill vara 
med och 
påverka 

39 39 39 39 39 38 43 36 45 44 38 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009. 

 

Orsak till att man inte vill vara med och påverka lokalt 

De som i enkäten svarade nej på frågan om de ville vara med och påverka lokalt fick en följdfråga 
där de skulle ange varför de inte ville vara med och påverka. Flera alternativ kunde anges. Av 
tabell 6.11 framgår att den klart vanligaste orsaken till att unga inte vill vara med och påverka är 
att de inte är tillräckligt intresserade, 60 procent uppgav detta. Därefter följde att de inte hade tid 
(28 procent), att de inte trodde att det skulle spela någon roll eftersom de som bestämmer nog inte 
lyssnar (25 procent) samt att de ansåg sig kunna för lite om hur man gör för att påverka (23 
procent). De orsaker som lägst andel unga uppgav var att de var på väg att flytta från kommunen 
och annat, 8 respektive 4 procent.  

Det är små skillnader mellan hur killar och tjejer svarat, men en något större andel tjejer än 
killar har angett som orsak att de kan för lite om hur de ska göra. Jämför man åldersgrupper är det 
en större andel 16–19-åringar som anger att de inte är tillräckligt intresserade, medan 20–25-
åringarna i större utsträckning anger att de inte har tid eller är på väg att flytta från kommunen 
som orsaker. Att 20–25-åringarna anger dessa förklaringar i högre grad är knappast förvånande, 
då de kan ses som uttryck för att gruppen kommit längre i sitt vuxenblivande jämfört med den 
yngre gruppen.  

Mellan utrikes och inrikes födda och mellan unga med hög- och lågutbildade föräldrar finns det 
inga signifikanta skillnader, med undantag av att andelen som anger för litet intresse som orsak är 
klart större bland inrikes födda. Bland unga med funktionsnedsättning är det en större andel som 
anger att de inte tror att det spelar någon roll eftersom de som bestämmer ändå inte lyssnar på 
dem, jämfört med unga utan funktionsnedsättning. Det finns inga större skillnader mellan i vilken 
utsträckning man angett olika orsaker om man jämför de kommuntyper som de svarande bor i. 
Jämförs unga heterosexuella med dem som inte definierar sig som heterosexuella anger de 
sistnämnda i signifikant större utsträckning litet intresse och annat som orsaker, jämfört med 
heterosexuella unga. 
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Tabell 6.12 Orsak till att inte vilja vara med och påverka lokalt, 16–25 år, 2009. Procent 

 Totalt Kön Ålder Född Föräldrars 
studiebakgrund 

Funktions-
nedsättning 

  Killar Tjejer 16-19 år 20-25 år Inrikes Utrikes Ej hög-
utbildade 

Hög-
utbildade Ja Nej 

Inte tillräckligt 
intresserad 60 60 61 64 57 62 48 65 60 56 61 

Har inte tid 28 27 28 24 32 28 30 27 31 26 28 

Tror inte det spelar 
någon roll, de som 
bestämmer lyssnar nog 
inte i alla fall 

25 26 24 24 26 25 24 25 20 35 24 

Kan för lite om hur jag 
ska göra 23 20 26 24 22 23 22 23 19 29 23 

På väg att flytta från 
kommunen 8 6 9 4 10 8 8 8 10 6 8 

Annat 4 5 4 4 4 4 6 4 5 8 4 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009 

Kommentar: Flera svarsalternativ kunde anges. 

 
Anledningarna till varför unga inte vill vara med och påverka lokalt har inte förändrats nämnvärt 
sedan 2004. Andelen som anger att de inte är tillräckligt intresserade ökade dock från 52 procent 
2004 till 60 procent 2009 (tabell 6.13).  
 

Tabell 6.13 Orsak till att inte vilja vara med och påverka lokalt, 16-25 år, 2004, 2006 och 2009. 
Procent 
 2004 2006 2009 

Inte tillräckligt intresserad 52 55 60 

Har inte tid 28 27 28 

Tror inte det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar 
nog inte i alla fall 26 24 25 

Kan för lite om hur jag ska göra 25 21 23 

På väg att flytta från kommunen 8 7 8 

Annat 5 5 4 
Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2004, 2006 och 2009. 

Kommentar: Andel av dem som svarat nej på om de vill vara med och påverka lokalt. Flera svarsalternativ kunde anges. 

Upplevd möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen 

Nära hälften av unga mellan 16 och 25 år uppgav 2009 att möjligheterna att föra fram idéer till 
beslutsfattare i kommunen är små eller obefintliga. Andelen som anser sig ha stora eller mycket 
stora möjligheter är 15 procent bland både killar och tjejer. Skillnaderna mellan utrikes och 
inrikes födda unga är små. Unga med annan sexuell läggning än hetero tror i högre grad på sina 
möjligheter att föra fram idéer i kommunen än heterosexuella. Det finns en positiv koppling 
mellan att ha högutbildade föräldrar och att tro på sina möjligheter att föra fram sina åsikter till 
beslutsfattare i kommunen. Vilken kommuntyp man bor i spelar däremot inte någon större roll för 
i vilken utsträckning man upplever möjlighet till påverkan (tabell 6.14). 
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Tabell 6.14 Andel som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i 
kommunen, 16−25 år, 2009. Procent 
  Stora/mycket 

stora 
möjligheter 

Små/inga 
möjligheter 

Vet 
inte Summa 

Totalt  15 49 36 100 
Kön Killar 15 49 36 100 

Tjejer 15 48 37 100 
Ålder 16-19 år 14 48 38 100 

20-25 år 16 49 35 100 
Ursprung Svensk bakgrund 15 48 37 100 

Utrikes född 18 47 36 100 
Inrikes födda med utrikes födda 
föräldrar 14 55 32 100 

Boplats Storstadsområde 15 49 36 100 
Större stad 15 48 36 99 
Glesbygd, landsbygd och mindre orter 15 48 37 100 

Föräldrars utbildning Högst förgymnasial 14 49 37 100 
Högst gymnasium 13 45 42 100 
Universitet eller högskola 17 49 34 100 

Funktionsnedsättning Ja 15 45 40 100 
Nej 15 49 36 100 

Sexuell läggning  Heterosexuell 14 49 37 100 
 Ej heterosexuell 24 44 32 100 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009. 

