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FÖRORD URIS 2019
Under tre år har LSU drivit projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap för att
möta den ökade negativ stressen inom ungdomsrörelsen. Detta med framgång. Sedan
projektet startade har andelen organisationer som uppger sig ha problem med negativ
stress minskat från 83 till 73 procent. Vi är väldigt stolta och glada över resultaten men
ser att det finns mycket kvar att göra när projektet nu avslutas.
Det krympande demokratiskt utrymmet innebär dessutom att en allt större del av de
allt mindre medlen måste användas för att garantera barn och ungdomars säkerhet.
38 procent av våra medlemsorganisationen uppger att de har blivit utsatta för politiskt
motiverat hat och hot. Det leder till självcensur, färre engagerade, rädsla för att delta
i den offentliga debatten, och i slutändan till en urholkad demokrati. Utan en stark
ungdomsrörelse finns inte ett starkt civilsamhälle, och utan ett starkt civilsamhälle
finns inte en stark demokrati.
Motsatsen till krympande demokratiskt utrymme är växande demokratiskt utrymme.
Genom sin existens skapar ungdomsrörelsen en levande och inkluderande demokrati.
Men vi måste ges förutsättningar för att verka.

Ungdomsrörelsen är demokratibärare. Genom att skapa,
sprida och värna den, återvinner organiserade barn och
unga demokratin, varje dag. Vi är röstbärare som ger makt
till barn och ungdomar, skapar mening i vardagen och
formar gemenskap för livet.

Genom att fortsätta kräva ett ökat statsbidrag, att våra demokratibärare skyddas
och att fler barn- och ungdomsorganisationer inkluderas i beslutsfattande kan vi få
demokratin att växa. Ansvaret är stort, och måste framförallt bäras av den offentliga
sektorn. Vi kommer inte att ge oss förrän barn och ungdomars förutsättningar till
organisering är rättvisa.

Rosaline Marbinah

Ungdomsrörelsen är en folkrörelse som måste erkännas socialt, politiskt och eko
nomiskt. Därigenom måste också våra utmaningar erkännas. Under flera år har vi
sett hur hoten mot vår organisering växer. Vi kallar de ökande hoten för krympande
demokratiskt utrymme. Vi ser hur utrymmet krymper för våra medlemsorganisationer
i Sverige men också för våra partnerorganisationer runt om i världen.

Ordförande LSU

Fri och stabil finansieringen av barn- och ungdomsorganisationer är absolut avgörande
för deras möjlighet att bedriva verksamhet. Bidraget per medlem har minskat
från 501 kr till 324 kr sedan 2009. Det gör att allt mindre resurser kan läggas på
att skapa meningsfull verksamhet och driva politiskt påverkansarbete och att allt
mer måste läggas på projektansökningar och administration. Nästan hälften av våra
medlemsorganisationer har fått minskat anslag. 76 procent uppger att minskningen
leder till ökad negativ stress bland ideella och personal.
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OM RAPPORTEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det här är den femte Upplagan av LSU:s årliga rapport Ungdomsrörelsen i siffror.
Rapporten ger en överblick över förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna
för ungdomsrörelsen 2019. Samtidigt får vi en möjlighet att titta bakåt för att
analysera de senaste årens utveckling. Den första delen av rapporten baseras på
medlemsundersökningen LSU Koll och på aktuella siffor från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).
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LSU Koll skickades ut till LSU:s samtliga medlemsorganisationer den 11 mars och
stängde den 14 april. Totalt besvarades enkäten av 63 av LSU:s 86 medlemsorganisa
tioner, vilket ger en svarsfrekvens om 73 procent. Enkätsvaren ger därigenom en
inblick i medlemsorganisationernas verksamheter, förutsättningar och utmaningar.
Enkätsvaren ska inte ses som representativa för hela barn- och ungdomsrörelsen men
ger en förståelse för generella trender, mönster och utmaningar.
I del två fördjupar vi oss om arbets- och uppdragsmiljön i ungdomsrörelsen. Här
presenteras en beskrivning av arbetsmiljön för de anställda och ideellt aktiva i form av
förtroendevalda på nationell nivå. Arbetsmiljön för dessa två grupper skiljs generellt åt
i diskursen och i lag, men måste ändå ses tillsamman ur ett organisatoriskt perspektiv.
Vi beskriver en sektor med högt engagemang men med otydliga strukturer och
oproportionerliga förväntningar. Underlaget för denna del kommer från en
enkätundersökning genomförd under 2019. Denna undersökning är en uppföljning
och en jämförandestudie med en likadan studie genomförd 2017.
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1. UNGDOMSRÖRELSENS
FÖRUTSÄTTNINGAR

1.2 ANTAL AKTIVA BARN OCH UNGA OCH ORGANISATIONER

Ungdomsrörelsen innefattar en stor mängd organisationer inom ett brett spektrum
av engagemang och inriktning. Här finns organisationer som fokuserar på allt från
partipolitik till miljö och natur, drogpolitik, spel och fritid till mänskliga rättigheter,
funktionalitet och etnicitet. Vad som förenar ungdomsrörelsen är att den utgörs och
drivs av barn och unga som på olika vis engagerar sig för att få syssla med just det de
tycker är viktigt, intressant och roligt.
Hur många organisationer och medlemmar som totalt ingår i ungdomsrörelsen är svårt
att överblicka. Vi utgår ifrån de 110 nationella organisationer som 2018 beviljades
statsbidrag av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Hur många
organisationer som finns på lokal och regional nivå framgår inte av vårt underlag.
Statistiken över de organisationer som beviljats statsbidrag ger dock en god indikation
över hur många som engagerar sig och hur de finansiella förutsättningarna ser ut.

1.1 ANSTÄLLDA
I genomsnitt har medlemsorganisatio
nerna 5,9 heltidsanställda. Totalt har
de 62 svarande organisationerna 367
heltidstjänster. Om siffran är repre
sentativ för de totalt 110 ungdoms
organisationer som uppnått kraven
för statsbidrag skulle det innebära att
de anställer omkring 660 personer på
heltid. Det är en betydande samling
människor som visar på ungdoms
rörelsens storlek, professionalitet och
ansvar vad gäller arbetsgivarfrågor. Den
stora majoriteten av ungdomsrörelsens
organisationer har mellan 1–4
anställda. Fyra organisationer har inga
anställda och två organisationer för
fogar över fler än 20 heltidstjänster.

367

LSU har under en längre tid samlat in statistik över hur många organisationer som
årligen beviljas statsbidrag av MUCF och hur många bidragsgrundande medlemmar
dessa organisationer har. Med bidragsgrundande medlemmar menas medlemmar mel
lan 6 och 25 år. Det totala antalet medlemmar i organisationerna är därför vanligtvis
högre än det vi redovisar här.
2019 beviljades 110 ungdomsorganisationer statsbidrag. Det är två färre än föregående
år. För andra året i rad ser vi också en minskning av det totala antalet medlemmar.
2018 var det totala antalet medlemmar för organisationer som beviljats statsbidrag
684 866. I år är siffran 653 503, en minskning med cirka fem procent. En del av
minskningen kan förklaras med att färre organisationer fått statsbidrag. En annan del
förklaras genom betydande medlemstapp från en eller ett par enskilda organisationer.
Men det förklarar inte hela nedgången. Omkring hälften av organisationerna har det
senaste året minskat i totalt antal medlemmar.
Historiskt sett är 653 503 medlemmar dock en hög siffra som visar att ungdoms
rörelsen fortsatt har stor dragningskraft och engagerar massor av barn och unga
över hela Sverige. Detta i en tid då föreningsformen ofta beskrivs som förlegad, och
unga som individualistiska och oengagerade. Ungdomsrörelsens storlek och bredd
är ett tydligt bevis på att så inte är fallet. Men utmaningen att behålla de nuvarande
medlemmarna och samtidigt locka nya ska inte underskattas. En nyckel till detta
är långsiktig, fri och stabil finansiering. I nästa avsnitt tittat vi på ungdomsrörelsens
ekonomiska förutsättningar och hur dessa har utvecklats över tid.
Antal medlemmar (6 – 25 år) och antal organisationer som beviljats statsbidrag
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2. UNGDOMSRÖRELSENS
FINANSIERING

