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Förord
Arbetet med projektet ”Hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på landsbygden” har,
sen idén för första gången kom upp för ungefär 2,5 år sedan, inneburit många nya lärdomar
för oss som organisation. Förutom resultaten av själva undersökningen har vi lärt oss mycket
om processerna kring att söka bidrag, inleda samarbeten över organisationsgränser och om
processen för att anställa personal.
Under den här tiden är vi många som har arbetat med projektet. Jag vill rikta ett särskilt tack
till Josef Fjellander, Erik Samuelsson och Gunnar Thiel som lagt ner ett stort arbete innan
projektet startade med att konkretisera idéer och skriva projektansökan. Jag vill också tacka
Johanna Eklöf som under det senaste året arbetet med projektet och tagit fram denna rapport.
Till sist vill jag också tacka alla personer och organisationer som möjliggjort detta projekt
och bidragit med sina erfarenheter och visat sin verksamhet.
För oss i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift vidtar nu en mycket spännande period där vi
utifrån resultaten och slutsatserna i rapporten behöver fundera över vår verksamhet och våra
strukturer. Detta kommer utan tvekan att leda fram till förändringar i verksamhet, arbetssätt
och processer. Förändringar är alltid både spännande och lite skrämmande; hur blir resultatet,
kommer medlemmarna gilla detta, hur når vi ut till alla berörda, hur når vi våra mål?
Jag ser fram emot detta arbete med tillförsikt och hopp om att vi utifrån våra nya kunskaper
kommer kunna göra vår organisation än bättre.
Växjö den 11 oktober 2015
Torsten Thorvaldsson
Ordförande Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift
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”Samhället lämnar ett
tomrum där som
föreningarna fyller i liksom.
Utan föreningarna alltså
jag vet inte hur samhället
skulle se ut överhuvudtaget.
Det är viktigt alltså.”
- Grundare, Ung Aktiv
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Tack till alla som valt att delta i projektet på
ett eller annat sätt:


















Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar i
Kalmar län.
Ungdomens Nykterhetsförbunds
lokalavdelningar i Kalmar län.
Grön Ungdom i Kalmar län
Ung Aktiv
Dacke Scoutdistrikts kårer i Kalmar län
NSF Scoutkår i Färjestaden
Oskarshamns kommun
Mörbylånga kommun
Mönsterås kommun
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Zokker Fritidsgård
Stadsparkens Fritidsgård
Fritidsgården Solhem
Föreningen Kumulus
Regionförbundet i Kalmar län
Svenska Kyrkan, Växjö stift
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Och framför allt till samtliga privatpersoner som delat
med sig av sin tid för att berätta om sina tankar och
svara på frågor.
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Sammanfattning
Detta är resultatet av en undersökning som initierats av Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift
för att skapa en ökad förståelse för vad som ligger till grund för deras, och andra demokratiskt
uppbyggda ungdomsorganisationers, minskande medlemssiffror och svårigheter att hitta
hållbara strukturer för lokalavdelningar på landsbygden. Utöver Svenska Kyrkans Unga i
Växjö stift har Dacke Scoutdistrikt, Grön Ungdom Kalmar län, Ung Aktiv och Ungdomens
nykterhetsförbund i Kalmar distrikt valt att ställa upp på intervjuer och observationer om och
av deras organisationer.
Genom att analysera detta tillsammans med tidigare forskning har en bild av
ungdomsorganisationers verksamhet och svagheter målats upp. I en väletablerad organisation
sitter förändringsprocesserna fast i en tröghet och det finns även en motvilja till dem.
Samhället har förändrats och människor upplever att de har allt mindre tid, eller allt mindre
vilja, att engagera sig långsiktigt i en organisation. Samtidigt förväntar sig organisationerna
att medlemskapet ska fungera på samma sätt som för 30 år sedan med ett högt antal aktiva
medlemmar som återkommer år efter år.
Vad som framkommit under det år projektet har pågått är motsägande på mer än en punkt. Att
vara tvungen att ta ansvar skrämmer iväg ungdomar från organisationer, samtidigt är det exakt
vad som gör att de stannar kvar i verksamheten längre än de annars hade gjort. Vuxna som är
kopplade till organisationer kan fungera stärkande för gruppens gemenskap och föra gruppen
framåt genom att ge stöd och ledning. På samma gång kan de försvåra för de demokratiska
processerna bland ungdomar då vuxna ofta tar på sig att göra saker utan att först tillfråga
ungdomar. Som sagt, motsägande.
Det är viktigt att ungdomarna känner ett ägande över den egna organisationen då det med en
ägandekänsla även kommer en ansvarskänsla. Detta är i sin tur bra för både verksamheten
som blir mer demokratisk i och med att ungdomarna engagerar sig och för ungdomarna själva
som får bekräftelse på att de är viktiga för verksamhetens fortlevnad. Därför fungerar det
motverkande när ungdomarna inte tillåts ta ansvar över den egna organisationen. Det kan röra