Kommentar: På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 100. 
 

En mer grundlig analys av samma material som gjordes i Fokus 10 – en analys av ungas 
inflytande visar att unga som har minst en förälder som är arbetslös eller sjukskriven tror mindre 
på sina möjligheter att föra fram åsikter. Även unga som har haft svårt att klara sina ekonomiska 
utgifter tror i lägre grad på sina möjligheter. Unga med upplevd dålig hälsa respektive dålig 
självkänsla har också lägre tilltro till sina möjligheter att föra fram åsikter. Dessutom har unga 
som är missnöjda med sin situation i skolan eller på arbetet lägre tilltro än unga som är mer nöjda 
med sin situation (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10). 

Sett över tid ökade andelen unga som upplever att de har stora eller mycket stora möjligheter att 
föra fram idéer till kommunala beslutsfattare från 9 till 15 procent mellan 2004 och 2009. 
Andelen unga som angav små eller mycket små möjligheter att påverka i kommunen minskade 
från 61 till 48 procent (tabell 6.15). 
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Tabell 6.15 Andel som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare 
kommunen, 16-25 år, 2004, 2007 och 2009. Procent  
 2004 2006 2009 

Stora/mycket stora möjligheter 9 11 15 
Små/inga möjligheter 61 51 48 
Vet inte 30 37 36 
Totalt 100 99 99 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2004, 2006 och 2009. 

Kommentar: På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 100. 
 

Var unga vänder sig om de vill vara med och påverka lokalt 

Ungdomsstyrelsens rapport Lika olika som lika visar att det finns en stor efterfrågan bland 
kommunerna på att finna lämpliga metoder för att kunna organisera och strukturera ungas 
delaktighet och inflytande. Det gäller såväl att hitta sätt att få genomslag i beslutsfattandet och att 
nå olika ungdomsgrupper, som att få igång givande samtal mellan politiker och unga 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:4) 

Vart vänder sig då unga för att påverka lokalt? Vanligast är att unga tar personlig kontakt (16 
procent angav detta), därefter följer kontakt med medierna, med tjänstemän eller politiker och 
med politiskt parti eller ungdomsförbund. Drygt hälften, 51 procent, angav att de inte vet vart de 
ska vända sig, medan 11 procent angav att de inte vill påverka (tabell 6.16). Att andelen som inte 
vet vart de ska vända sig för att påverka är så stor som hälften ställer lokala beslutsfattare inför 
utmaningar. Om man som medborgare inte vet vilka vägar som finns för att påverka minskar 
självklart också möjligheten att öka ungas inflytande i den lokala politiken.  

Det är mycket små skillnader mellan vart killar och tjejer väljer att vända sig, men tjejer vänder 
sig i något större utsträckning till organiserade ungdomsgrupper jämfört med killarna. Sett till 
ålder anger 20–25-åringarna i signifikant större utsträckning personlig kontakt, medier, 
tjänstemän eller politiker och föreningar eller organisationer som påverkansvägar jämfört med 
16–19-åringarna. Mellan utrikes och inrikes födda och mellan unga med och utan 
funktionsnedsättning råder inga signifikanta skillnader.  
Det är heller inga betydande skillnader avseende sexuell läggning och vilken kommuntyp man bor 
i. Unga med högutbildade föräldrar angav dock i signifikant större utsträckning att de vänder sig 
till tjänstemän eller politiker för att påverka jämfört med unga med lågutbildade föräldrar.  
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Tabell 6.16 Till vem eller vart vänder du dig till om du vill vara med och påverka något i din 
kommun? 16-25 år, 2009. Procent 

  Totalt Kön Ålder Född Föräldrarnas 
studiebakgrund 

Funktions-
nedsättning 

    Killar Tjejer 16-19 
år 

20-25 
år 

Inrikes Utrikes Lågut-
bildade 

Högut-
bildade 

Ja Nej 

Personlig kontakt 16 15 16 13 18 15 17 13 15 20 15 

Medier (tidning, teve, radio) 14 14 15 12 16 14 15 12 16 15 14 

Tjänstemän eller politiker 12 12 13 9 15 13 9 11 18 10 13 

Politiskt parti eller ungdoms-
förbund 

11 12 11 10 12 12 10 10 14 9 12 

Förening eller organisation 9 9 10 7 11 10 8 9 11 9 10 

Organiserad ungdomsgrupp som 
jobbar med inflytande 

6 5 8 7 6 6 10 6 5 6 6 

Annat 5 6 4 4 5 4 6 5 4 7 4 

Vet inte 51 50 52 53 49 52 46 54 46 51 51 

Vill inte påverka 11 11 10 12 10 11 11 11 13 9 11 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkäten 2009. 

Kommentar: Flera svarsalternativ kunde anges. Med organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande menas till exempel 
ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige. 
 