2.1 STATSBIDRAGETS UTVECKLING

Statsbidraget från MUCF utgör även i år den viktigaste finansieringskällan för mer
parten av de svarande organisationerna. 65 procent anger statsbidraget som den
viktigaste inkomstkällan. Bland 17 procent är moderorganisationen den viktigaste.
Förutom det ofta avgörande ekonomiska tillskottet som statsbidraget utgör har det
även andra fördelar jämfört med andra finansieringsformer. Statsbidraget är ett
organisationsbidrag vilket innebär att det präglas av högre grad av frihet jämfört med
till exempel projektbidrag. Friheten att disponera bidraget efter eget tycke är en
grundförutsättning för att civilsamhället ska kunna forma och utveckla verksamhet
utifrån medlemmarnas idéer och intressen, snare än utifrån projektbeskrivningar och
förutbestämda kvantitativa mål. Statsbidraget ger därför både en finansiell trygghet
och en frihet som andra finansieringsformer ofta saknar. För en stabil, utforskande
och fri ungdomsrörelse är statsbidraget, enligt LSU:s mening, helt avgörande.
Viktigaste finansieringskällor rankat 1:a till 3:e

Sedan 2011 har det totala statsbidraget varit i princip oförändrat och ligger nu på lik
nande nivåer som 2006. Sedan dess har både antalet organisationer och antalet med
lemmar ökat betydligt. Stödet per medlem och organisation blir därför mindre. Sedan
2009 har bidraget per medlem minskat i princip årligen, från 501 kronor till årets 324
kronor per medlem. Tar vi hänsyn till inflationen har bidraget som delas ut minskat
avsevärt. Sedan 2011 har inflationen, och alltså prisnivån i samhället ökat med drygt
fem procent, vilket alltså motsvarar en relativ sänkning av bidraget med fem procent.
Utvecklingen av statsbidraget till ungdomsrörelsen kan jämföras med det statliga
anslaget till idrottsrörelsen. Mellan 2011–2018 har statens anslag till idrottsrörelsen
ökat från 1 705 miljoner kronor till 1 964 miljoner kronor. En ökning om 13 procent,
alltså en bra bit över inflationsnivån.1 Syftet med jämförelsen är inte att ställa idrotts
rörelsen mot ungdomsrörelsen. LSU uppfattning är att de båda rörelserna hjälps och
stärks av varandra. Vår ambition är alltså inte en omfördelning inom utan ett tillskott
till ideell sektor som helhet. Idrottsrörelsens finansiering ska därför endast ses som
en referenspunkt för hur annan ideell statsfinansierad verksamhet har utvecklats.
Att utvecklingen av statsbidraget till ungdomsrörelsen ligger långt efter stödet till
idrottsrörelsen är beklagligt och skadar ungdomsrörelsens organisationer och
verksamheter.
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Centrum för idrottsforskning 2019 – Statens stöd till idrotten. https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/
uploads/2019/05/Statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2018.pdf
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Efter 10 år av kontinuerligt minskande bidrag
är det inte förvånande att ungdomsrörelsens
organisationer har mindre resurser att lägga
på personal, evenemang och aktiviteter som
lockar nya medlemmar att ansluta och
befintliga medlemmar att stanna. Vår bild är
att den stagnerande ekonomiska ersättningen
är en bidragande orsak till att det totala
antalet medlemmar har minskat de senaste
åren. Nedan tittar vi vidare på konsekven
serna av ungdomsrörelsens allt mer begrän
sade ekonomiska resurser.

Konsekvenser av lägre medel eller avslag på ansökan om statsbidrag

48%
Har fått minskat
stöd eller avslag

Vi söker oss till helt andra
finansieringskällor
Vi söker projektbidrag i större
utsträckning
Stress ökar bland personal
och ideella
Verksamheten blir mindre
tillgänglig
Det blir mindre verksamhet
inom organisationen

2.2 KONSEKVENSER AV MINSKAD STÖD

0%

I årets LSU-koll angav 48 procent att de fått lägre medel eller avslag på sin ansökan
om statsbidrag. Efter 10 år av minskat stöd ger detta förstås reella konsekvenser: över
40 procent menar att det minskade stödet leder till mindre verksamhet och nästan
25 procent anger att deras verksamheter blir mindre tillgängliga och därför når ut till
en mer begränsad målgrupp. Dessutom menar 76 procent att minskad eller indragen
finansiering leder till ökad stress bland personal och ideellt aktiva.
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Källa: LSU Koll 2019

LSU:s bestämda uppfattning är att statsbidraget måste höjas för att inte riskera att utarma
en ungdomsrörelse som de senaste åren vuxit och engagerar hundratusentals barn- och
unga över Sverige. Ett höjt statsbidrag skapar förutsättningar för barn och unga att ha en
meningsfull och aktiv fritid och att genom demokratisk organisering påverka sin och andras
framtid.

Första smällen betydde en stor omorganisation och personalen
som satt ute i landet sades upp. Andra smällen la vi ner vår
kära medlemstidning. Tredje smällen blev det ytterligare en
omorganisation för att ha färre anställda på det nationella kansliet.
(LSU Koll 2019)

Över 60 procent av organisationerna har varit tvungna att i högre utsträckning
söka projektbidrag till följd av minskat statsbidrag. Även detta beskrivs som en
källa till stress och osäkerhet eftersom projektbidrag ofta är kortvariga och knutna
till ett förutbestämt projekt. En förskjutning från statsbidragsfinansiering till
projektfinansiering begränsar därför ungdomsrörelsen utrymme att agera fritt,
dynamiskt och långsiktigt samtidigt som det hämmar bestående engagemang och ger
upphov till osäkra och kortsiktiga anställningar.

Med mindre pengar kan man inte genomföra lika mycket. Det
ger en viss frustration inom organisationen eftersom man vill så
mycket men de ekonomiska förutsättningarna inte finns. Det
ger även en press på att söka projektbidrag för att kunna hitta på saker,
men det känns lite jobbigare och osäkrare att söka projektbidrag.” (LSU
Koll 2019)
(LSU Koll 2019)
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60%

Kartläggning av stressorer bland
ideella i Göteborg år 2018.
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3. HAT, HOT OCH KRYMPANDE
UTRYMME
I det här avsnittet tittar vi närmare på hat och hot riktat mot ungdomsrörelsen,
hur det påverkar organisationerna, verksamheterna och dess företrädare. Vi lyfter
även frågan om krympande utrymme som det senaste året har varit en särskild
fokusfråga för LSU. Bland annat inom vårt internationella partnerskapsprogram
GALE (Global Action Local Empowerment). Här beskriver vi hur krympande
utrymme påverkar också den svenska ungdomsrörelsen.

3.1 HOT OCH HAT
De senaste åren har vi sett en tydlig upp
gång av hot, hat och trakasserier riktade
mot organisationer och representanter från
ungdomsrörelsen. I årets enkät angav 36
procent att någon i organisationen blivit ut
satt för diskriminering och/ eller kränkande
särbehandling kopplat till sitt engagemang.
Vidare uppgav nästan 40 procent att någon
i organisationen blivit utsatt för politiskt
motiverat hat eller hot.
Det är skrämmande siffror som förstås
hämmar engagemang och utgör ett
betydande hot mot demokratin och
demokratisk organisering. Problemen är
mer utbredda än vad vi tidigare trott och
det krävs politisk handling för att motarbeta
utvecklingen. Demokratiskt engagemang
måste vara fritt från hot, hat, våld och
trakasserier och samhället kan inte längre
blunda för den utsatthet som allt fler inom
ungdomsrörelsen upplever.

38%
Har blivit utsatta
för hat eller hot

36%
Har blivit utsatta
för diskriminering
eller trakasserier

3.2 KONSEKVENSER AV HAT OCH HOT
Den utsatthet ungdomsrörelsens organisationer
och representanter utstår får konsekvenser, både
direkta och indirekta. De indirekta konsekven
serna är svåröverblickade men många vittnar om
en situation där ideellas engagemang tryter och
många inom ungdomsrörelsen ställer sig frågan
om det är värt risken och stressen det innebär att
engagera sig. På längre sikt riskerar ungdomsrörel
sen att begränsas, krympa och utarmas till följd av
det ökande våldet, hatet och trakasserierna.