sig om att till exempel inte har tillgång till sina mötesplatser annat än under ett par timmar en
dag i veckan, ha möjlighet att påverka var lokalavdelningens pengar ska gå till eller ens veta
vad som är, och inte är, möjligt i en lokalavdelning i just deras ungdomsorganisation.
En enkätundersökning gjord i gymnasieskolor runt om i Kalmar län visar på att den vanligaste
ursäkten för att inte engagera sig i ungdomsorganisationer; ”jag har inte tid”, inte helt
stämmer utan att man hellre lägger den tiden på att umgås med vänner eller göra
fritidsaktiviteter på egen hand. Det finns en tröskel, som än en gång har med ansvarsfrågan att
göra, som gör att man inte engagerar sig även om man är medlem. Därför är det viktigt att
någon ställer frågan om man vill vara med snarare än att det förväntas att medlemmen själv
ska ta på sig en uppgift. Det bör i frågan finnas en tydlighet i vad som förväntas av
medlemmen och under hur lång tid. Ett exempel på detta kan vara att fråga om medlemmen
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vill uppdatera lokalavdelningens Facebook-sida en gång i veckan snarare än att vara
kommunikationsansvarig.
Det finns trösklar för att komma in i alla projektets organisationer. Stukturer som verkar
exkluderande om man inte har samma förkunskaper, känner samma personer eller kommer
från olika socioekonomiska grupper. Exempel på detta kan vara allt från att sättet man pratar
med varandra på i en styrelse kan verka skrämmande, att gruppen är väldigt tight och bara
pratar gamla minnen, eller att man inte anpassat öppettiderna efter busstidstabellen till att man
har ett läsårsbaserat schema där man stänger på sommaren för att folk förväntas vara på
semester då eller att man som organisation bara marknadsför sig till en viss grupp.
Denna typ av demokratiskt uppbyggda ungdomsorganisationer är, till skillnad från mer
auktoritära organisationer som idrottsföreningar, väldigt anonyma. De flesta som inte var
medlemmar i dem hade svårt att placera dem eller att veta vad de var. Det handlar i stort om
att dessa organisationer väljer att marknadsföra sig inom en liten grupp, en viss åldersgrupp
eller att inte marknadsföra sig alls. I marknadsföringssyften ansågs det visserligen viktigt att
vara närvarande på sociala medier men majoriteten av de tillfrågade förespråkade att besöka
skolor och även det traditionella tillvägagångssättet att sätta upp stora, färgglada lappar på
platser där ungdomar rör sig. Dessa lappar får gärna ge information om en prova-på-dag för
personer i tonåren då informanterna i 15–17-års åldern upplevde att de nu var för gamla för att
börja med en ny aktivitet även om de skulle vilja.
I många fall saknade ungdomsorganisationerna en livscykel. Detta innebär att om en medlem
inte vill bli ledare så finns det ingen naturlig plats för denne att utvecklas på eller vara med i
ett sammanhang. Vill man som organisation då att ungdomarna ska fortsätta inom
organisationen efter skolan är slut måste det etableras en relation med moderorganisationen så
att medlemmarna kan fortsätta växa.
Att regionalisera sin ungdomsverksamhet är i nuläget inte en bra idé. För det första efterfrågar
ungdomar på landsbygden aktiviteter och event, detta är ett hål ungdomsorganisationer kan
fylla. Bland annat Ung Aktiv och Grön Ungdom satsar på att starta upp verksamhet på mindre
orter. För det andra är inte ungdomar på landsbygden villiga att pendla mer än de redan gör
för en aktivitet som är varje vecka. Därmed är det mer troligt att ungdomsorganisationer
skulle förlora än fler medlemmar.
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Bakgrund till pröjektet Hallbara
strukturer för ungdömsörganisatiönen
pa landsbygden
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift har under flera år noterat att engagemanget inom
organisationen minskar. Detta syns inte bara på en nedgång i medlemssiffrorna utan även på
den stadiga minskningen av lokalavdelningar runt om i stiftet. För tio år sedan hade Växjö
stift 2 414 medlemmar i sina 44 lokalavdelningar, i slutet av 2014 var de siffrorna nere på 894
medlemmar i 28 lokalavdelningar (Stefan Cederlöf,
Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli, 2015).
Fenomenet att medlemssiffrorna sjunker är Svenska
Kyrkans Unga i Växjö stift inte ensamma om utan
Projektets syfte är att
detsamma gäller för Svenska Kyrkans Unga i hela landet.
undersöka varför
Det är heller inte bara Svenska Kyrkans ungdomsrörelser
demokratiskt uppbyggda
som berörs av minskande medlemssiffror utan även
ungdomsorganisationer
andra ungdomsorganisationer lider av samma eller
liknande problem. Antingen är det ständigt sjunkande
tappar medlemmar och
medlemssiffror eller så har organisationen lyckats
varför de har svårt att
bibehålla ett högt antal medlemmar som av någon
attrahera nya. Projektet
anledning inte dyker upp på organisationens aktiviteter
ska även utveckla ett
och träffar. Engagemanget inom ungdomsorganisationer
tycks minska på alla håll.
material rörande