Sett över tid är förändringarna små mellan 2004, 2006 och 2009 (tabell 6.17). Andelen som 
vänder sig till medierna minskade från 20 till 14 procent mellan 2004 och 2009, vilket kan tyckas 
märkligt med tanke på den ökade användningen av internet under dessa år. Men samtidigt stärker 
detta bilden från indikator 3 som beskriver ungas deltagande i politiska aktiviteter, där andelen 
unga som uppgav att de chattat eller debatterat politik på nätet inte ökade under de undersökta 
åren. 
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Tabell 6.17 Till vem eller vart vänder du dig till om du vill vara med och påverka något i din 
kommun? 16-25 år, 2004, 2006 och 2009. Procent 
 2004 2006 2009 

Personlig kontakt/någon jag känner 17 16 16 

Medier (tidning, teve, radio) 20 15 14 

Tjänstemän eller politiker 13 15 12 

Politiskt parti eller ungdomsförbund 12 14 11 

Förening eller organisation 10 8 9 
Organiserad ungdomsgrupp som jobbar med 
inflytande 9 7 6 

Annat 4 4 5 

Vet inte 49 46 51 

Vill inte påverka 7 10 11 

Källa: Ungdomsstyrelsen, Ungdomsenkät 2004, 2006 och 2009. 

Kommentar: Flera svarsalternativ kunde anges. Med organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande menas till exempel 
ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige. 
 

Deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting  

Ungas deltagande i allmänna val följs löpande upp av Statistiska centralbyrån. Resultaten för 
valen 2010 i sin helhet, inklusive förstagångsväljare, kommer att redovisas av SCB under 
senvåren 2011.  

Valdeltagandet i riksdagsvalet 2010 var 84,6 procent. Motsvarande andelar i valen till 
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var 81,0 respektive 81,6 procent. Av statistiken 
framgår att valdeltagandet i Sverige har minskat i varje val från 1980-talet fram till och med 2002. 
I valen 2006 vände trenden och valdeltagandet ökade i alla åldrar. Störst var ökningen bland 
förstagångsväljare. Valdeltagandet fortsatte att öka även vid 2010 års val, vilket innebar att 
valdeltagandet ökade i två på varandra följande val (tabell 6.18).  
 
Tabell 6.18 Valdeltagande i allmänna val 1994–2010 

1994 1998 2002 2006 2010 

Riksdag 86,8 81,4 80,1 82,0 84,6 

Landstingsfullmäktige 84,3 78,1 77,5 78,8 81,0 

Kommunfullmäktige 84,4 78,6 77,9 79,4 81,6 

Källa: SCB 

 
Sedan 1970 har vi haft gemensam valdag för val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. 
Andelen som röstar i valen till landstings- och kommunfullmäktige är ett par procentenheter lägre 
än andelen som röstar till riksdagen i alla åldersgrupper. 
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Riksdagsvalen 

Valdeltagandet till riksdagen har minskat sedan 1980-talet. Mellan valen 1994, 1998 och 2002 
minskade valdeltagandet till riksdagen. Valdeltagandet i olika åldersgrupper följde en liknande 
utveckling. I riksdagsvalet 2006 ökade dock valdeltagandet i alla åldrar. Störst var ökningen bland 
förstagångsväljarna (tabell 6.19). Av samtliga röstberättigade röstade 82 procent i riksdagsvalet 
2006.  
 

Tabell 6.19 Deltagande i val till riksdagen 1994–2006. Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Kommentar: Förstagångsväljare är de som fyllt 18 år efter valdagen (som är 22 år efterföljande valår) och innan efterföljande valår och 
fick lov att rösta för första gången. Gruppen 22–29 år är de som är 22 år valåret och hade fyllt 18 år innan valdagen föregående valår. 

 

De yngsta åldersgrupperna har haft lägst deltagande i valen 1994–2006. I åldersgruppen 18–29 år 
var valdeltagandet 2006, enligt statistiken från SCB, högst i storstäder (80 procent) och lägst i 
glesbygdskommuner (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 genom att inrikes födda röstade i högre grad jämfört med i valet 2002. I 
resurssvaga grupper i samhället – lägre utbildade, låginkomsttagare och arbetslösa – var 
valdeltagandet oavsett ålder markant lägre än i mer resursstarka grupper. 
  

 1994 1998 2002 2006 

Totalt 86,8 81,4 80,1 82,0 

Förstagångsväljare   

Män 78 75 68 74 

Kvinnor 85 73 73 78 

Samtliga 82 74 70 76 

22-29 år  

Män 79 74 72 75 

Kvinnor 84 79 74 80 

Samtliga 81 77 73 77 

30-74 år  

Män 89 85 83 85 

Kvinnor 91 88 86 88 

Samtliga 90 86 85 86 
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Landstingsfullmäktige 

Deltagandet i valen till landstingsfullmäktige följde samma utveckling som till riksdagsvalet. 
Mellan valen 1994, 1998 och 2002 var trenden motsvarande den för valet till riksdagen – 
röstandet 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 ökningen 
bland förstagångsväljarna, 4 procentenheter (tabell 6.20). 
 
Tabell 6.20 Deltagande i val till landstingsfullmäktige 1994–2006. Procent 

 1994 1998 2002 2006 

Totalt 84,3 78,1 77,5 78,8 

Förstagångsväljare  

Män 73 68 64 68 

Kvinnor 82 67 69 72 

Samtliga 77 67 66 70 

22-29 år     

Män 71 67 67 67 

Kvinnor 79 72 69 72 

Samtliga 75 69 67 70 

30-74 år  

Män 86 80 81 81 

Kvinnor 89 83 83 84 

Samtliga 87 82 82 82 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Kommentar: Förstagångsväljare är de som fyllt 18 år efter valdagen (som är 22 år efterföljande valår) och innan efterföljande valår och 
fick lov att rösta för första gången. Gruppen 22–29 år är de som är 22 år valåret och hade fyllt 18 år innan valdagen föregående valår. 
 