25%

Har anpassat sin
verksamhet pga. hot
eller trakasserier

Många organisationer har redan varit tvungna att på olika vis anpassa sin verksamhet
på grund av hot och hat. Bland annat beskriver organisationer hur de tvingas bli allt
mer slutna och hindras från att agera fritt i det offentliga rummet. Många funderar en
extra gång eller avstår helt från att uttala sig offentligt, arrangera verksamheter eller
skriva debattinlägg. Flera organisationer har genom policys, handlingsplaner och rutiner
implementerat ett utökat säkerhetsarbete i hela verksamheten. För många har ett
förhöjt säkerhetstänkt och säkerhetsarbete blivit en oundviklig del av verksamheten
och organisationernas begränsade resurser tvingas spenderas på annat än den faktiska
kärnverksamheten. Beklämmande nog uppger tre organisationer att den nya hotbilden
har lett till begränsad verksamhet.
Hur organisationer anpassar sig till följd av hat, hot och trakasserier

Begränsad verksamhet
Kontakt med polis inför evenemang
Organisationen inte privatpersoner
är avsändare av budskap
Mer kontroll av sociala medier
Kunskapsökning
Skriver inte ut mötesplats offentligt/
anpassar mötesplatser
Policy/handlingsplan/rutiner
Större generell säkerhetsmedvetenhet
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Ungdomsrörelsens roll som demokratibärare är alltså redan allvarligt hotad av anti
demokratiska krafter och konsekvenserna är många och allvarliga: mindre verksamhet,
resurser omfördelas från verksamhet och medlemsaktiviteter till säkerhet, minskat
engagemang och ökad stress och utsatthet för ungdomsrörelsens representanter.
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3.3 KRYMPANDE UTRYMME
LSU har den senaste tiden arbetat för att motverka det som ofta benämns som krympande
utrymme. Alltså fenomenet där civilsamhällets utrymme att verka, både nationellt och
globalt, blir allt mer begränsat. I LSU Koll 2019 uppgav 27 procent att krympande utrymme
är ett reellt och påtagligt problem för organisationen.
Krympande utrymme har flera orsaker. Det handlar om
allt från bristande finansiering, ökade administrativa
uppgifter, hat och hot, smutskastning, bristande
demokratisk inkludering, till misstänkliggörande och
förminskning.

27%

av LSU:s medlemsorganisationer har problem
med krympande
utrymme

Sammantaget leder det krympande utrymmet
till att barn och unga inte tillåts ta sin rättmätiga
plats i samhällsdebatten utan knuffas undan.
Ungdomsrörelsens röst och perspektiv är fortfarande
inte en självklar del av samhället. Snarare ser vi att utvecklingen går i motsatt riktning där
det unga civilsamhällets position och roll allt mer ifrågasätts och utmanas.

ETT MÅNGBOTTNAT PROBLEM
I LSU Koll framträder en utveckling där flera av de ovan beskrivna faktorerna påverkar
och förstärker varandra. Ungdomsrörelsens pressade ekonomiska situationen leder till att
allt fler söker sig till projektfinansiering. Det ständiga sökandet efter projektmedel och de
rigorösa kraven på avrapporteringen av avslutade projekt ökar den administrativa bördan
för organisationerna. När anställda och ideellt engagerade tvingas spendera mer tid och
resurser på administration krymper utrymmet att driva politiskt påverkansarbete och att
utföra verksamhet kopplat till det faktiska kärnuppdraget.
Samtidigt beskriver flera organisationer hur de i allt större utsträckning blir ifrågasatta
av makthavare och av det övriga samhället. Detta leder bland annat till mindre politiskt
inflytande, sämre tillgång till lokaler, större granskning och ökad grad av misstänksamhet
mot organisationernas verksamhet.
I LSU Koll kopplar organisationer det krympande utrymmet till civilsamhällets många
gånger ofrivilliga förskjutning från röstbärare till serviceutförare. Ungdomsrörelsen
förväntas alltså utföra politiska beslut snarare än att vara med och påverka besluten i
sig. När civilsamhället och ungdomsrörelsen i allt större utsträckning förväntas utföra
traditionella välfärdsuppdrag, snarare än att verka som demokratiskt språkrör för barn
och ungas intressen, skadas ungdomsrörelsen legitimitet och politiska inflytande.
Krympande utrymme är ett påtagligt om än mångbottnat och komplext problem för
stora delar av ungdomsrörelsen som behöver lyftas upp och diskuteras. Barn och
ungas demokratiska engagemang och inflytande får inte begränsas till följd av hot, hat,
ekonomiska nedskärningar eller utökade administrativa krav.
LSU:s FN-representanter 2019.
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4. UNGDOMSRÖRELSENS
VERKSAMHETER

4.1 AGENDA 2030
2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Agendan innebär att alla FN:s 193 medlemsländer förbundit sig att arbeta för att
uppnå en miljömässigt, social och ekonomisk värld till år 2030.

Ungdomsrörelsen samlar en stor bredd av organisationer, intressen och engagemang.
LSU:s uppfattning är att det är bredden av verksamheter som gör oss starka, livskraftiga
och, inte minst, relevanta för en stor mängd barn och unga runt om i Sverige. Inom
ungdomsrörelsen finns något för alla och tillsammans gör vi livet bättre för barn, unga
och samhället i stort.
LSU har under flera år kartlagt vilka övergripande områden ungdomsrörelsen arbetar
inom. Detta dels för att få en indikation på var och hur LSU bör stötta och bidra med
kunskap, men även för att studera ungdomsrörelsens rörlighet och anpassningsförmåga
inför nya utmaningar och frågor. Nedan följer en genomgång över verksamheter och
frågor som engagerar stora delar av ungdomsrörelsen gemensamt.

Ungdomsrörelsens verksamheter kopplade till Agenda 2030 har sedan dess blivit allt
mer omfattande. Redan 2016, inte ens ett år efter resolutionens antagande, angav
18 procent att de arbetar med Agenda 2030. Sedan dess har siffran stadigt ökat och
2019 arbetar hela 56 procent med Agenda 2030.
En tydlig trend är att medvetenheten om Agenda 2030 har blivit större de senaste åren.
Detta syns inte minst genom andelen som svarat ”vet ej” på frågan om organisationen
arbetar med Agenda 2030 har minskat drastiskt: från 25 procent 2017 till endast fem
procent 2019.
Agenda 2030 har alltså blivit en integrerad del av ungdomsrörelsens arbete och
något de flesta organisationer förhåller sig till. Agenda 2030 är ett tydligt exempel på
ungdomsrörelsens förmåga att snabbt implementera nya frågor inom sin verksamhet.

Medlemsorganisationernas huvudsakliga inriktning
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Arbetar din organisation med Agenda 2030?
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2019

Källa: LSU Koll 2016 – 2019
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En aspekt värd att notera är att vi kan se en viss generell kunskapsökning om Agenda
2030 under det senaste året. Detta gäller både kunskapsnivån bland medlemmar,
förbundsstyrelse och kanslipersonal. I graferna nedan kan vi även tydligt se att
kunskapsnivån högre bland organisationer som aktivt arbetar med Agenda 2030.
Uppskattad kunskapsnivå om Agenda 2030
I hur hög grad tror du att förbundsstyrelse/
kansli kan koppla organisationens
verksamhet till Agenda 2030?

Arbetar inte med
Agenda 2030

Hur stor uppskattar du att kunskapen om
Agenda 2030 är hos förbundsstyrelse/kansli?

4.3 MIGRATION
Arbetet med och för unga nyanlända/ asylsökande och ensamkommande är ett tydligt
exempel på ungdomsrörelsens rörlighet, förmåga att anpassa sig och stödja i de om
råden den behövs som mest.
Vi har, bland annat genom LSU Koll, följt utvecklingen på området sedan 2016. Vi kan
tydligt se hur allt fler organisationer engagerade sig i flyktingfrågan under den mest
akuta perioden mellan 2016–2017. Sedan dess har en del organisationer tagit ett steg
tillbaka och driver inte längre verksamhet kopplad till området. Likväl, även tre år
efter flyktingkrisen 2016, bedriver 56 procent av de svarande organisationerna verk
samheter för att på olika vis stödja och engagera unga ensamkommande, asylsökande
och nyanlända.

Arbetar med
Agenda 2030

Jobbar
organisation
med/för
unga nyanlända/asylsökande/ensamkommande?
Jobbar
dindin
organisation
med/för unga
nyanlända/asylsökande/ensamkommande?
80%

Hur stor uppskattar du att kunskapen om
Agnda 2030 är bland medlemmarna?

70%

1

2

3

Skala 1-6 (1:mycket dålig, 6:mycket bra)
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60%

5

Källa: LSU Koll 2019
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EU-valen utmärker sig genom lågt valdeltagande. Särskilt
bland unga. I EU-valet 2014 röstade endast 42,6 procent
av unga under 30. Det är därför inspirerande att se att
nästan 40 procent av ungdomsrörelsen hade aktiviteter
och verksamheter kopplade till årets val. Det visar på
ungdomsrörelsens flexibilitet, förmåga att identifiera
behov och utmaningar, och inte minst, dess avgörande
roll som demokratibärare och demokratibyggare.
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hade verksamheter
kopplade till
EU-val

Vet inte
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Källa: LSU Koll 2016-2019

Valdeltagandet ökade med nästan fem procentenheter jämfört med valet 2014.2 Vi vet
ännu inte hur stor del av unga under 30 som röstade i 2019-års val men mycket tyder
på att andelen är högre än någonsin.3 Stämmer prognoserna är det mycket tack vare
ungdomsrörelsens arbete, vilket är ett kvitto på att det arbete som läggs ner får reella
verkningar för legitimitet, deltagande och demokratin.