hållbara strukturer för
ungdomsorganisationer
som de sedan kan
använda sig av för att se
över och förnya den egna
verksamheten.

Vad beror detta minskande engagemang på? Är
ungdomsorganisationer inte relevanta i ungdomars liv
eller är urbaniseringens effekter och ett liv i staden så
mycket mer attraktivt att organisationer slösar bort sin tid
när de erbjuder aktiviteter på landsbygden? Svenska
Kyrkans Unga i Växjö stift har med finansiering av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor valt
att undersöka de sjunkande medlemssiffrorna och
organisationens lokalavdelningar för att ta reda på hur hållbara strukturer skulle kunna se ut
för ungdomsorganisationer på landsbygden och huruvida detta är något organisationen bör
investera i. Denna rapport är ett första steg i den riktningen. Växjö stift består till stor del av
landsortskommuner och det är speciellt i dessa kommuner som ungdomsorganisationerna står
inför särskilda utmaningar. På landsbygden finns ett tillgänglighetsproblem som ungdomar
boende i staden inte känner av. Om kollektivtrafiken är dåligt utbyggd och familjen inte kan
ställa upp på att skjutsa blir det en direkt påverkan på ungdomsorganisationerna. Även
tidsaspekten är av stor vikt för ungdomar uppvuxna på landsbygden. Det krävs mer av dennes
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tid för att kunna engagera sig utanför hemmet än det gör för den som har nära tillgång till
fritidsaktiviteter.
För att kunna undersöka detta i bredare utsträckning har Dacke scoutdistrikt, Ungdomens
Nykterhetsförbund i Kalmar län, Grön Ungdom i Kalmar län och Ung Aktiv, tillsammans
med Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, ställt upp som samarbetspartners i projektet.
Medlemmar och styrelsemedlemmar har visat upp organisationernas lokalavdelningar och
svarat på frågor om dess utformning.
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift tillsammans med ovan nämnda organisationer anser att
det är viktigt att ungdomar har möjlighet till engagemang i självstyrda organisationer. Det,
förutom att bidra till en aktiv fritid, ger ungdomar en möjlighet att bli ansvarstagande
medborgare och genom det säkra och stärka det demokratiska samhället. Svenska Kyrkans
Unga i Växjö stift gör därför ett försök att med denna rapport förbättra förutsättningarna för
ungdomars inflytande, organisering och delaktighet. Av de anledningarna undersöks hur en
demokratisk ungdomsorganisation bör vara uppbyggd för att både uppfylla sitt syfte och vara
genomförbar. Även hur mycket stöd en ungdomsorganisation behöver samtidigt som den
fortfarande är självständig i relation till sin moderorganisation och vikten av tillgängliga
mötesplatser kommer tittas närmare på.
För att kunna förbättra förutsättningarna är det viktigt att undersöka vilka strukturer som
fungerar både för organisationerna och för ungdomarna.
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Avgransningar
Projektet Hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på landsbygden ägs av Svenska
Kyrkans Unga i Växjö stift och har därför genomförts i Växjö stift. Då Växjö stift
geografiskt sträcker sig över större delen av Småland, hela Öland och en liten del av
Halland (svenskakyrkan.se, 2015) ansåg distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i
Växjö stift att ett år skulle vara alldeles för kort tid för att undersöka hela stiftet och
valde därför att avgränsa projektets geografiska utbredning till de delar av Kalmar län
som ligger inom stiftets gränser. Att det var Kalmar län som valdes berodde på att det
fanns tidigare studier om ungdomars livssituation som var genomförda där (bland annat
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ungdomsenkät LUPP).
Kommunerna som stämde in på de geografiska kraven och blev tillfrågade om att vara
med i projektet blev därför följande; Emmaboda, Torsås, Borgholm, Högsby, Kalmar,
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn. Kalmar kommun uteslöts i projektets
planeringsfas då projektet skulle handla om ungdomsorganisationer på landsbygden.
Kalmar är, enligt Jordbruksverkets definition, en stad och kom därför inte att ingå i
projektet (jordbruksverket.se, 2014). Vid kontakt med de återstående kommunerna
framkom det att Emmaboda kommun dessvärre inte hade tid att lägga på projektet och att
Torsås kommun saknade förutsättningar i form av gymnasieskola och demokratiskt
uppbyggda ungdomsorganisationer (detta visade sig i senare skede inte stämma).
Borgholm kommun och Högsby kommun har vid rapportens publicerande inte
återkommit med svar om att delta trots flertalet påminnelser och Nybro kommun
meddelade att de inte såg ”kommunnyttan” i att delta i ett projekt som innefattade
ungdomars fritid och demokratiskt uppbyggda ungdomsorganisationer.
Kommunerna Mörbylånga, Mönsterås och Oskarshamn tackade ja till att samarbeta i
projektet och därför kom projektet att främst fokusera på dessa tre kommuner och
organisationer placerade där. Undantaget är Nybro där två ungdomsorganisationer var
med i projektet trots att kommunen valde att inte vara det.
För att projektet skulle vara genomförbart krävdes det fler ungdomsorganisationer än
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Anledningen till att fler organisationer kändes
viktigt var för möjligheten att ge projektet en större giltighet att uttala sig i vad som
krävs av ungdomsorganisationer för att vara relevanta för ungdomar och för att kunna
undersöka existerande strukturer i flertalet organisationer. Genom att inkludera flertalet
organisationer från olika delar av civilsamhället går det att jämföra och lära sig av
varandras framgångar och svårigheter. Utöver Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift har
Ungdomens Nykterhetsförbund, Dacke Scoutdistrikt, Grön Ungdom och Ung Aktiv
deltagit i projektet.
En förfrågan om att delta i projektet gick ut till samtliga ungdomsorganisationer som får
bidrag av Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar läns regler för att
dela ut bidrag är att organisationen ska vara en ideell förening där medlemskap är
frivilligt, att den är självständig och demokratiskt uppbyggd, respekterar demokratins
idéer i sin verksamhet, redovisar könsuppdelad statistik, har en riksorganisation med
statsbidrag för sin nationella verksamhet, är verksam i Kalmar län, har minst 100
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medlemmar i åldrarna 6-25 år i Kalmar län som utgör minst 60 procent av
organisationens totala medlemsantal och har lokalavdelningar i minst fyra av länets
kommuner samt ingått en överenskommelse med Regionförbundet (Regionförbundet i
Kalmar län, ”reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och
barn-och ungdomsorganisationer i Kalmar län”, 2014). Utöver Regionförbundets lista
kontaktades samtliga politiska ungdomsförbund och de organisationer som de
individuella kommunerna rekommenderade för projektet.
För att projektet ska ha tydliga ramar samt vara generaliserbart kommer bestämmelser
från statliga myndigheter att gälla. Ungdomsorganisationer är organisationer där
majoriteten av medlemmarna är mellan 6 – 25 år (Svensk författningssamling 2011:65).
Därmed kommer statistiken som används i projektet behandla dessa åldrar även om
organisationerna som deltar i projektet tillåter äldre och yngre medlem mar.
I rapporten kommer orden ungdomar och vuxna användas genomgående. Ungdomar
syftar då till personer som är 25 år eller yngre och vuxna på personer som är över 25 år.
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift kommer i texten att figurera mer än övriga
ungdomsorganisationer. Detta beror på att de, utöver att de är projektets ägare, i högre
utsträckning än övriga bjudit in mig till möten och svarat på ytterligare
enkätundersökningar.
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Nagra örd öm upplagget
Nedan kommer fakta om de deltagande organisationerna att presenteras och därefter följas
upp med en beskrivning om hur projektet har genomförts och hur dess undersökningar har
gått till. Det kommer med andra ord vara en hel del ren fakta. Sedan följer sammanfattningar,
analyser och slutsatser vilka kan komma att väcka fler frågor än de besvarar. Först kommer en
presentation av de enkätundersökningar och intervjuer som har genomförts, vad som sagts
under dessa och vilka bilder om organisationer och ungdomars fritidsliv som målats upp.
Efter det kommer en diskussion om materialet som presenterats och slutligen ett avsnitt med
de slutsatser man kan dra av projektets resultat och ett par förslag på vad hållbara strukturer
för en ungdomsorganisation skulle kunna vara.
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De söm valt att vara med
Dacke Scoutdistrikt
(Hädanefter kallat Scouterna)