Kommunfullmäktige 

Även i valen till kommunfullmäktige minskade deltagandet mellan valen 1994 och 2002 för att 
öka i 2006 års val. Av samtliga röstberättigade gick 79 procent och röstade 2006. Bland 
förstagångsväljarna var ökningen 4 procentenheter (tabell 6.21). 
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Tabell 6.21 Deltagande i val till kommunfullmäktige 1994–2006. Procent 
 1994 1998 2002 2006 

Totalt 84,4 78,6 77,9 79,4 

Förstagångsväljare  

Män 75 69 64 69 

Kvinnor 83 68 69 73 

Samtliga 79 68 67 71 

22-29 år     

Män 75 68 67 68 

Kvinnor 80 73 70 73 

Samtliga 77 71 68 70 

30-74 år  

Män 86 81 81 81 

Kvinnor 89 84 84 85 

Samtliga 88 83 82 83 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Kommentar: Förstagångsväljare är de som fyllt 18 år efter valdagen (som är 22 år efterföljande valår) och innan efterföljande valår och 
fick lov att rösta för första gången. Gruppen 22–29 år är de som är 22 år valåret och hade fyllt 18 år innan valdagen föregående valår. 

 

Insatser på området  

Här ges en kort redogörelse av de insatser myndigheten gör inom de områden som indikatorerna 
avser. För några av indikatorerna finns en direkt koppling till myndighetens verksamhet.  

Indikatorerna som rör ungas politiska intresse, deltagande i olika politiska aktiviteter och 
partimedlemskap kan kopplas till Skolval 2010 som Ungdomsstyrelsen genomförde i samarbete 
med Sveriges elevråds centralorganisation, Sveriges ungdomsråd, Valmyndigheten och 
Skolverket. Syftet med Skolval 2010 var att så långt som möjligt likna riksdagsvalet, och därmed 
ge eleverna en viktig erfarenhet av hur man röstar i nationella val men också öka deras intresse 
för att följa valdebatten och partiernas politik. Totalt rapporterade 1 383 skolor in sina valresultat 
till den nationella sammanställningen. På dessa skolor hade totalt drygt 440 000 elever möjlighet 
att delta i valet. Antalet deltagande skolor och röstande elever var i nivå med det skolval som 
genomfördes 2006.  

Indikatorerna som rör ungas kommunala inflytande kan mer indirekt kopplas till myndighetens 
verksamhet. Samverkan med kommuner är en viktig del av Ungdomsstyrelsens uppdrag. Arbetet 
styrs främst av kommunernas behov. Ungdomsstyrelsen tog under 2010 fram ett strategiskt 
ramverk med ett antal prioriteringar för myndighetens arbete gentemot kommuner och regioner. 
Myndigheten genomförde också under 2010 en nationell utbildning för kommunala och regionala 
tjänstemän, Strategier för utvecklingen av lokal ungdomspolitik. Utbildningen genomfördes för att 
bidra till ökad kompetens bland kommunala tjänstemän och samtidigt generera konkreta processer 
i deltagarnas respektive kommuner som kan gynna ungas inflytande och välfärd.  
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En indikator som har direkt koppling till Ungdomsstyrelsens verksamhet är ungas deltagande i 
föreningslivet. Ungdomsstyrelsen stimulerar ungas möjligheter att delta i föreningslivet genom de 
bidrag som ges till ungdomsorganisationer, och under 2010 var det 104 ungdomsorganisationer 
som uppfyllde kraven för någon form av statligt stöd. Ungdomsorganisationer som får statligt stöd 
från Ungdomsstyrelsen har över en halv miljon medlemmar, 522 523, i åldern 7–25 år. Utöver det 
statliga stödet har Ungdomsstyrelsen sedan 1999 haft i uppdrag att fördela delar av överskottet 
från Svenska spel till de ungdomsorganisationer som får statsbidrag. Syftet med stödet är att det 
ska komma den lokala ungdomsverksamheten till del. Ungdomsstyrelsen har under 2010 
undersökt hur medlen från Svenska spels överskott använts och resultatet visar att det ökade 
bidraget ledde till bättre förutsättningar att bedriva lokal ungdomsverksamhet 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:7). Riksorganisationerna genomförde olika aktiviteter för att 
stödja den lokala nivån, till exempel ledarskapsutbildningar, verksamhetsutveckling samt insatser 
för att stärka ungas möjligheter till delaktighet och inflytande. 
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7 Administration och 
beräkningsgrunder 

Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en stabsenhet. I den administrativa 
verksamheten inom stabsenheten ingick 10,30 årsarbetskrafter 2010. 

Fördelning av myndighetsgemensam kostnad (MGK) 

Kostnaden för myndighetens administration uppgick den 31 december 2010 till 17 542 tkr. 
Antal årsarbetskrafter var 68,48 personer. 
Antal personer som MGK fördelas på är 68,48-10,30 (administrativ personal) = 58,18 personer. 
Genomsnitt MGK per person är 17 542 tkr delat med 58,18 personer = 301,51 tkr per person. 
I informationsdelen inom stabsenheten ingick 6,33 årsarbetskrafter 2010. 
 

Tabell 7.1 Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetåret 2010 Budgetåret 2009 
Kostnader   
Lön inkl MGK 5 469 6 050 
Övriga kostnader 414 675 
Summa kostnader 5 883 6 725 
   
Finansiering   
Ramanslag 17 12.1.1 5 755 6 521 
Intäkter 128 204 
Summa finansiering 5 883 6 725 
 

Informationsinsatsernas kostnader och finansiering fördelas enligt nedan:  
 

• 40 procent till verksamhet ungdomspolitik 
• 35 procent till verksamhet organisationsstöd 
• 25 procent till verksamhet EU-program. 