2
3

https://www.europaportalen.se/2019/03/rekordhogt-svenskt-eu-valdeltagande-bekraftas
https://europakommentaren.eu/2019/05/20/ungas-valdeltagande-kommer-att-oka/
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LSU Forum 2018 med fokus förutsättning
ungas organisering i Norden.
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5. POLITISKT PÅVERKANSARBETE

6. GLOBALA PARTNERSKAP

Nästan 80 procent av ungdomsrörelsens organisationer bedriver politiskt påverkans
arbete. Arbetet spänner över en stor mängd områden. Vanligast är frågor kopplande
till diskriminering och mänskliga rättigheter, kultur, språk och välfärdsfrågor.

30 procent av de svarande organisationerna uppger
att de arbetar med globala partnerskap. På kartan
nedan ser vi de länder där ungdomsrörelsen har
partnerorganisationer.
Det är en imponerande bild som visar på bredden
och omfattningen av det arbete som bedrivs.
Ungdomsrörelsen är verkligen en solidarisk global
rörelse där barn och unga världen över stöttar och lär
av varandra för att utöka sitt demokratiska inflytande
och för att få möjlighet att göra det de tycker är
intressant, viktigt och roligt!

Påverkansfrågor inom ungdomsrörelsen kan bedrivas på en mängd olika sätt. Ibland
handlar det om att tala direkt med makthavare om organisationens kärnfrågor. Ibland
om ungdomsrörelsens grundläggande förutsättningar, och ibland handlar det om frågor
som inte är direkt kopplade till ungdomsrörelsen men där det finns ett behov som
ungdomsrörelsen vill arbeta mot.
Men påverkansarbete kan och bör också komma från
andra hållet. Alltså från makthavare som rådfrågar
barn- och ungdomsorganisationer om deras syn på
en fråga. Att barn- och ungdomsperspektivet blir en
naturlig del av den politiska processen är avgörande
för den demokratiska legitimiteten och för att politiskt
förankra politiska beslut hos hela befolkningen.

68%

30%

Arbetar med globala
partnerskap

av LSU:s medlemsorganisationer har
tillfrågats att vara
remissinstan

5.1. REMISSVAR OCH INFLYTANDE
* Länder/områden där LSU:s medlemsorganisationer
bedriver partnerskapssammarbete

För att få en indikation på i vilken utsträckning ungdomsrörelsen inkluderas i den
politiska processen frågade vi hur ofta LSU:s medlemsorganisationer har blivit
tillfrågade att vara remissinstans. Det visade sig att 68 procent av de svarande
organisationerna någon gång under 2018 har blivit tillfrågade som remissinstans.
Många bara ett fåtal gånger men några få organisationer har fått över 20 förfrågningar.
I genomsnitt tillfrågades ungdomsrörelsen 3,7 gånger per organisation det gångna året.
Att bli tillfrågad leder däremot inte per automatik till inflytande och legitimitet. Många
organisationer menar att de saknar resurser för att faktiskt skriva remissvar. För
många är den problematiken återigen kopplad till den ökade graden av projektmedel
i förhållande till det friare statsbidraget. Personalresurser, kompetens och tid är ofta
i stor utsträckning bundna till särskilda projekt och kan inte läggas på att besvara
remisser. Återigen ser vi hur förskjutningen från statsbidrags- till projektfinansiering
ger konsekvenser för ungdomsrörelsen och dess möjlighet till demokratiskt inflytande.
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Panelsamtal om ungas psykiska hälsa.
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7. SAMMANFATTNING: EN
LIVSKRAFTIG UNGDOMSRÖRELSE
MED STORA UTMANINGAR
I årets Ungdomsrörelsen i siffror framträder en komplex bild av ungdomsrörelsens
förutsättningar och möjligheter. På många sätt visar undersökningen på en livs
kraftig, stor och bred ungdomsrörelse som samlar historiskt höga nivåer av barn
och unga.
Resultaten visar även en rörelse som är anpassningsbar och snabbfotad, både vad
gäller anpassning till nya former av engagemang, strukturella och ekonomiska
förutsättningar, men även vad gäller att rikta fokus mot nya samhälleliga frågor
och utmaningar. Detta blir tydligt inte minst vad gäller barn- och ungdomsrörelsen
engagemang inom migrationsområdet och riktningen mot frågor kopplade till Agenda
2030. Barn- och ungdomsrörelsen är alltså kapabel, villig och uppfinningsrik i att
förhålla sig till nya utmaningar och förutsättningar.

Ytterligare en följd av förskjutningen från fritt statsbidrag till riktade projektmedel
är att barn- och ungdomsrörelsens avgörande roll som demokrati- och röstbärare
försvagas. Det är en allvarlig utveckling som nödgar politisk handling. Det fria stats
bidraget måste höjas för att civilsamhället inte endast ska ha möjlighet att verka som
utförare av välfärdstjänster och fritidsaktiviteter, utan även kunna vara en pådrivande
kraft för politisk förändring och inflytande.
Vidare visar undersökningen hur hat, hot och trakasserier riktade mot
ungdomsrörelsen är mer utbredda än vad vi tidigare trott. Hoten mot civilsamhällets
företrädare är än så länge inte kartlagda i tillräcklig utsträckning och mer kunskap
behövs för att vi ska förstå hur hotbilden ser ut, vilka som utsätts och vad som kan
göras för att motverka hatet, hoten och trakasserierna.
Sammantaget kan vi förstå barn- och ungdomsrörelsens hot och utmaningar som
en del av det krympande utrymme som civilsamhället världen över upplever. En av
samhällets stora utmaningar framöver är därför att bredda utrymmet och LSU ser det
som en av sina viktigaste uppgifter att bidra till detta.
I del två tittar vi närmare på en av ungdomsrörelsens stora utmaningar som LSU
under en längre tid har kartlagt och arbetat för att motverka, nämligen negativ stress
och utbrändhet.

Samtidigt ser vi en barn- och ungdomsrörelse som begränsas av lång tid av minskat
ekonomiskt stöd, ökade administrativa krav och sviktande medlemsengagemang.
Den uteblivna höjningen av statsbidraget medför att många organisationer under
lång tid fått använda sina besparingar för att upprätthålla verksamhet samtidigt som
den oundvikliga förskjutningen mot projektmedel försvårar långsiktig planering och
bestående engagemang.

Ellinor Aaby Olsson
konsulterar
medlemorganisationer
i Luleå.
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Katja Holböll ungdomsrepresentant
i FN:s generalförsamling

DEL 2
En hållbar
ungdomsrörelse

Ungdomsrörelsen på Järvaveckan 2019.
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1. HÅLLBARA
UPPDRAG OCH ANSTÄLLNINGAR
I UNGDOMSRÖRELSEN
Vi är glada över att i 2019 års Ungdomsrörelse i siffror återigen kunna ge en överblick
över hur uppdrags- och arbetsmiljön upplevs bland de anställda och förtroendevalda i
Sveriges nationella ungdomsorganisationer.
I den här delen presenteras en sammanfattning av resultaten från de medlemsunder
sökningar som genomfördes 2017 och 2019 av LSU. Med en ökad kunskap om nuläget
önskar vi bidra till att det unga civilsamhället fortsätter utvecklas mot att bli mer
hållbart för miljö för både anställda och förtroendevalda.

1.1 UPPLÄGG
Den här delen består av sex avsnitt. Det första är en metodbeskrivning av de under
sökningar som gjorts. Det andra avsnittet fokuserar på vem/vilka som är verksamma
som anställda eller förtroendevalda i det unga civilsamhället. I de fortsatta tre avsnit
ten går vi djupare in på: de signifikanta förändringarna vi kan se under de senaste två
åren, förutsättningar för att anställda ska ha en god arbetsmiljö, samt uppdragsmiljön
som förtroendevalda verkar i. Delen avslutas med en genomgång av tips på insatser
för att skapa en starkare positiv förändring. Delen En hållbar ungdomsrörelse bygger
på resultaten från LSU koll från 2019 och två undersökningar genomförda av Kantar
Sifo 2017 och 2019. I resterande text kommer undersökningarna genomförda av Kan
tar Sifo benämnas som organisationskartläggning.
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Ord som beskriver uppdrags och arbetsmiljön i ungdomsrörelsen. Ordens storlek avgörs av hur ofta de förekommer som svar, ju
oftare de förekommer desto större är de.