”Att vara scout handlar snarare om att brinna än om att
elda!” (dacke.scout.se, 2015)

”Dacke Scoutdistrikt är en del av Scouterna som är en av Sveriges största
ungdomsorganisationer. Distriktet sträcker sig över Blekinge län, Kronobergs län och större
delen av Kalmar län, och här finns ungefär 1 600 medlemmar fördelade på ca 30 scoutkårer.
Distriktet sysslar med saker som inte lämpar sig så bra att göra i patrullen eller kåren, till
exempel att genomföra utbildningar och arrangera läger. Alltså saker där det är bättre när man
är många!” (dacke.scout.se, 2015)
I Kalmar län har organisationen totalt 766 medlemmar varav 544 är mellan 7-25 år gamla. Det
finns 15 lokalavdelningar runt om i Kalmar län; Oskarshamn, Ålem, Rockneby, Lindsdal,
Tallhagen (Kalmar), Falken (Kalmar), Rinkabyholm, Smedby, Trekanten, Påryd, Södermöre,
Bergkvara, Emmaboda, Nybro och Borgholm. (Oscar Sundås, F.d. Distriktsordförande Dacke
Scoutdistrikt, 2015).
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Dacke Scoutdistrikt känner också igen sig i fenomenet med minskande medlemssiffror. År
2008 hade distriktet 1802 medlemmar totalt varav 705 var mellan 7-25 år och med i en av
kårerna belägna i Kalmar län. I slutet av 2014 fanns 1621 medlemmar i distriktet och 544 var
ungdomar i Kalmar län. Ser man på distriktet i stort har de sedan 2008 blivit 181 personer
färre. Medlemsminskningen i Kalmar under samma tidsperiod är 161 personer. Ser man på
tabellen ovan står det klart att det är i just Kalmar län organisationen förlorar medlemmar, i
Kronoberg och Blekinge län har det snarare pågått en ökning under de senare åren.
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I kårerna är barnen och ungdomarna uppdelade i grupper efter ålder. Dessa är spårare,
upptäckare, äventyrare, utmanare och rover. Terminsavgiften sätts av kårerna själva och kan
därför variera väldigt beroende på vilken kår man väljer att gå med i. Utöver detta tillkommer
cirka 300: - för scoutskjorta med tillbehör och eventuella kostnader för läger, transport etc.
(Intervju med Södermöre Scoutkår, 2014)
Dacke Scoutdistrikt deltar i projektet med information om hur en ungdomsorganisation
fungerar och är uppbyggd. De har bidragit med styrelsemedlemmar och scouter som ställt upp
på intervju och berättat om sina erfarenheter i kårerna.

Grön Ungdom Kalmar län
(Hädan efter kallat Grön Ungdom)
”Grön Ungdom kämpar för politisk förändring och nytänkande för
ett jämställt och grönare samhälle” (gronungdom.se, 2014)
Grön Ungdom är det politiska partiet Miljöpartiets
ungdomsförbund. Som medlem i Grön Ungdom är man
automatiskt, och kostnadsfritt, medlem i Miljöpartiet fram till det
att man är 26 år gammal. Efter 26 anses man redo att lämna ungdomsförbundet. Grön
Ungdom i Kalmar förespråkar att personer blir medlemmar genom sms vilket då skulle kosta
20: - (Grön Ungdom Kalmar läns Facebooksida, 2015).
I Kalmar län finns för närvarande ungdomsförbundet i Kalmar stad men är även under
uppstart i Vimmerby samt i Emmaboda. I dagsläget har Grön Ungdom 98 medlemmar runt
om i länet och har under de senaste åren ökat i medlemsantal.
2009: 25 stycken medlemmar
2010: 46 stycken medlemmar (valår)
2011: 42 stycken medlemmar
2012: 40 stycken medlemmar
2013: 72 stycken medlemmar
2014: 98 stycken medlemmar (valår)
(Kristoffer Mårtensson, Organisationssekreterare Grön Ungdom, 2015)
Grön Ungdom deltar i projektet med information om hur en organisation som styrs av
ungdomar fungerar och är uppbyggd. Det har skett individuella intervjuer med medlemmar
och styrelsemedlemmar om deras upplevelser om hur det är att driva ett ungdomsförbund.
Även deltagande på möte med ungdomsförbundet har tillåtits.
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Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift
(Hädan efter kallat SKU)

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i
hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro
och ansvar.” (svenskakyrkansunga.com, 2015)
SKU är Svenska kyrkans barn- och ungdomsrörelse. Inom SKU får barn och
ungdomar själva ta ansvar och bestämma över sin organisation. De beskriver
på hemsidan sin idé så här: ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av
unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro" (medlem.svenskakyrkansunga.org,
2015). I SKU finns det tre typer av medlemskap; medlem, vilket är alla mellan 0-30 år,
vuxenmedlem vilket är personer över 30 år och stödmedlem som står bakom rörelsens idé och
syfte och betalat en stödmedlemsavgift. För medlemmar och vuxenmedlemmar är
medlemskapet gratis. I Växjö stift finns för närvarande 894 stycken medlemmar mellan 0-30
år vilket är en minskning med 1520 personer under de senaste 10 åren. Detta kan verka
mycket i relation till övriga ungdomsorganisationer men det ska tilläggas att deras siffror i
majoriteten av fallen redovisas under en 5 års intervall. Det ska även tilläggas att den största
minskningen i medlemssiffrorna var det året digitalt medlemsregister infördes. Det har varit
stadiga minskningar, förutom 2014 då organisationens medlemsantal ökade, men inte i samma
storleksordning som siffrorna ger sken av.