 
Ungdomsstyrelsen har gjort bedömningen att det inte är relevant att göra jämförelser med 2008, 
se avsnitt 1, Verksamhetsöversikt och verksamhetsstyrning.  
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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8 Ekonomisk redovisning 

8.1 Resultaträkning 
(belopp anges i tkr) 
 Not 2010 2009 

Verksamhetens intäkter   

Intäkter av anslag 1 61 584 50 693 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 2 484 2 295 

Intäkter av bidrag  3 11 757 15 571 

Finansiella intäkter 4 186 160 

Summa  76 011 68 719 

   

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 5 -43 329 -37 313 

Kostnader för lokaler  -4  045 -4 130 

Övriga driftkostnader 6 -27 159 -26 114 

Finansiella kostnader 7 -61 -37 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 417 -1 125 

Summa  -76 011 -68 719 

   

Verksamhetsutfall  0 0 

   

Uppbördsverksamhet   

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

 
 578

 
579 

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet 

 
-578

 
-579 

Saldo  0 0 

   

Transfereringar   

Medel som erhållits från statsbudgeten för  
finansiering av bidrag 

 
180 693

 
165 083 

Medel som erhållits från myndigheter för  
finansiering av bidrag 

  
1 300

 
2 600 

   
Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag 

 
8 200 211

 
198 760 

Finansiella intäkter 9 0 55 

Lämnade bidrag  10 -381 287 -366 387 

Saldo   917 111 

   

Årets kapitalförändring 11 917 111 
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8.2 Balansräkning 

(belopp anges i tkr) 
 Not 2010-12-31 2009-12-31 
TILLGÅNGAR   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utveckling 12 1 389 1 057 

Summa  1 389 1 057 
   
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 1 490 2 080 
Summa   1 490 2 080 
   
Fordringar   
Kundfordringar   889 699 
Fordringar hos andra myndigheter 14 1 541 1 479 
Övriga fordringar   1 955 480 

Summa  4 385 2 658 
   
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 15 941 929 
Upplupna bidragsintäkter 16 1 375 3 709 
Övriga upplupna intäkter 17 74 0 
Summa  2 390 4 638 
   
Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 18 15 238 199 598 
   
Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  4 518 1 330 
Kassa och bank   15 604 11 660 
Summa  20 122 12 990 
   
SUMMA TILLGÅNGAR  45 013 223 021 
   
KAPITAL OCH SKULDER    
   
Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 19 111 0 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   917 111 

Summa  1 028 111 
   
Skulder m.m.   
Lån i Riksgäldskontoret 20 2 879 3 041 
Skulder till andra myndigheter 21 3 763 1 584 
Leverantörsskulder  4 881 4 033 
Övriga skulder 22 3 832 8 049 
Summa   15 355 16 707 
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Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 23 3 287 2 955 
Oförbrukade bidrag 24 25 344 203 248 
Summa   28 631 206 203 
   
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  45 013 223 021 
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8.3 Anslagsredovisning 
 

(belopp anges i tkr) 
ANSLAG Not Ingående

överförings-
belopp

Årets till-
delning

enligt regl.
brev

Omdispone-
rade

anslags-
belopp

Indragning Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående
överförings-

belopp

 
Uo 1 06:1 Ramanslag  
Allmänna val och demokrati 

   

 
ap. 6 dialogvärdegrund.nu  

  
1 500  

  
1 500 1 500 0

 
ap. 10 Skolval 

 
2 000

 
2 000 1 431 569

 
Uo 13 1:1 Ramanslag 
Integrationsåtgärder 

   

 
ap. 4 Mentorskapsprojekt 2010-2012 

 
25   

 
5 000

 

 

 
5 000 4 998 2

ap 13 Statsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund 

 
18 905

 
18 905 18 905 0

 
Uo 13 2:2 Ramanslag  
Åtgärder mot diskriminering och 
rasism m.m. 

   

 
ap. 1 Stöd för verksamhet som 
motverkar rasism och liknande former 
av intolerans 
 

  
 

7 620

 

 

 
 
 

7 620 7 620 0

ap. 2 Stöd till organisationer för 
homosexuella, bisexuella och 
transpersoner 

 

6 298

 
 

 
 

6 298 6 298 0

 
ap. 3 Stöd för verksamhet som 
förebygger och motverkar 
diskriminering 

 

10 000

 
 

 
 
 

10 000  9 999 1

ap. 7 Stöd för insatser mot rasism och 
liknande former av intolerans som 
avser avhopparverksamhet 

 
 

26 1 000

 
 

 
 

1 000 1 000 0

 
Uo 13 3:1 Ramanslag 
Särskilda jämställdhetsåtgärder  

   

 

 

 
ap. 9 Jämställdhetsprojekt 

 
  6 6 902 -6

 
6 902 6 887 15

 
ap. 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder 
– del till US 

 
 

27 4 211 26 950 4 700  

 
 

35 861 34 802 1 059
 
Uo 17 12:1 Ramanslag 
Ungdomsstyrelsen 

  

 
ap. 1 Ungdomsstyrelsen 

 
28 469 27 203

 
27 672 27 010 662

 
Uo 17 12:2 Ramanslag  
Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet 

   

 
ap. 1 Statsbidrag till  
ungdomsorganisationer 

 
 
  2 71 942 -2

 
 

71 942 71 942 0
 
ap. 2 Nationellt kontor för EU-
program 

 
 
  2 600

   
 

2 600 2 600 0
 
ap. 3 Utvecklingsinsatser gentemot 
kommuner 

 
 
   6 000

 
  

 
6 000 5 868 132

   
ap 4 Stöd till expertgruppen EGYA 
inom Östersjöstaternas råd 
 

 
105

 
105 105 0

ap 9 Stöd till arbetsgruppen WGYP 
inom Barentsrådet 
 

 
160

 
160 160 0

ap 10 Stöd till en världsscoutjamboree 
i Sverige 2011 

 
29 15 100

 
15 100 12 000 3 100
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Uo 17 13:3 Ramanslag  
Bidrag för kvinnors organisering 

   

 
ap. 1 Bidrag för Kvinnors 
organisering 

 
 

131 28 163

 

-131

 
 

28 163 

 
 

28 034  129
 
Uo 17 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn 

    

 
ap.2 Uppföljning av överenskommelse 
inom det sociala området 

  
 
  

1 300

 
 

1 300 

 
 

1 300  

 

0
     

 
Summa  

 
4 819 238 748 4 700

 
-140

 
248 128  

 
242 458  

 
5 669

 

8.4 Redovisning mot inkomsttitel 
 

Inkomsttitel 
(tkr) 

Not Beräknat Belopp Inkomster Utgifter

 
 
28119 Övriga inkomster 30 0 578 0

 

8.5 Tilläggsupplysningar och noter 
 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma.  

 
Tilläggsupplysningar 

 
Redovisningsprinciper 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt 
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  
 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr. 
 
Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som intjänats före 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 2 054 tkr, har år 2010 minskat med 181 tkr. 
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Värderingsprinciper 
 
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, maskiner och inventarier med 
mera som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr 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 
datorutrustning kostnadsbokförs då den beräknade livslängden understiger tre år. 
 
 
Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning 
5 år Övriga kontorsmaskiner och inredningsinventarier 
5 år Bilar och transportmedel 
6 år Arkivinventarier, datornätverk och larmanläggning 
5 år Egenutvecklat dataprogram, ärendehanteringssystem 

 
 

Omsättningstillgångar 

Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. 
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
 
Skulder 
Skulder har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs.  
 
Anställdas sjukfrånvaro 
Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro redovisas i avsnitt 1.2 i resultatredovisningen.  
 
Ersättningar och andra förmåner 
 
Insynsrådet 

Ledamöter Ledamot perioden Ersättning 
(kr)

Andra förmåner 
(kr)

Andra råds- och 
styrelseuppdrag 

Nihad Bunar 1001-1012 2 900 - Bunar 
Communications AB 

Annie Johansson 1001-1012 1 450 - - 

David Jonasson 1001-1012 2 900 - - 

Henrik Melius 1001-1012 2 900 - Helius Media AB 

Viveca Urwitz 1001-1012 1 450 - - 
 
Ledande befattningshavare Ordförande

perioden
Andra förmåner

(kr)  

 
Andra styrelse-
uppdrag 

Per Nilsson 
generaldirektör 

1001-1012 985 724 -  Centrum för 
idrottsforskning 
Norges 
Idrottshögskola 
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Noter  

(belopp anges i tkr) 

 
Resultaträkning    
 

2010 2009 
Not 1 Intäkter av anslag 

Intäkter av anslag 61 584 50 693 
Summa  61 584 50 693 

 
Summa ”Intäkter av anslag samt medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag” 
(242 277 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” i anslagsredovisningen (242 458 tkr) på samtliga anslag. 
Skillnaden (181 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före 2009 
(-2 054 tkr). Denna post har belastat anslaget Uo 17 12:1 ap 1, men inte bokförts som en kostnad  
i resultaträkningen. 
   
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

  
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 2 481 2 292 
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 3 
Summa 2 484 2 295 

 
 
Not 3 Intäkter av bidrag                                                       
 

Uppdrag samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det 
ungdomspolitiska området, medel från Sida 695

 
3 836 

Uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet, medel från Svenska 
ESF-rådet 3 439

 
1 294 

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa inkl. SALTO-IRC 
och Informationstjänsten Eurodesk, EU-medel  4 341

 
5 188 

Delprogrammet TCP-aktiviteter inom EU-programmet Ung och 
Aktiv i Europa, EU-medel 843

 
1 190 

Uppdrag värdegrundswebb, medel från Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet 0

 
1 752 

Uppdrag att kartlägga arbete och sammankalla ett partnerskap 
för social sammanhållning, medel från Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet 900

 
 

0 
Utvecklingsprojekt, medel från Partsrådet  0 296 
Övriga diverse regeringsuppdrag m.m. 1 539 2 015 
Summa  11 757 15 571 

 
 
Not 4 Finansiella intäkter 
 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 4  
Övriga ränteintäkter 0 151 
Övriga finansiella intäkter 184 5 
Summa 186 160  
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2010 2009 

 
Not 5 Kostnader för personal  
 

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

 
29 042 

 
25 832 

Övriga kostnader för personal 14 287 11 481 
Summa  43 329 37 313 

 
Not 6 Övriga driftkostnader 
 

Konferenskostnader 5 563 4 517 
Datakonsulter 943 1 175 
Konsultuppdrag, övriga 12 651 11 530 
Övriga driftkostnader 8 002 8 892 
Summa 27 159 26 114 

 
Not 7 Finansiella kostnader 
 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret  4 7 
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 17 17 
Övriga finansiella kostnader 40 13 
Summa 61 37 

 
  
Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
 

Utbetalda bidrag inom EU-programmen Ungdom (2000-2006) 
och Ung och aktiv i Europa (2007-2013) 

 
17 980 

 
24 190 

Utbetalda bidrag av medel från AB Svenska Spel 182 231 174 570 
Summa 
 

200 211 198 760 

 
Not 9 Finansiella intäkter 
 
Finansiella intäkter, ränta på valutakonto i euro 0 55 
Summa  
 

0 55 

Finansiella intäkter avseende ränta på valutakonto redovisas från och med år 2010 direkt mot oförbrukade bidrag.  
 