1.2 BAKGRUND TILL SIFFRORNA
Under sommaren 2019 har Kantar Sifo, på uppdrag av LSU, genomfört en enkät
undersökning för att kartlägga uppdragsmiljön bland förtroendevalda i de nationella
styrelserna inom ungdomsrörelsen samt arbetsmiljön bland de anställda i samma
organisationer. En undersökning med samma målgrupp och frågeunderlag skickades
ut 2017. 2019 års undersökning syftar till att kartlägga möjliga tendenser till föränd
ringar sedan föregående mätning, samt att kunna validera siffrorna från 2017.
År 2017 besvarades enkäten av 289 anställda och förtroendevalda. 2019 års enkät
besvarades av 302 personer varav 126 anställda utan chefsansvar, 52 chefer, 114
styrelseledarmöter, samt med 10 personer med andra förtroendeuppdrag.

Processkarta från HELs slutkonferens.
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Utöver organisationskartläggningen baseras rapporten på LSU:s årliga medlemsunder
sökning LSU Koll som skickas ut till alla LSU:s medlemsorganisationer och sedan
2014 har LSU genom LSU Koll följt stressutvecklingen i det unga civilsamhället. Mer
information om LSU Koll finns i första delen av den här rapporten.
27

2. DE VERKSAMMA I DET UNGA
CIVILSAMHÄLLET
Genom organisationskartläggningarna från 2017 och 2019 får vi en unik bild av
vem/vilka det är som är förtroendevalda och anställda inom det unga civilsamhället.
Här presenterar vi några av resultaten som visar på: storlek på kansli, ålder på
förtroendevalda samt könsfördelning mellan roller i organisationen.

2.1 ANSTÄLLDA
26 procent av de svarande organisationerna har en till fyra anställda och 24 procent
har fem till tio anställda. Det genomsnittliga antalet anställda per organisation ligger
enligt 2019 års enkätundersökning på 5,5 anställda. Medelvärdet höjs dock av tre orga
nisationer med över 40 anställda. Vi kan därmed se att unga civilsamhället generellt
har ett lågt antal anställda och ett flertal organisationer har ensamanställda.

som identifierar sig som kvinnor respektive män, vilket beskrivs i diagrammet på sid
28. Procentuellt är det alltså en lika stor andel av kvinnorna som har en chefstjänst
som andelen av männen. Detsamma gäller anställda och i rollen som styrelsemedlem.
Svarsantal från annan könstillhörighet än kvinna eller man var för lågt för att kunna
resultera i en övergripande bild.

2.3 ANSTÄLLNINGENS VARAKTIGHET OCH ANSTÄLLNINGSFORM
Anställda i det unga civilsamhället arbetar generellt sett relativt kort tid på sin arbets
plats. 26 procent av anställda har arbetat på sin arbetsplats mindre än ett år och 32
procent har varit anställda i ett till två år. En av fem har varit anställd i mer än 5 år,
vilket ändå visar på att det också finns de som vill och kan vara anställda längre än
snittet. 84 procent av anställda har en tillsvidareanställning och 15 procent har viss
tidsanställning. De flesta är anställda på heltid, där resultatet även här är 84 procent,
medan 15 procent har deltidsanställningar.
Hur länge har du varit anställd inom din organisation?

Mindre än ett år

2.2 KÖNSFÖRDELNING
Majoriteten av de verksamma i det unga civilsamhället är kvinnor. Hela 71 procent av
de svarande identifierar sig som kvinnor. Utifrån organisationskartläggningen så finns
det en relativt låg differens mellan vilken roll du har i organisationen och de grupper

1 – 2 år
2019
2017
3 – 4 år

Fördelning på roller mellan män och kvinnor
4 – 5 år

45%

40%

5 + år
%

35%

Källa: Sifo Kantars organisationskartläggning 2019
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Källa: Sifo Kantars organisationskartläggning 2019
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2.4 FÖRTROENDEUPPDRAGETS LÄNGD
Förtroendevalda uppger liknande siffror som de anställda i hur länge de har innehaft
sitt uppdrag i organisationen. 28 procent av de förtroendevalda har suttit kortare tid
än ett år och 23 procent har suttit på sitt uppdrag mellan ett till två år. 18 procent av
de förtroendevalda uppger att de har haft ett förtroendeuppdrag i organisationen i över
fem år. 71 procent av de förtroendevalda har varit engagerad i organisationen 0–6 år,
inklusive sitt befintliga uppdrag.
De förtroendevalda i de nationella styrelserna är representativa gällande sin ålder för
den målgrupp som organisationen arbetar för då 60 procent av de förtroendevalda är
under 25 år. 92 procent av de förtroendevalda är under 30 år. Detta visar att det unga
civilsamhället verkligen både verka för och leds av unga. Av de förtroendevalda är 37
procent arvoderade inom sina uppdrag. Detta är en marginell sänkning jämfört med
undersökningen 2017.

28%

av de förtroendevalda
har suttit på sitt
uppdrag kortare
än ett år.

92%

av de förtroendevalda
är mellan 0-30 år
Debatt inför EU-valet med de
partipolitiska ungdomsförbunden.

30

3. FÖRÄNDRINGAR SEDAN 2017
Det har skett många förändringar i det unga civilsamhället under de senaste två åren.
Förändringar inom arbetet för mer hållbara organisationer kopplar an bland annat till
verksamhet, kunskapsutveckling och normer inom organisationerna.
Utifrån resultaten kan vi se några utmärkande trender. Denna delen presenterar en
sammanställning av de större förändringarna som vi kunnat se utifrån LSU Koll och de
två organisationskartläggningarna som genomfördes 2017 och 2019.

3.1 ORGANISATORISKA UTMANINGAR
LSU Koll visar på en fortsatt utveckling där färre organisationer än tidigare upplever
negativ stress och utbrändhet. 2017 upplevde 83 procent negativ stress och utbränd
het. 2019 har siffran fallit till 73 procent. Det är förstås fortfararande en hög siffra där
insatser krävs på alla nivåer för att bryta den ohållbara situationen. Glädjande nog
har även nivån av stress gradvis sjunkit sedan 2017, vilket vi kan se i diagrammet här
nedan.
Upplever din organisation negativ stress/
utbrändhet?

Grad av stress
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Att problemen uppmärksammas och erkänns inom organisationerna är ett viktigt steg
för att motverka negativ stress och utbrändhet. Först då kan problemen aktivt förebyg
gas och lösas. 2017 svarade hälften av de organisationer som uppgav att de hade pro
blem med stress och utbrändhet att problematiken var erkänd inom organisationen.
2019 är stressproblematiken erkänd inom nästan 75 procent av de organisationer som
upplever stressrelaterade problem. Vi kan alltså se att stressproblematiken går neråt
samtidigt som erkännandet ökar inom de organisationer som upplever problematik.
Fler anger även att de arbetar med systematisk arbetsmiljö, vilket bekräftar att arbets
miljöproblem synliggörs och åtgärdas.

4. UTVECKLINGSOMRÅDEN
Det är glädjande att vi nu ser en höjd kunskap och medvetenhet om organisa
torisk och social arbetsmiljö hos flertalet ungdomsorganisationer. Det är tydligt
att fler har implementerat verktyg för att möta den stressproblematik som finns i
organisationerna.

4.1 HANDLINGSPLANER
Är problemen med negativ stress och utbrändhet
erkända inom organisationen?
80%
70%
60%
50%

Vi ser att en stor del av anställda och förtroendevalda upplever en hög arbetsmängd
och en otydlighet i vilka uppgifter som ska prioriteras. Detta är en av de *stressorer
som kan åtgärdas genom att realisera handlingsplanerna för förebyggande arbete av
negativ stress.

40%
30%
20%
10%
0%

39 procent av de svarande år 2019 angav att de fanns en handlingsplan kopplat till
negativstress i sin organisation. En tredjedel av de svarande visste ej om det fanns en
sådan handlingsplan inom organisationer eller inte. Framförallt är det anställda utan
chefsposition som uppger detta, vilket indikerar att handlingsplaner måste tillgänglig
göras och kommuniceras bättre till hela arbetsplatsen.