Medlemsutveckling 1993-2014
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SKU i Växjö stift har 28 lokalavdelningar. Av dessa ligger sju stycken i Kalmar län. Fyra
stycken ligger i Kalmar och övriga i Oskarshamn, Nybro och Mörbylånga. De krav som ställs
för att få vara en lokalavdelning från förbundets sida är att samtliga måste ha två
kontaktpersoner och en registeransvarig samt årsmöte varje år. SKU i Växjö stift är en
demokratisk organisation och förespråkar därför att representanter från barn- och
ungdomsverksamheten tar del i lokalavdelningarnas styrelse. Dock är det inget krav för
lokalavdelningar att ha en styrelse även om detta uppmuntras. Av de sju lokalavdelningarna i
Kalmar län styrs två av styrelse, övriga handhas på ett eller annat vis av anställda i
församlingen (Torsten Thorvaldsson, Distriktsordförande Svenska Kyrkans Unga i Växjö
stift, 2014).
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift är ägare av projektet och deltar i projektet genom att
ställa upp med information om hur en ungdomsorganisation fungerar och är uppbyggd. De har
även visat upp organisationens veckoverksamhet och tillåtit observation av organisationens
medlemmar och lokaler.

Ung Aktiv
Grundades i Oskarshamn för att ge ungdomar i socioekonomiskt
svaga områden en mötesplats där de kan ägna sig åt diverse
aktiviteter. Organisationens fokusområden är musik och dans, främst
i form av hiphop och skriver på sin hemsida att ” Vi på Ung Aktiv vill
att du ska stå i rampljuset, du ska bli stjärnan. Men innan man blir en
stjärna så återstår mycket jobb och träning för att bli bäst på det man
gör. Vi vill hjälpa dig med dom första stegen så att du kan gå själv in
i din framtid.” (ungaktiv.se, 2015).
Ung Aktiv finansieras av ABF och har grenar i Hultsfred, Mönsterås och Kalmar.
Medlemskapet är gratis men det diskuteras att införa en avgift på 100 kronor om året som ett
incitament för ungdomarna att engagera sig mer och kräva mer av föreningen. Organisationen
drivs av vuxna (25+) som är anställda genom ABF eller genom bidrag från exempelvis
Allmänna arvsfonden. (Rodrigo Bernal, Grundare Ung Aktiv, 2015).
I föreningen har de inte ett medlemsregister och jag har därför inte kunnat ta del av deras
medlemsutveckling. Grundaren vittnar dock själv om att under de fyra år de varit aktiva har
organisationen konstant vuxit och har, som ovan nämnt, startat upp lokalavdelningar utanför
Oskarshamn.
Ung Aktiv deltar i projektet med information om hur en ungdomsorganisation fungerar och är
uppbyggd.
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Ungdomens Nykterhetsförbund Kalmar distrikt
(Hädan efter kallat UNF)

”Vi kämpar för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger och verkar för alla
ungdomars rätt till en meningsfull fritid.” (unf.se, 2014)
Ungdomens Nykterhetsförbund är tillsammans med IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund en del av IOGT-NTO-rörelsen. De arbetar för en
demokratisk och solidarisk värld fri från droger och är religiöst och partipolitiskt obundna.
Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och
som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor. Detta
arbete utgår ifrån de tre bärande idéerna demokrati, solidaritet och nykterhet. (UNFs stadgar)
Att bli medlem i Ungdomens Nykterhetsförbund kostar 50 kronor om året och då det är en
ickevinstdrivande organisation så ska alla pengar gå tillbaka till medlemmarna på ett eller
annat sätt. I Kalmar distrikt finns för närvarande 545 medlemmar i nio aktiva
lokalavdelningar. Dessa finns i Torsås, Kalmar, Nybro, Vimmerby, Mönsterås och på Öland.
Vissa städer har därmed mer än en lokalavdelning. I till exempel Kalmar finns en UNFverksamhet samt en UNF 18+- verksamhet. I de lokalavdelningar, Nybro och Kalmar, som
blivit besökta inför den här rapporten finns det 65 respektive 155, varav 18 i 18+,
medlemmar. (Niklas Claesson, verksamhetutvecklare Ungdomens Nykterhetsförbund, Kalmar
distrikt, 2014).
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UNF i Kalmar län har under de senaste fem åren även de sjunkit i medlemsiffror. De är
numera 208 medlemmar färre än under 2010 och upplever ett stort problem med att endast ett
fåtal personer i varje lokalavdelning engagerar sig eller ens kommer på verksamheten de
anordnar.
Ungdomens Nykterhetsförbund deltar i projektet i form av informanter om hur en
organisation som styrs av ungdomar fungerar och är uppbyggd. De har även tillåtit deltagande
i organisationens veckoverksamhet och observation av organisationens medlemmar och
lokaler.
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Kommuner
Mönsterås kommun

Mönsterås är en kustkommun som är belägen mellan Kalmar och Oskarshamn. Mönsterås
kommun innefattar orterna Mönsterås, Fliseryd, Ålem, Blomstermåla och Timmernabben. För
närvarande bor 13 000 personer i kommunen och det uppskattas att det finns ca 6 000
arbetstillfällen inom kommunen, varav de flest är inom tillverkningsindustrin. Mönsterås har
sedan 2013 en tillväxtstrategi som går ut på att ha en årlig ökning av inflyttande. 10 % per år
jämfört med de senaste fem årens snitt, eller 60 personer, är deras mål. (monsteras.se, 2015).
En stor del av den senare befolkningsökningen i kommunen är resultat av nyanlända som har
blivit placerade, eller bosatt sig, i kommunen.
I kommunen finns grundskolor för årskurs F-6, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar på varje
ort. Grundskolor för årskurs 7-9 är belägna i Mönsterås och Blomstermåla. I Blomstermåla
finns även särskola och i Mönsterås ett gymnasium, Komvux och högskolecentrum. Även
svenska för invandrare (SFI) och musik- & kulturskola finns i kommunen. (monsteras.se,
2015)
Följande är statistik tagen från Statistiska centralbyrån gällande barn och ungdomar i
Mönsterås:


I Mönsterås bodde det den 30 december 2013 12 949 personer.



Av dessa var 911 mellan 0-6 år. 1 520 var mellan 7-17 år och 1 064 var mellan 18-24.
Totalt fanns 3 495 barn och ungdomar i staden.



Flest ungdomar är mellan 15-19 år, 766 st.