 
Not 10 Lämnade bidrag 
  

Bidrag till kommuner för konsumtion 7 716 10 011 
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för  
konsumtion 

 
372 205 

 
354 528 

Lämnade bidrag till enskilda personer 1 366 1 848 
Summa  
 

381 287 366 387 

 
 
Not 11 Årets kapitalförändring 
 

Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet 917 111
Summa  
 

917 111
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Balansräkning     

2010-12-31  
 

2009-12-31 
Not 12 Balanserade utgifter för utveckling 
 

Ingående anskaffningsvärde 1 105 0 
Årets anskaffningar  615 1 105 
Summa anskaffningsvärde 1 720 1 105 
Ingående ackumulerade avskrivningar -48 0 
Årets avskrivningar  -283 -48 
Summa ackumulerade avskrivningar -331 -48 
Utgående bokfört värde  1 389 1 057 

 
 
Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 

Ingående anskaffningsvärde 5 746 5 375 
Årets anskaffningar  651 732 
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -270 -361 
Summa anskaffningsvärde 6 127 5 746 
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 666 -2 950 
Årets avskrivningar  -1 133 -1 077 
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 162 361 
Summa ackumulerade avskrivningar -4 637 -3 666 
Utgående bokfört värde  1 490 2 080 

 
 
Not 14 Fordringar hos andra myndigheter 
 

Fordran ingående mervärdesskatt 1 450 1 441 
Kundfordringar hos andra myndigheter 91 38  
Summa 1 541 1 479 

 
 
Not 15 Förutbetalda kostnader 
 

Förutbetalda hyreskostnader 768 793 
Övriga förutbetalda kostnader 173 136 
Summa 941 929 

 
Not 16 Upplupna bidragsintäkter 
 

Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet 527 1 803 
Upplupna bidragsintäkter, samarbete mellan Turkiet och Sverige 
inom det ungdomspolitiska området, medel från Sida                                        0

 
758 

Upplupna bidragsintäkter, Unga i arbetslivet, medel från 
Europeiska socialfonden 848

 
1 148 

Summa 1 375 3 709 
 
 
Not 17 Övriga upplupna intäkter 
  

Projekt Temagruppen i arbetslivet (ESF) 74 0 
Summa 74 0 
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2010-12-31  2009-12-31
 
Not 18 Avräkning med statsverket  

 
Uppbörd 

    

Redovisat mot inkomsttitel -578 -579
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde 578 579
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd 0 0
  
Anslag i icke räntebärande flöde   
Ingående balans -3 081 -5 851
Redovisat mot anslag 215 449 187 987
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 
räntebärande flöde 

 
-222 463 -185 217

Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde -10 095 -3 081
 
Anslag i räntebärande flöde 

   

Ingående balans -529 -835
Redovisat mot anslag   27 010 28 058
Anslagsmedel som tillförts räntekonto   -27 203 -27 991
Återbetalning av anslagsmedel   60 239
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -662 -529
 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats  
mot anslag 

   

Ingående balans 2 054 2 236
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -182 -182
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 

1 872 2 054

  
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken     
Ingående balans 201 154 200 349
Inbetalningar i icke räntebärande flöde   2 507 185 704
Utbetalningar i icke räntebärande flöde   -401 423 -369 537
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar   221 885 184 638
Saldo 24 123 201 154
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 24 123 201 154
Summa Avräkning med Statsverket 15 238 199 598

 
 
Not 19 Balanserad kapitalförändring 
 

Ingående balans 
Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning 
- avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före 2009 
- avgår övergångseffekter kostnadsmässig anslagsavräkning 
Korrigering periodisering, 2008 

0 
111 

0 
0 
0 

-1 831 
-508

2 236
87
16

Summa 111 0
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2010-12-31  
 

2009-12-31 
 
Not 20 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 
  

Ingående balans 3 041 2 425 
Under året nyupptagna lån 1 256 1 740 
Årets amorteringar -1 418 -1 124 
Utgående balans  2 879 3 041 

 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 500 3 500 
Utnyttjad låneram 2 879 3 041 

 

Not 21 Skulder till andra myndigheter 
 

Utgående mervärdeskatt 523 476 
Arbetsgivaravgifter 829 739 
Leverantörsskulder till andra myndigheter 2 411 369 
Summa    3 763 1 584 

 
Not 22 Övriga skulder 
 

Personalens källskatt 736 652 
Övriga skulder    3 096 7 397 
Summa 3 832 8 049 

 
Not 23 Upplupna kostnader  
 

Upplupna semesterlöner och löner inkl. sociala avgifter 2 873 2 595 
Övriga upplupna kostnader 414 360 
Summa 3 287 2 955 

 

Not 24 Oförbrukade bidrag 
 

Bidrag som erhållits från statliga myndigheter m.m. 1 127 1 987 
Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer m.m.  94 107 
Medel från AB Svenska Spel, till bidrag*) 757 182 988 
EU-medel, EU-programmen Ungdom och Ung och Aktiv i Europa, 
till bidrag och till aktiviteter inom delprogrammet TCP 23 366

 
18 166 

Summa  25 344 203 248  
 
varav för transfereringar 21 866

 
199 723 

*)  
Ungdomsstyrelsen rekvirerade tidigare medel från AB Svenska Spel till föreningslivets lokala barn- och ungdomsverksamhet, så har 
inte skett under 2010. Under 2010 fördelades de medel som rekvirerades under 2009. Från och med 2011kommer dessa medel att 
tilldelas Ungdomsstyrelsens via anslagspost, därav skillnaden på balansposten oförbrukade bidragsmedel i förhållande till 2009-12-31.  
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Anslagsredovisningen 
 
Not 25   
 
Uo 13 1:1, ap. 4, Mentorskapsprojekt 2010–2012 
Av tilldelade medel på 5 000 tkr får Ungdomsstyrelsen disponera högst 500 tkr för handläggning, 
administration, utvärdering och informationsinsatser. Ungdomsstyrelsen har använt 498 tkr.  
 
Not 26   
 
Uo 13 2:2, ap. 7, Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser 
avhopparverksamhet 
Ungdomsstyrelsen ska efter rekvisition betala ut 1 000 tkr till stiftelsen Exit Fryshuset för den 
avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen har efter rekvisition utbetalats den 10 september 2010. 
Ungdomsstyrelsens arbete med uppdraget beskrivs i avsnitt 3.2. 
 