2017

2018

2019

Källa: LSU Koll 2017-2019

Orsaker till stress kallas för stressorer. De kan vara psykiska,
sociala eller fysiska och finns överallt i vår vardag

3.2 POSITIVA TENDENSER I ARBETET FÖR HÅLLBARARE ORGANISATIONER
Tendenserna som vi ser i LSU Koll överensstämmer med den mer djupgående organi
sationskartläggningen. Generellt visar de övergripande resultaten från organisations
kartläggningen en marginell skillnad i resultatet mellan undersökningen från 2017 och
den som genomfördes 2019. Det finns dock ett par områden där skillnaderna mellan
resultaten från 2017 och 2019 är mer markanta:
3 Kunskapen om arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö har ökat.
3 Fler har en handlingsplan för arbete mot negativ stress i sin organisation.
3 Fler uppger i 2019 års undersökning att det inte förekommer kränkande
särbehandling i deras respektive organisation.
3 Fler anställda och chefer upplever att de till en högre grad får kompetensutveckling.
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Deltagare vid HELs slutkonferens som
diskuterar förutsättningar för hållbara
organisationer

4.2 TILLGÄNGLIGHET OCH PERSONALOMSÄTTNING
Det finns stora skillnader mellan anställda och förtroendevaldas arbets- och uppdrags
miljö. Särskilt vad gäller känslan av förväntningar på tillgänglighet via telefon och
e-post. Förtroendevalda upplever denna förväntan i en mycket högre grad än anställda.
Anställda känner däremot mer av den höga omsättningen av anställd personal i jäm
förelse med de förtroendevalda.
Eftersom olika grupper inom organisationen upplever olika faktorer som mer be
tydande för deras uppdrags- eller arbetsmiljö behövs det djupare analys där dessa
olika gruppers förutsättningar och behov får komma fram. Vi har därför valt att i det
kommande avsnittet skilja mellan förtroendevalda och anställda när vi presenterar
resultaten från undersökningen.
I vilken grad utmärker följande faktorer din arbetssituation?

5. ANSTÄLLDAS ARBETSMILJÖ
Det här avsnittet fokuserar på de anställdas förutsättningar och arbetsmiljö. Innehållet
baseras på ett urval av resultaten från organisationskartläggningarna från 2017 och
2019.
Både 2017- och 2019-års undersökning visar att engagemanget bland anställda inom
ungdomsrörelsen är väldigt högt. I båda undersökningarna uppger åtta av tio anställda
att de har en god gemenskap på arbetsplatsen. En positiv utveckling är att fler an
ställda och chefer anger i 2019 års undersökning att de får kompetensutveckling i sitt
uppdrag. Sju av tio uppger även att de har de befogenheter som krävs för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter. Detta är viktiga faktorer av arbetsmiljön som det går att ta
avstamp i när det gäller att stärka upp andra delar som behöver mer utveckling.

Andel som instämmer år 2019.
Chef eller anställd
Styrelsemedlem efter annat
förtroendeuppdrag

68
61
45
38

29

44

49

55

52
51

42

60

29
19

6
Hot och/eller
Press från Förväntningar
trakasserier riktade externa på tillgängliga
mot organisationen aktörer via telefon eller
e-post*

Svåra/
komplexa
arbetsuppgifter

Osäker
finansiering av
verksamheten

Frekventa
tidsgränser/
deadlines

Hög
omsättning
anställd
personal

Hög
omsättning av
ideellt aktiva

Det går att identifiera tre tydliga utmaningar som många anställda upplever i det unga
civilsamhället: hög arbetsbelastning, otydliga arbetsuppgifter och avsaknad av priorite
ringsordning.
Sex av tio anställda upplever att stor arbetsmängd utmärker deras arbetsmiljö till en
hög grad. Det finns också ett behov av tydligare definierade arbetsuppgifter då ungefär
sex av tio anställda upplever att deras arbetsuppgifter är otydligt definierade. Än fler,
65 procent, uppger att de inte vet tydligt vilka uppgifter som ska prioriteras när tiden
inte räcker till, ett resultat som är likvärdigt med undersökningen som gjordes 2017.

48

44

10

5.1 HÖG ARBETSBELASTNING, KRAV OCH MÖTESPLATSER

Stor
arbetsmängd

Källa: Sifo Kantars organisationskartläggning 2019

Vi ser alltså att en hög arbetsmängd är utmärkande för många anställda i det unga
civilsamhället. Därför behövs arbetsmetoder som gör det möjligt för grupper och
individer att hantera detta. Ett första steg kan vara att upprätta tydliga arbetsbeskriv
ningar och ett stöd i prioriteringen av arbetet. En hög arbetsmängd som konsekvens
av externa faktorer snarare än individens egna ambitioner kan i så fall minska som
stressfaktor i arbetet.
Det behövs samtidigt utvecklas nya förhållningssätt bland de anställda och deras för
väntningar på sig själva och sitt arbete. I årets undersökning menar var tredje anställd
att hen ställer för höga krav på sig själv. Samtidigt framhåller en lika stor andel att de
ställer helt rimliga krav på sig själva. Det finns alltså en medvetenhet hos en relativt
stor grupp av anställda i det unga civilsamhället kring realistiska krav på sin arbetsin
sats, vilket innebär att det finns en potential att lära av varandra. Att skapa möten där
anställda kan dela med sig av erfarenheter kring förväntningar och krav skulle kunna
möjliggöra en bättre arbetsmiljö för fler. Samtidigt behövs en strukturerad arbets
ledning där chefer tydligt kommunicerar förväntade resultat på det arbete som den
anställda utför.
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5.2 TRYGGHET, DEADLINES OCH ÅTERHÄMTNING
Ungefär hälften av de svarade anger att osäker finansiering av verksamheten utmär
ker deras arbetssituation till en hög grad och hälften, 49 procent, uppger även att det
finns förväntningar på dem att finansiera sin egen tjänst. Detta är en ökning jämfört
med år 2017 då 38 procent uppgav att de hade denna
förväntan på sig. Den höga graden av egenfinansie
ring av sin tjänst återspeglas dock inte i känslan av
otrygg anställning, då endast 14 procent upplever sin
anställning som otrygg. Vad det beror på att endast 14
procent upplever sin anställning som otrygg går inte
uppger att det finns
att se utifrån undersökningen. En hypotes är att många
förväntningar på dem
att finansiera deras
organisationer under lång tid arbetat med att löpande
egen tjänst
söka ny finansiering. De lyckas därför behålla perso
nal och anställningen vilket då upplevs av personalen
som en trygg anställning. Att tvingas finansiera sin
egen tjänst för att bibehålla sin anställning vet vi å andra sidan är en reell stressfaktor.
Behovet av att finna långsiktiga finansieringskällor är därför viktiga för att kunna ha
en välmående personal.

49%

Frekventa deadlines är en stressfaktor som har ökat något sedan 2017. Ungefär hälften
av anställda anger att detta utmärker deras arbetssituation till en hög grad. Frekventa
deadlines i kombination med en hög arbetsbelastning är sannolikt grundorsaker till
att många anställda arbetar övertid. Strax över hälften av de anställda upplever att
de arbetat mer än de är anställda för. Samtidigt uppger åtta av tio anställda att de får
delvis eller fullt tillräcklig återhämtning från sitt arbete. Detta är en glädjande siffra
eftersom återkommande återhämtningsperioder är viktigt i arbete som präglas av hög
arbetsbörda och frekventa deadlines för att undvika negativ stress och utmattning.

5.3 ARBETE VID SJUKDOM
10 procent av de anställda uppger att de fått en
utmattningsdiagnos under den tiden de har varit
anställda på sin nuvarande arbetsplats. Av dessa har
76 procent varit sjukskrivna på grund av utmattning.
Vi vet inte om den verkliga andelen sjukskrivna är
högre eftersom de under pågående sjukskrivning inte
kunnat besvara enkäten.

64%

av kvinnorna uppger
att de gått till jobbet
vid tillfällen då de borde
varit sjukskrivna

Nära sex av tio anställda, inklusive chefer, uppger
att de någon gång gått till jobbet när de borde varit sjukskrivna. Här finns en markant
skillnad mellan kvinnor och män. 64 procent av kvinnorna och 40 procent av männen
svarar att de har gått till jobbet när de borde varit sjukskrivna. Av de totalt svarande
som gått till jobbet när de borde varit sjukskrivna uppger 46 procent att det rör sig om
1–3 dagar det senaste året och 3% svarade 15-30 dagar.