(statistikdatabasen.scb.se, 2014)

Antal barn (upp till 18 år) som enligt barnombudsmannen lever i eller har:


en ekonomisk utsatt familj: 17 %



familjer med låg inkomststandard: 6 %



familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd: 1,8 %
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Gymnasiebehörighet: 86 %



uppnått grundskolans mål: 78 %



har högskolebehörighet: 87 %



är lagförda för brott: 11 st

(max18.barnombudsmannen.se, 2014)

Kommunens roll i projektet är att förmedla kontakt med skolor och fritidsgårdar för att kunna
genomföra enkätundersökningar och intervjuer med ungdomar som inte är knutna till någon
av ungdomsorganisationerna i projektet.

Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun omfattar södra Öland och de nio
tätorterna Färjestaden, Mörbylånga, Skogsby, Algutsrum,
Degerhamn, Vickleby, Gårdby, Arontorp och Kastlösa.
Det bor ca 14 500 invånare i kommunen och det har skett
en stadig befolkningsökning de senaste 10 åren.
Majoriteten av invånarna bor i Färjestaden eller utanför tätorterna. (morbylanga.se, 2015)
Kommunen erbjuder förskola, grundskola och fritidsverksamhet. Gymnasieutbildning,
vuxenutbildning och svenska för invandrare finns inte i kommunen utan närmast i Kalmar
genom Kalmarsunds Gymnasieförbund. (morbylanga.se, 2015)
Följande är statistik tagen från Statistiska centralbyrån gällande barn och ungdomar i
Mörbylånga:


I Mörbylånga bodde det den 30 december 2013 14 368 personer.



Av dessa var 1 207 mellan 0-6 år. 1 730 var mellan 7-17 år och 1 036 var mellan 1824. Totalt fanns 3 973 barn och ungdomar i staden.



Flest ungdomar är mellan 5-9 år, 852 st.

(statistikdatabasen.scb.se, 2014)

Antal barn (upp till 18 år) som enligt barnombudsmannen lever i eller har:


en ekonomisk utsatt familj: 10 %
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familjer med låg inkomststandard: 5 %



familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd: -



Gymnasiebehörighet: 94 %



uppnått grundskolans mål: 87 %



har högskolebehörighet: 86 %



är lagförda för brott: 14 st

(max18.barnombudsmannen.se, 2014)

Kommunens roll i projektet är att förmedla kontakten med skolor och fritidsgårdar för att
kunna genomföra enkätundersökningar och intervjuer med ungdomar som inte är knutna till
någon av ungdomsorganisationerna i projektet.

Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun är en industrikommun som
kännetecknas av bland annat färjetrafiken till Gotland. Cirka
26 200 personer lever i kommunen och en majoritet finns i någon av de tio tätorterna
Oskarshamn, Påskallavik, Kristdala, Figeholm, Fårbo, Mysingsö, Emsfors, Saltvik, Bockara
och Misterhult. (oskarshamn.se, 2015)
I kommunen går ungefär 5 700 barn och elever fördelade på fyra skolområden. Tre av dessa
är grundskolor och en är gymnasieskola. (oskarshamn.se, 2015)
Följande är statistik tagen från Statistiska centralbyrån gällande barn och ungdomar i
Oskarshamn:


I Oskarshamn bodde det den 30 december 2013 26 212 personer.



Av dessa var 1912 mellan 0-6 år. 3 102 var mellan 7-17 år och 2 209 var mellan 1824. Totalt fanns 7 223 barn och ungdomar i staden.



Flest ungdomar är mellan 20-24 år, 1 557 st.

(statistikdatabasen.scb.se, 2014)

Antal barn (upp till 18 år) som enligt barnombudsmannen lever i eller har:
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en ekonomisk utsatt familj: 13 %



familjer med låg inkomststandard: 5 %



familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd: 2,2 %



Gymnasiebehörighet: 89 %



uppnått grundskolans mål: 81 %



har högskolebehörighet: 90 %



är lagförda för brott: 14 st

(max18.barnombudsmannen.se, 2014)

Kommunens roll i projektet är att förmedla kontakt med skolor och fritidsgårdar för att kunna
genomföra enkätundersökningar och intervjuer med ungdomar som inte är knutna till någon
av ungdomsorganisationerna i projektet.

Övriga Samarbeten

Kumulus

Kumulus är en ideell förening i Kalmar län som bygger på ett aktivt medlemskap.
Tillsammans med kommuner och andra ideella föreningar i länet vill de driva och skapa
projekt som gynnar kommunerna, föreningarna och deras ungdomar.
Kumulus tar emot föreningar och kommuner som medlemmar och har för närvarande (den 5
maj 2015) 20 medlemmar. Medlemmar får tillgång till Kumulus samordning av volontärer,
stöd, rådgivning och verksamhet som riktar sig till unga och de som arbetar med unga
(fritidsledare, föreningsledare, skolpersonal osv). (http://www.kumulus.se/sv-SE/om-oss/våramedlemmar-24321336, 2015)
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Förening Kumulus deltar i projektet som en ”dörröppnare”. De har distribuerat en enkät
gällande ungdomars fritid och engagemang genom sina kanaler samt funnits med som ett
namn i kontakt med kommuner och andra föreningar.