Not 27    
 
Uo 13 3:1 ap. 11, Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US 
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet. Enligt regleringsbrev 
och ändringsbeslut disponerar Ungdomsstyrelsen medel inom anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder 
– del till US, till uppdrag enligt nedan: 
 
 
Uppdrag Ingående 

överförings-
belopp 

Tilldelade 
medel 

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp 
Uppdrag att genomföra utbildningar om insatser som kan 
förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor 

 
944 

 
5 000 

 
5 771 

 
173 

Uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella 
minoriteterna 

     

- varav till verksamhet 124 750 872 2 

- varav till bidrag 0 2 250 2 250 0 

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen och 
medvetenheten om sexuell exploatering av barn och 
ungdomar 

 
 

3 143 

 
 

7 950 

 
 

11 092 

 
 

1 
Uppdrag Förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin 
vilja 

  
4 700 

 
3 834 

 
866 

Uppdrag Stödja organisationers arbete mot diskriminering     

- varav till verksamhet 0 500 499 1 

- varav till bidrag 0 4 500 4 500 0 

Uppdrag Engagemangsguider     

- varav till verksamhet 0 400 399 1 

- varav till bidrag 0 3 600 3 600 0 

Uppdrag Analys av ungas kulturutövande 0 2 000 1 985 15 

 
Summa 

 
4 211 

 
31 650 

 
34 802 

 
1 059 

 
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2011-02-21    148 (150) 

ÅRSREDOVISNING 2010   
 
  

 

Enligt regleringsbrevet för anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US får 
Ungdomsstyrelsen, inom uppdraget att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella 
minoriteterna, av tilldelade medel till uppdraget på 3 000 tkr använda högst 750 tkr för 
administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 748 tkr av årets tilldelade medel till 
administrativa kostnader.  
 
Enligt regleringsbrevet för Ungdomsstyrelsen får myndigheten inom uppdraget stödja 
organisationers arbete mot diskriminering (anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del 
till US) av tilldelade medel till uppdraget på 5 000 tkr använda högst 10 procent för administrativa 
kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 499 tkr till administrativa kostnader. 
 
Enligt regleringsbrevet för Ungdomsstyrelsen får myndigheten inom uppdraget 
engagemangsguider (anslagsposten Jämställdhetsåtgärder – del till US) av tilldelade medel på 
4 000 tkr använda högst 10 procent för administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 
399 tkr till administrativa kostnader.  
 
Not 28 
 
Uo 17 12:1 ap. 1, Ungdomsstyrelsen 
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet då detta 
understiger tre procent av föregående års tilldelning på 27 766 tkr. Ungdomsstyrelsen disponerar 
en anslagskredit på 802 tkr. Ungdomsstyrelsen har inte utnyttjat krediten.  
 
Not 29 
 
Uo 17 12:2 ap. 10, Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011 
Medlen får användas till genomförandet av en världsscoutjamboree i Sverige 2011. Medlen 
betalas ut till Svenska Scoutrådet efter rekvisition. Av medlen får 12 000 tkr betalas ut 2010 och 
3 100 tkr betalas ut 2011. Utbetalning har efter rekvisition gjorts med 12 000 tkr den 1 mars 2010. 
 
Inkomsttitel 
 
Not 30 Inkomsttitel 
 
Inkomsttitel 28119 Övriga inkomster  
Ungdomsstyrelsen har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 578 tkr av medel som 
tidigare var utbetalda på anslagsposterna: 

• Satsning på ungdomar i riskmiljöer 
• Jämställdhetsprojekt, kultursektorn  
• Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, fördelade av 

Integrationsverket.  
Ungdomsstyrelsen disponerar inte dessa anslagsposter och återbetalda medel har därför levererats 
till inkomsttitel.  
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8.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 

(belopp anges i tkr) 
  

2010 2009 2008
 

2007 2006
Låneram Riksgäldskontoret   

Beviljad   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Utnyttjad   2 879 3 041 2 425 2 644 2 706

   
Kontokrediter Riksgäldskontoret   

Beviljad  3 000 3 000 3 000 2 500 2 500

Maximalt utnyttjad  4 085 3 030 2 735 203 0

   
Räntekonto i Riksgäldskontoret   

Ränteintäkter  2 4 60 128 82

Räntekostnader 
 

 4 7 16 0 0

Avgiftsintäkter   

Avgiftsintäkter som disponeras       
Beräknat belopp enligt regleringsbrev  0 0 0 1 500 1 000

Avgiftsintäkter   2 484 2 295 2 189 2 097 1 410

Avgiftsintäkter som ej disponeras       

Övriga avgiftsintäkter  578 579 8 31 0

   
Anslagskredit   

Beviljad  802 833 701 577 572

Utnyttjad  0 0 0 0 0

   
Anslag    

Ramanslag   

Anslagssparande  5 669 4 819 8 907 4 987 7 514

varav intecknat´*  3 100 0 0 0 6 499

   
Personal    

Antalet årsarbetskrafter (st)  68,48 64,09 54 48,49 46,09

Medelantalet anställda (st)   70 66 58 50 48

Driftkostnad per årsarbetskraft  1 089 1 055 1 108 1 000 854

   
Kapitalförändring**   

Årets   917 111 -508 -30 72

Balanserad   111 0 -1 831 -1 801 -1 873

* Enligt anslagspost 17.12:2 ap 10 ska 3 100 tkr betalas ut 2011, se not 29. 

** Från och med 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring från och med 2009 består enbart av 

resultatet för den bidragsfinansierade verksamheten.  
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Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2010 har tagits av  
Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson den 21 februari 2011.  

 
Årsredovisningen innehåller följande dokument som överlämnas till regeringen:  
resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, redovisning mot inkomsttitel, 
tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över väsentliga uppgifter. 
 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  
 
 
För Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sändlista 
Utbildningsdepartementet 
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