Deltagare vid HELs slutkonferens som
diskuterar förutsättningar för hållbara
organisationer.
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5.4 TILLGÄNGLIG VIA TELEFON OCH E-POST
Den upplevda förväntan att finnas tillgänglig via telefon och e-post utanför arbetstiden
har sjunkit. 2017 uppgav fyra av tio anställda att dessa förväntningar fanns i hög grad.
2019 har andelen sjunkit till tre av tio.
Detta kan vara ett resultat av att flera samhällsaktörer har uppmärksammat det
gränslösa arbetslivet och fler individer och organisationer har funnit ett förhållnings
sätt som passar dem. Ungefär hälften av anställda och chefer upplever att de till en
hög grad har en god balans mellan arbete och fritid. Detta är en marginell förbättring
jämfört med 2017. Vi ser dock fortsatt att sömnen påverkas negativt för en tredjedel
av de anställda vid tankar på sitt arbete. Vi kan dock inte se hur vanligt förekomman
de sömnrubbningarna är, utan det kräver vidare studier.

5.5 FEEDBACKMÖJLIGHETER I JOBBET
En metod för att få bekräftelse på att en prioriterar rätt och gör ett bra arbete är
tydlig feedback. Andelen som uppger att de får uppskattning och feedback från chefer
har ökat sedan 2017. I årets undersökning uppgav sex av tio anställda att de i hög
utsträckning får feedback från sin chef. Den största mängden feedback och uppskatt
ning som anställda utan chefsposition får kommer dock från andra kollegor i likvärdig
position.
Fyra av tio anställda anger att de får feedback från medlemmar till hög grad medan
bara var fjärde upplever att de får feedback och uppskattning i en hög utsträckning
från förtroendevalda. Att de inte sker någon feedback mellan styrelse och anställda
utan chefsposition kan bero på delegationsordning som reglerar kontakten mellan
dessa roller och vilka mötesytor som finns för anställda och förtroendevalda. Denna
tes stärks av att chefer får i högre grad feedback och uppskattning av organisationens
styrelse och förtroendevalda än de anställda som inte har en chefsposition. Samtidigt
anger de svarande cheferna att de främst får feedback från medarbetare.

6. FÖRTROENDEVALDAS
FÖRUTSÄTTNINGAR
Vad gäller förtroendevaldas arbetsmiljö och förutsättningar ser vi relativt små föränd
ringar sedan 2017. Många förtroendevalda upplever att de har en god balans mellan ens
kompetens och mandat och de krav som ställs inom ens uppdrag. Åtta av tio förtroende
valda anger att de har de befogenheter som krävs för att kunna utföra deras uppdrag.

6.1 SOCIALT STÖD
Det sociala stödet inom styrelserna upplevs som högt. Sju av tio förtroendevalda
anger att de har en god arbetsgemenskap och lika många anger att de vet vart de ska
vända sig när de behöver hjälp och stöd för att utföra sitt uppdrag. Känslan av kontroll
förstärks även bland de förtroendevalda i form av kompetensutveckling. 64 procent av
förtroendevalda angav i organisationskartläggningen att de får kompetensutveckling i
sitt uppdrag.
Det sociala stödet och arbetsledning inom styrelsen sker framförallt genom att
styrelsemedlemmar själva söker detta stöd och finns oftast inte rutinmässigt med i
styrelsearbetet. Strax över hälften av styrelsemedlemmarna anger att de i hög grad får
uppskattning och feedback från andra styrelsemedlemmar. Färre, fyra av tio, uppger
att de får feedback i hög grad av chefer och ledning på kansli, medlemmar i organisa
tionen och anställda. Det sociala samspelet sker alltså i en högre grad inom styrelsen.

6.2 ENGAGEMANG OCH ÅTERHÄMTNING
Åtta av tio förtroendevalda anger att de brinner för sitt uppdrag till en hög grad. Detta
starka engagemang är något som är en viktig tillgång och resurs som bör värnas om
inom organisationen. Att finna en balans i sitt uppdrag är viktigt även vid ett högt en
gagemang för att göra det både starkt och hållbart. Två av tre förtroendevalda upplever
att de inte har en god balans mellan den tid de lägger ner på deras uppdrag och övrig
fritid. Något som återspeglas i att endast 27 procent av de förtroendevalda får tillräck
ligt med återhämtning från sitt uppdrag.
Får du tillräcklig återhämtning från ditt...

Ja

Ja, delvis

Nej

Vet ej
Ja

...uppdrag? (styrelsemedlem eller
annat förtroendeuppdrag) 2019

27

49

23

2

76

Källa: Sifo Kantars organisationskartläggning 2019

Engagemang och fritid går ofta hand i hand, speciellt när en känner ett högt engage
mang i ens förtroendeuppdrag. Det är viktigt att detta engagemang ska få ett utrymme
Representationer från
LSUs styrelse 2018.
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att utvecklas, men också att unga som individer, som styrelse och som organisation
ser till att detta görs med rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar kan vara reell
resursfördelning, prioritetsordning och möjlighet till återhämtning.

6.3 SÖMN OCH UTMATTNING
Sedan 2017 har det skett en viss förbättring vad gäller förtroendevaldas sömn. I 2019
års organisationskartläggning uppgav 23 procent att deras sömn påverkas negativt på
grund av uppdraget. Här ser vi att det har skett en positiv utveckling då resultatet från
2017 visade att det var 30 procent av de förtroendevalda som svarade att deras sömn
påverkades negativt i en hög grad på grund av deras uppdrag.
Däremot är utmattning fortsatt ett lika stort problem bland förtroendevalda. Hela 35
procent anger att de känt sig så utmattade att de inte kunnat fullfölja sitt uppdrag. Det
är dock svårt att utifrån organisationskartläggningen dra slutsatser om orsakerna till
utmattning och hur kopplingen till förtroendeuppdraget ser ut. Andra delar av livet
som ligger utanför enkätfrågorna påverkar förstås också stressnivån. Vi kan därför inte
säga med säkerhet att det är förtroendeuppdraget i sig som ger upphov till utmattning.
Men, omfattningen av utmattning bland förtroendevalda är ändå en stark indikation
på att det finns ett stort behov av återhämtning och ökad balans mellan ens uppdrag
och fritid/övrig fritid.

6.6 KRAV OCH PRIORITERINGAR
Marginellt fler av de förtroendevalda uppger att de ställer rimliga krav på sig själva
jämfört med förgående mätning, men fortfarande uppger en av tre förtroendevalda att
de ställer för höga krav på sig själva. Genom att stärka upp prioriteringsförmågan i sty
relsen och föra samtal gällande förväntningar på sig själv och andra i styrelsen så kan
fler styrelser stärka upp och förbättra dessa uppdragsmiljöfaktorer för ett mer hållbart
engagemang för förtroendevalda.

6.7 HÖG ARBETSBELASTNING OCH STOR OMSÄTTNING
Undersökningen visar genomgående ett starkt behov av flexibilitet inom organisa
tionerna i form av ideella resurser, anställda och förtroendevalda. 44 procent av de
förtroendevalda anger att osäker finansiering utmärker deras arbetssituation till
hög grad. De förtroendevalda kan å andra sidan ta avstamp ifrån de styrkor vi sett i
organisationskartläggningen så som ett högt engagemang bland anställda så väl som
förtroendevalda, goda sociala relationer och ett stort handlingsutrymme för att kunna
implementera de strategier som behövs för att kunna skapa hållbara organisationer
utefter nuläge, samtidigt som det är en grundförutsättning att de finansiella utmaning
arna får en långsiktig lösning.
I vilken grad utmärker följande faktorer din arbetssituation, sett till ditt uppdrag?

6.4 TILLGÄNGLIGHET

Inte alls

2019 liksom 2017 anger förtroendevalda kraven på tillgänglighet via telefon och e-post
är det som utmärker deras arbetssituation allra högst av de valbara faktorerna i orga
nisationskartläggningen. Förväntningarna på tillgänglighet är därmed ett område som
bör täckas in i organisatoriska rutiner för att det ska bli hållbart för de förtroendevalda.

Osäker finansiering av verksamheten

2

3

4

I mycket hög grad

Vet ej
Hög grad

2019
2017

11

22

18

18

19

23
24

20
26

5
14

44
39

Källa: Sifo Kantars organisationskartläggning 2019

Förutom förväntningar på tillgänglighet är det stor arbetsmängd, hög omsättning på
ideellt aktiva och frekventa tidsgränser som utmärker i högst grad uppdragsmiljön för
de förtroendevalda. Det finns alltså ett behov hos många förtroendevalda att få bättre
kunskap om hur arbetsprioriteringen ska läggas upp, samt vilka resultat som ska upp
nås genom ens arbete. Organisationskartläggningen visar att 45 procent av de förtro
endevalda menar att de var väl införstådda med vilka resultat som ska uppnås genom
sina uppdrag, medan 26 procent upplevde att de inte vet vad det ska resultera i.

