
Med fokus på unga
En politik för goda levnadsvillkor,

makt och inflytande

Foto: Colourbox



Varför en ungdomspolitik?

Utmaningar Rättigheter
13–25 

år 



Nyheter i ungdomspolitiken

• Nytt ungdomspolitiskt mål

• Nytt ungdomsperspektiv

• Tre prioriterade områden:

- ungas inflytande

- ungas egen försörjning

- ungas psykiska hälsa

• Tydligare koppling till EU:s 

ungdomsstrategi



Alla ungdomar ska ha 
goda levnadsvillkor, 

makt att forma sina liv
och inflytande över 
samhällsutvecklingen



Ungdomsperspektiv

Mångfald individer
Stödjas i självständighet

Ha inflytande

Vilar på två ben:
- ungas egen röst

- kunskap om unga

Foto: Scandinav bildbyrå



Offentlig verksamhet 
som berör unga ska

• ha ett ungdoms-
perspektiv

• bedrivas med 
utgångspunkt från 
kunskap om ungas 
levnadsvillkor

• ha tillgång till 
kunskap om insatser 
och metoder

• samordnas mellan 
olika sektorer



Tre prioriterade områden

Ungas 
inflytande1
Ungas egen 
försörjning2
Ungas psykiska 
hälsa3



Ungas inflytande

MUCF

BO

SOU

Forum för 
levande 
historia

Utreda 
deltagande och 

inflytande

Bidra till 

strategier, 

metoder 

och system

Dela ut pengar 

till aktörer i 

civila samhället



Ungas egen 
försörjning

Erasmus +, med 
flera insatser

Aktivitetsansvar 
för kommuner

Foto: Scandinav bildbyrå



Kartlägga ungas självupplevda psykiska ohälsa

Stärka psykiska hälsan hos unga utan sysselsättning

Motverka tvångsäktenskap, barnäktenskap samt 
hedersrelaterat våld och förtryck

Ungas psykiska hälsa

Foto: Colourbox



Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet
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1 2 3
Fokus15 – sexuella och reproduktiva rättigheter

Fokus14 – fritid och organisering

Fokus13 – jämställdhet

Fokus12 – villkor för unga med funktionsnedsättning

Fokus11 – bostadssituation

Fokus10 – inflytande

Fokus09 – metoder för att bryta utanförskap

Fokus08 – utanförskap

Fokus07 – hälsa och utsatthet

Fokus06 – kultur och fritid

Fokus05 – etablering och försörjning



Ung idag – Databas 1



Indikatorsystemet - Ung idag

• Redovisar 56 indikatorer för ungas levnadsvillkor

• 12 myndigheter och Riksidrottsförbundet

• När möjligt: 
- Kön
- Åldersgrupp
- Inrikes och utrikes födda/utländsk bakgrund
- Kommun- eller läns-/landstingsnivå

1



Fokus – tematiska studier

Fokus15 – sexuella och reproduktiva rättigheter

Fokus14 – fritid och organisering

Fokus13 – jämställdhet

Fokus12 – villkor för unga med funktionsnedsättning

Fokus11 – bostadssituation

Fokus10 – inflytande

Fokus09 – metoder för att bryta utanförskap

Fokus08 – utanförskap

Fokus07 – hälsa och utsatthet

Fokus06 – kultur och fritid

Fokus05 – etablering och försörjning
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Attityd- och värderingsstudier

1993 1997 2002 2007 2013

Enkät med slumpmässiga urval

Unga 16–29 år

Vuxna 30/35–75/80 år

2013

9000 i urvalet, 55/58 procents svarsfrekvens

3



• Viktigt just nu och i framtiden

• Staten och medborgarna

• Samhällsintresse och engagemang

• Utbildning och sysselsättning

• Ekonomi, livskvalitet och hälsa

• Boende och mobilitet

• Fritid och föreningsliv

3



Vad är Lupp? 

• Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

• Enkätverktyg för att få kunskap om unga

• Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken

• Ett Löpande arbete

• Verktyg för att förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

L



Lupp bidrar till att utveckla den lokala 
ungdomspolitiken

• 86% menar att Lupp har bidragit till förändringar av den lokala 
ungdomspolitiken.

• 71% anser att Lupp har bidragit till sektorsövergripande
samverkan kring ungdomsfrågor.

L



Statliga indikators-/uppföljningssystem
- Ungdomspolitikens uppföljningssystem

- Uppföljning av statens stöd till idrotten

- Kulturpolitiskt indikatorsystem (under utveckling)

- Folkbildningspolitiken (nytt system för utvärdering)

- Barnrättspolitik – indikatorssystemet Max 18

- Politiken för det civila samhället – civsam.se/uppföljningsrapport

- Funktionshinderspolitik – uppföljning myndigheter och kommuner

- Jämställdhetspolitik (under utveckling)

- Folkhälsopolitik – stort antal indikatorer

Analys – uppföljning – utvärdering



Analys – uppföljning – utvärdering

Kommunal verksamhet – studier/nycketal
- LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