Regionförbundet i Kalmar län

”Regionförbundet i Kalmar län är ett samarbetsorgan för tillväxt- och utvecklingsfrågor i
Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och politiskt styrd. Regionförbundet,
som ägs av länets tolv kommuner samt landstinget, vänder sig till offentliga aktörer,
näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.
De erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta mål som gagnar
den regionala utvecklingen. Genom ett snabbt och flexibelt arbetssätt utvecklar de nya
metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt.
Deras roll varierar från att starta projekt, till kontinuerligt deltagande och ett långsiktigt
engagemang.” (http://www.rfkl.se/sv/Om-Regionforbundet/, 2015).
Regionförbundet i Kalmar län har förmedlat kontakt till demokratiskt uppbygda föreningar
samt lämnat ut information om bland annat undersökningar gjorda i länet och rapporter som
beskriver ungdomars livsvillkor.
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Nagra örd öm hur
För att nå projektets utsatta mål att undersöka hållbara strukturer för ungdomsorganisationer
på landsbygden har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts under olika faser i
projektet. Då projektet planerats att pågå under ett års tid strukturerades i projektets början, i
oktober 2014, fyra faser upp; en planeringsfas, en utförandefas, en sammanställningsfas och
slutligen rapportskrivande från augusti till projektets slut i september. I planeringsfasen
ägnades tiden främst åt att strukturera projektets utformning, söka efter bakgrundsinformation
och inläsning av tidigare forskning och befolkningsstatistik i området samt utformning av
intervju- och enkätmaterial. En stor del av arbetet var att söka samarbetspartners som ville
både ta del av och ingå i projektet. Mer än 20 föreningar kontaktades och samtliga
landsortskommuner i Kalmar län. Den ursprungliga tanken var att de 8 kommunerna
Borgholm, Emmaboda, Torsås, Mönsterås, Mörbylånga, Högsby, Oskarshamn och Nybro
skulle ingå i projektet och i dessa kontaktades fritidsansvarig med mail och per telefon. Av
dessa valde Mönsterås, Mörbylånga och Oskarshamn att engagera sig i projektet. Emmaboda
och Torsås hade inte möjlighet vid kontakttillfället, Nybro tackade nej och Borgholm och
Högsby har fortfarande, vid projektets avslutande, inte återkommit med svar. Även
Regionförbundet i Kalmar län och Kumulus tillfrågades om samarbete och valde att delta i
form av ”dörröppnare” då en religiöst bunden avsändare kan ha mer problem att komma i
kontakt med potentiella informanter eller få skolor positivt inställda till att ställa upp på
projektet. Av de ungdomsorganisationer som kontaktades valde sedan fem stycken att ta del
av projektet i form av att ställa upp som informanter i antingen intervjuform eller per enkät.
Även Linnéuniversitet kontaktades med en förfrågan om att delta i projektet. Tanken var då
att presentera projektet för intresserade studenter som skulle kunna komma att engagera sig
genom insamlande och analys av empiri. För detta fanns ett visst intresse men tyvärr skulle
det för deras del inte vara aktuellt förrän i maj vilket i och med tidsbegränsningen för
projektet inte skulle vara genomförbart.
Under projektets andra fas, utförande, genomfördes enkätundersökningar och intervjuer. Tre
enkäter konstruerades och distribuerades i olika kanaler. Den första enkäten, som kommer att
kallas för ”gymnasieenkäten”, konstruerades för att få en översiktsbild av ungdomars
engagemang. Är ungdomar med i organisationer? På vilket sätt engagerar de sig i så fall och
är organisationens uppbyggnad viktigt för deras engagemang? Denna enkät syftade även till
att fånga upp de ungdomar som inte är medlemmar i någon ungdomsorganisation och ge
någon typ av bild till vad detta i så fall beror på. Enkäten, som var i webbform, skickades
sedan ut till Kalmarsund Gymnasieförbunds gymnasieskolor, Oscarsgymnasiet i Oskarshamn,
Mönsteråsgymnasiet i Mönsterås samt till Kumulus för spridning i deras kanaler. När enkäten
sedan stängdes ner hade 201 svar inkommit. Enkät nummer två genomfördes på SKUs
distriktsårsmöte i Växjö stift. Där fick de svarande ut en enkät i pappersform där de fick svara
på frågor om sin lokalavdelnings uppbyggnad samt på frågor och påståenden om distriktet och
årsmötet. Av cirka 40 stycken anmälda valde 18 personer att besvara enkäten under
årsmöteshelgen. Den tredje och sista enkäten var riktad till medlemmar i de
ungdomsorganisationer som valt att delta i projektet. Enkäten syftade till att få en bild av hur
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lokalavdelningarna i Kalmar län styrs samt vad man som medlem tycker om det och sina
möjligheter att påverka inom sin organisation. Dessvärre var det bara 16 personer som valde
att besvara enkäten, 12 medlemmar från SKU och 4 scouter. Grundtanken att jämföra
åtminstone SKU i Kalmar län med distriktet i stort blev därmed betydligt svårare då resultaten
inte skulle vara representerande för organisationen med så pass få svar.
Resultaten och sammanfattningar av enkäterna går att finna under rubriken ”Så vad har
framkommit?” på sida 28.
Utöver enkäterna har det, som ovan nämnts, genomförts flertalet intervjuer. Dessa intervjuer
genomfördes både som enskilda intervjuer men även i form av gruppintervjuer. I
gruppintervjuerna var informanterna var mer bekväma med att diskutera ämnena det ställdes
frågor om snarare än att bara besvara dem. Totalt genomfördes 25 stycken intervjuer med 61
personer. Bland dessa fanns personer som var knutna till projektets ungdomsorganisationer,
både ungdomar och vuxna, och personer som inte var det. Med ungdomsorganisationernas
medlemmar genomfördes 13 intervjuer (fem enskilda och åtta i grupp). I dessa diskuterades
bland annat deras åsikter om sin organisation, nackdelar och fördelar, hur de såg på sin
framtid inom organisationen och om deras möjligheter att påverka. Utöver medlemmarna
intervjuades även fem stycken anställda som var kopplade till organisationerna SKU och Ung
Aktiv om deras syn på arbetet med ungdomar i vad som ska vara en demokratiskt uppbyggd
organisation. För att få en mer nyanserad bild av ungdomsorganisationer intervjuades
ungdomar som inte var knutna till någon organisation för att kunna höra vad de ansåg om
projektets ungdomsorganisationer, att vara ungdom på landsbygden och på vilket sätt
organisationer kommer till korta i deras försök att attrahera ett större antal medlemmar. Sju
sådana intervjuer kunde genomföras med hjälp av kommunernas kontakter. Tre
gruppintervjuer sattes upp på fritidsgårdarna i Oskarshamn, Mörbylånga och Mönsterås och
fyra enskilda intervjuer kunde ske genom enkätundersökningen till gymnasieskolorna där
intresserade ungdomar kunde lämna sina uppgifter och bli kontaktade för intervjuer.
Deltagande observation har använts i samband med besök och intervjuer hos de olika
organisationerna genomfördes. Deltagande observation innebär deltagande under
träffar/möten/kvällar och observation om hur medlemmarna är mot varandra, vilken roll de
vuxna tar och liknande för att se om det medlemmar och anställda säger i intervjuer speglar
sig i det som händer under organisationens träffar.
Sammanfattningar av intervjuerna och vissa observationer finns under underrubriken
”Intervjuer” på sida 44.
Sammanställandet av materialet och rapportskrivandet har i mångt och mycket pågått
samtidigt. Detta har inneburit att resultaten som framkommit i enkäterna och intervjuerna har
jämförts och analyserats tillsammans med viss tidigare forskning. Resultatet av det är vad du
nu har framför dig.
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Sa vad har framkömmit?
Nedan följer en sammanfattning över vad de tre enkäten som genomfördes visade och en
sammanfattning över vad informanterna diskuterat under de intervjuer som genomförts med
medlemmar och anställda i organisationerna samt ungdomar som inte var med i någon av
projektets ungdomsorganisationer.
I enkätundersökningen användes ordet förening istället för ungdomsorganisation i ett
förenklande syfte då det oftast är ordet som används i vardagligt tal. Förening används därför
även i sammanfattningen så att inga frågetecken ska uppstå.