6.5 ANSVAR OCH KUNSKAP OM DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET
Jämfört med chefer är det en högre grad av styrelseledarmötena som inte vet om det
bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen eller ej. Chefer får ofta ett
delegerat arbetsmiljöansvar för de anställda och därför är inte denna siffran överras
kande. Men den indikerar att det finns behov av förankring än mer i styrelsen om
arbetsmiljöarbete som görs inom organisationen.
40

Deltagare vid workshop om
Hållbart Engagemang och
Ledarskap.
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7. TIPS TILL FRAMTIDA ARBETE

8. KRAV PÅ MER FOKUS PÅ
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNGAS
ORGANISERING

•

TA FRAM RUTINER för att prioritera vid en hög arbetsmängd för alla
grupper och uppdrag inom organisationen.

•

SÄKERSTÄLLA att det finns en tydlig återhämtning även vid en hög grad av
frekventa deadlines

•

UTVECKLA feedbacken den strukturerade feedbacken inom organisationerna.
Många får inte någon feedback eller uppskattning alls i sitt arbete eller
uppdrag. För att människor ska kunna utveckla en känsla av meningsfullhet		
behöver vi veta om vi gör rätt saker på rätt sätt, något som feedback 		
kan bidra till.

•

TA FRAM EN LÅNGSIKTIG nationell strategi för att minska den psykiska
ohälsan bland barn och unga. Strategin ska syfta till att skapa konkreta
åtgärder för att höja ungas motståndskraft mot psykisk ohälsa genom att
bland annat lyfta fram hälsofrämjande åtgärder i ungas vardagsmiljö.

•

KOMPETENSSTÄRKA organisationen kring stress och finn ett gemensamt 		
språk för hur ni som organisation pratar om stress internt.

•

•

TILLGÄNGLIGGÖR de handlingsplaner som finns. Detta skapar en trygghet
både för ledning som måste hantera akuta situationer och för individer
som är direkt berörda.

MER FORSKNING KRING minoritetsstress och dess inverkan på
minoritetsgruppers möjligheter att organisera sig. Åtgärder och strategier
för att förebygga ungas psykiska ohälsa ska bör alltid utgå ifrån ett
intersektionellt perspektiv.

•

IDENTIFIERA behov i uppdragsmiljöerna och arbetsmiljön. Se till att
återkoppla till hela personalgruppen/styrelsen på de åtgärder som görs
för att tillgodose behoven som identifierades.

BRYTA STIGMA KRING psykisk ohälsa genom gemensamma
utbildningsinsatser och fortsatt dialog mellan forskare, offentliga sektorn
och civilsamhället.

•

ETT HÖJT OCH mer långsiktigt statsbidrag till nationella
ungdomsorganisationer. Vi anser att statsbidraget till ungdomsorganisationer
måste fördubblas och att bidraget ska gälla under två år.

•

ARBETA FÖR ATT minska den administrativa bördan kopplat till
föreningars bidragsberoende. Det behövs ett utökat stöd från myndigheter
för att organisationer ska kunna klara den ökning av administration som
ålagts dem på nationell och lokal nivå.

•

BARN OCH UNGA i civilsamhället som verkar för de mänskliga rättigheten
och allas lika värde måste ses som demokratibärare likställda journalister,
konstnärer och folkvalda politiker och där med även få samma rättsliga
skydd som dessa grupper.

•

•

VÄRNA en organisationskultur där det sociala stödet finns närvarande
för alla.

•

ARBETA förebyggande för att kränkande särbehandling inte ska förekomma
inom organisationen.

•

SKAPA en arbetsmiljö där anställda känner att de kan vara sjukskrivna när
de behöver det.

•

ARBETA utefter de faktiska resurser som finns för att inte skapa en illusion 		
som leder till orealistiska förväntningar.
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LSU VILL VERKA för hållbar organisering fri från negativ stress och 		
utbrändhet. Därför ser vi att följande satsningar måste göras:
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9. OM HÅLLBART ENGAGEMANG
OCH LEDARSKAP

10. UNIONENS ARBETE FÖR ETT
STARKARE CIVILSAMHÄLLE

Hållbart Engagemang och Ledarskap är ett treårigt projekt som drivs av LSU –
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer med syfte att skapa förutsättningar
för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och öka mot
ståndskraften mot psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet bland unga i
civilsamhället.

Unionen är en idéburen organisation med 660 000 medlemmar, varav cirka 23 000 är
anställda inom civilsamhället. Genom vår dagliga kontakt med våra medlemmar har
vi stor kännedom om de utmaningar och möjligheter som tjänstemännen möter på
civilsamhällets arbetsplatser.

Genom Hållbart Engagemang och Ledarskap vill LSU bidra med en ökad kunskap
bland ideella ledare, förtroendevalda och anställda på nationell nivå om hur de kan
verka för att förebygga en negativ stressutveckling hos sig själva, samt inom den orga
nisation de verkar i. Inom ramen för projektet arbetar vi arbeta med evidensbaserad
forskning för att ta fram nya metoder med målet att förebygga negativ stressutveckling
på organisatorisk nivå och på gruppnivå. Genom det stöd som projektet kan ge hoppas
vi att organisationer utifrån sina egna strukturer och verksamheter kan skapa en miljö
för alla individer i organisationen som är motiverande och hållbar, det vill säga inte
leder till en ökad psykisk ohälsa, utan främjar den psykiska hälsan.
LSU erkänner att det behövs en samhällelig samverkan för att finna lösningar på de
utmaningar vi ser och vi är därför öppna för olika samarbeten med olika aktörer som
har en expertis inom ramen för projektet.
Mer information om projektet och metoder att använda i din organisation finns på:

hel.lsu.se.
LSU vill passa på att rikta ett tack till Arvsfonden som är med och finansierar projektet
samt ett tack till fackförbundet Unionen som är samverkanspart.

För att få en så bra bild som möjligt av verkligheten och få kunskap om vad som be
hövs för att uppnå ett blomstrande civilsamhälle arbetar Unionen bland annat med de
medlemmar som ingår i vårt branschråd för civilsamhället och gör egna undersökning
ar. Bland annat rapporterna Anställd i civilsamhället- ett kall eller vanligt kneg och
Ojämn Spelplan- kartläggning av löner, villkor och förutsättningar inom svensk fotboll.
Ojämn spelplan visar tydligt att det finns många jämställdhetsutmaningar inom svensk
fotboll. Att hälften av de kvinnliga fotbollsproffsen inte kan leva av sina fotbollsjobb
- tillskillnad från männen, där samtliga har den möjligheten - är ett problem som ger
ringar på vattnet. När fotbollens bästa kvinnliga spelare tjänar så mycket mindre än de
manliga spelarna får det konsekvenser för det unga civilsamhället - i synnerhet inom
idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Ojämn spelplan visar bland annat att det
finns en samstämmighet i pojkar och flickors svar kring att flickor blir eftersatta när
det gäller träningstid och prioriteringsgrad av klubben.
Unionen är en aktiv aktör som vill bidra till fler och bättre jobb. Genom vårt deltagan
de i projektet Hållbart engagemang och Ledarskap vill vi bidra till en ökad uppmärk
samhet för det unga civilsamhället. I rapporten som du nu håller i din hand är det
tydligt att det finns många områden som ungdomsorganisationer behöver arbeta med
för att uppnå hållbar arbetsmiljö och villkor som både anställda och arbetsgivare mår
bra av. Vi tror att ett viktigt första steg i den riktningen är att erkänna de anställdas
rätt till bra villkor. Det är särskilt viktigt att ungdomsorganisationer, där många fått sin
första anställning, tar hand om sina anställda så att de håller ett helt arbetsliv.

Henrik Ehrenberg
Samhällspolitisk chef, Unionen
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LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar
unga människors vardag. Att gemensamt driva en
ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt
och resurser för att påverka sin egen omgiv-ning.
Ungdomsorganisationerna är mötesplatser för över
en halv miljon unga medlemmar i Sverige som
genom sitt engagemang får unik kompetens och
ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges
ung-domsorganisationer för att gemensamt förbättra
för-utsättningarna för ungas organisering, i Sverige
och världen.

E-post: info@lsu.se
Tel: 08 - 672 66 70
Instagram och Twitter: LSU_se
Facebook: LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Ansvarig utgivare: LSU
Skriven av: Hampus Nilsson (del 1),
Tomas Hultman (del 2)
Layout: PÅ Media AB
År: 2019
Rapporten är producerad med
stöd av Arvsfonden
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LSU samlar
Sveriges ungdoms
organisationer för att
gemensamt förbättra
förutsättningarna för
ungas organisering,
i Sverige och
i världen.
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