- Ung livsstil – forskningsprojekt ungas fritid

- Jämförelseprojektet 2007–2010

- Statistikdatabasen

- KOLADA – kommun- och landstingsdatabasen

- SKL:s anläggningsenkät

- Aktivitetskort på nätet

- Kommunrankingar



Analys – uppföljning – utvärdering

Analys/uppföljning verksamhetsområden
- Föreningsidrott

- Musik- och kulturskolor

- Studieförbund

- Folkbibliotek

- Ungdomsorganisationer

- Ungas mötesplatser



Analys – uppföljning – utvärdering

Analys/uppföljning verksamhetsområden
- Föreningsidrott

- Musik- och kulturskolor

- Studieförbund

- Folkbibliotek

- Ungdomsorganisationer

- Ungas mötesplatser

- Fritidsforum

- KEKS-nätverket

- KC – kunskapscentrum för fritidsledarskap

- Nackanätverket

- Förebyggande och främjande 2006 – 2008

- Kunskapsutveckling i dialog



Foto: Colourbox



Politiken för det civila samhället

”en arena – skild från staten, marknaden och det enskilda 
hushållet – där människor, grupper och organisationer agerar 
tillsammans för gemensamma intressen.”

”Inom det civila samhället verkar bland annat ideella 
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även 
nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.” 



Villkoren för det civila samhället som en central del av 

demokratin ska förbättras. Detta ska ske i dialog med civila 

samhällets organisationer genom att:

1. Utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor 
delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna 
livssituationen eller samhället i stort,

2. Stärka civila samhällets förutsättningar att bidra till 
samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare och 
opinionsbildare och med en mångfald verksamheter,

3. Fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället. 

Politikens mål



Unga stand-by väntar på mening

• Vilka mekanismer ligger 

bakom ungas 

samhällsengagemang?

• Hur ska vuxenvärlden 

släppa fram deras 

potential och resurser så 

att samhället ska kunna 

utvecklas till en rättvis 

gemenskap?

Grafik: Helena Shutrick



Fyra grupper av ungdomar

1. Omkring sex procent är aktiva och politiskt engagerade. 

De har en stark tro på sin politiska förmåga och är aktiva i 

skolan och på internet. 

• De resterade 94 processen kan framstå som passiva, men 
under ytan finns tre dimensioner:



Fyra grupper av ungdomar

2. En stor grupp, 26 procent, är oengagerade och har inget 

intresse för politik.

3. De desillusionerade – 21 procent

• De undviker samhällsfrågor när de konfronteras och kan till 
och med hysa rent fientliga känslor för politik. De upplever sig 
som losers och frågan är vilka reformer som kan hjälpa dem.



Fyra grupper av ungdomar

4. unga stand-by-medborgare - 47 procent

• är minst lika intresserade som de aktiva, men engagerar sig 
inte formellt. 

• De har stark tilltro till sin politiska förmåga, har positiva 
känslor för politiken och är rätt så nöjda med hur den svenska 
demokratin fungerar. 

• De kan sammanfattas med begreppet ”unga stand-by-
medborgare”, som ligger lågt men förbereder sig för ett 
aktivt politiskt engagemang.



Avvaktar meningsfullt behov

• I. Duty – “I ought to!”

• II. Importance – ”I have to”

• III. Recruitment – ”I am wanted!”

• IV. Efficacy – ”Yes, I can!”

• V. Effectiveness – ”It works!”

• VI. Meaningfulness – “It gives something back!”



Samla/ta fram kunskap
• Stöd till forskningsstudier + konferens
• Årlig uppföljningsstudie
• Civsam.se

Utveckla och stödja
• Dialog:

– Partsgemensamt forum 
– Forum för det civila samhället
– Koden för idéburna organisationers medverkan i 

beslut
• Nationellt myndighetsnätverk
• Utbildning, konferenser och seminarier
• Europa för medborgarna



Koden – Förbättra samverkan

Ett verktyg för att stimulera till kvalitativa kontakter 
mellan idéburna organisationer och myndigheter
(offentlig sektor).

Huvudfunktion: förbättra samverkan
i relation till politiska beslutsprocesser



Koden – synliggör processen



Koden i praktiken

• Verktyg för att analysera och medvetandegöra 
relationer Civ Sam – Offentlig sektor

• Gemensam utgångspunkt, referensram och 
terminologi

• Verktyg för att planera medverkan/aktiviteter

• Verktyg för att utvärdera samverkan



Exempel: 
Örnsköldsvik



Avvaktar meningsfullt behov

• Bör jag komma in?

• Måste jag? 

• Kan jag – har jag förmåga?

• Behövs jag?

• Går det? - Är det ett effektivt sätt att delta som erbjuds eller 

är det bara ett parti som behöver medlemmar?

• Vad ger det? - Är det ett meningsfullt deltagande eller bara 

rituellt/formellt?



Ungdomspolitiska rådet

• Omvärldsanalysen inom 
ungdomspolitik

• Forum för regeringens dialog med 
ungdomsorganisationer

Samarbete med 
andra aktörer
• Kommuner
• Landsting
• SKL
• Näringslivet
• Civila samhället

Internationellt 
samarbete
• EU
• FN
• Europarådet
• Nordiska ministerrådet
• Barentsrådet

Foto: Colourbox



Förebyggande insatser



Förebyggande insatser i samverkan