Gymnasieenkät
201 studenter vid gymnasieskolor runt om i Kalmar län har deltagit i en enkätundersökning
som syftade till att samla in information kring hur ungdomar i de övre tonåren upplever sin
fritid, utbudet på orten de bor i och hur de upplever att deras ungdomsorganisationer fungerar,
om de är medlemmar i sådana.
Av de svarande identifierade sig 47 % som killar och 51 % som tjejer. Övriga svarade att de
identifierade sig med en annan könsidentitet. Majoriteten av de svarande var bosatt i Kalmar
kommun (44 %) och övriga bosatta i Borgholm, Emmaboda, Högsby, Mönsterås,
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås men gick i majoriteten av fallen i skola i
Kalmar. 52,3 % svarade att de var bosatta i centralorten, 22,6 % på en mindre ort i kommunen
och 25,1 % av de svarande var bosatta på landsbygden.
Vilken del av kommunen bor du i?
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Majoriteten kommer från hem med arbetande föräldrar (75,8 % har mödrar som arbetar och
82 % har fäder som gör det) och 73,3 % upplever att familjen har en god eller väldigt god
ekonomi.
Ett vanligt argument för att man som ung inte engagerar sig i ungdomsorganisationer är att
man känner att tiden inte räcker till eller att man har för mycket annat att göra. En av frågorna
eleverna fick svara på handlade därför om hur mycket tid de svarande upplever att de har efter
skolan. Hälften svarade då att de hade var mellan 7-8 timmar av vaken tid. Övriga upplevde
att de hade något fler (25 %) eller något färre (24 %) vakna timmar efter skolan.

Hur många timmar är du vaken efter skolan en genomsnittlig vardag?

Upplever då ungdomarna att de kan lägga dessa i genomsnitt 7 - 8 h på annat än skolarbete?
49,7 % har svarat att de lägger för lite eller ingen tid alls på annat än skolarbete efter
skoldagens slut. 50, 3 % upplever å andra sidan att de kan spendera tillräckligt eller till och
med för mycket tid på annat än skolarbete. Detta gäller speciellt under helgerna då hela 71,7
% upplever att de har det.
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Hur mycket tid upplever du att du kan lägga på annat än skolarbete på en vardag, efter att skolan är slut?

Hur mycket tid upplever du att du kan lägga på annat än skolarbete på en helgdag?
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Tiden lägger ungdomarna i första hand på att umgås med familj och vänner samt på att göra
fritidsaktiviteter på egen hand. Att spendera tiden på fritidsaktiviteter i grupp är betydligt mer
ovanligt. 62,3 % hävdar att de inte lägger någon tid alls eller mindre än en timma på sådana
aktiviteter. Samma resultat gäller för helgdagar. Ungdomarna är alltså inte speciellt
engagerade i gruppaktiviteter vilket ungdomsorganisationer får räknas som.
Ungdomarna upplever att det finns mycket att göra på fritiden i kommunerna de är bosatta i.
70,8 % tycker att det finns ganska mycket till väldigt mycket de kan eller skulle kunna göra.
Dock har de svarande generellt inte så bra koll på vad för aktiviteter som kommunen och
andra organisationer arrangerar. När det kommer till kommunen så upplever ungdomar att den
delvis är intresserad av att skapa aktiviteter för ungdomar (30 %). Så är även fallet när
ungdomarna svarar på frågan om kommunen lyssnar på vad ungdomar vill ha för aktiviteter.
34,4 % upplever att de delvis gör det.
Kommunen är intresserad av att skapa aktiviteter för ungdomar
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Kommunen lyssnar på vad vi ungdomar vill ha för aktiviteter

En av huvudfrågorna i projektet är om en centralisering av lokalavdelningar skulle kunna vara
aktuellt. Enkätsvaren visar att 52,8 % av de boende i Kalmar län skulle kunna tänka sig att
pendla till en aktivitet. Här bör man dock räkna in att många av de som svarar på enkäten
redan pendlar till gymnasieskolan i Kalmar från kranskommunerna och därmed då skulle
kunna stanna kvar direkt efter skolan samt är vana pendlare. Ungdomarna skulle vara villiga
att pendla mellan 10 minuter och upp till en timme beroende på om det är en kontinuerlig
aktivitet eller om det är något som bara händer någon enstaka gång. Som ungdom är man då
beroende av kollektivtrafik, föräldrar som kan köra och eller egen bil och körkort vilket alla
kan skapa finansiella svårigheter.
Hela 52,8 % av studenterna som inte sysslar med någon aktivitet eller är med i någon förening
är intresserade av att vara det. 59,8 % av de intresserade hävdar att de inte sysslar med någon
aktivitet eller är med i någon förening för att de inte har tid, för 30,4 % finns inte aktiviteten
på orten, 23,9 % har inga kompisar som är intresserade av samma sak. 18,5 % upplever att de
inte har råd med aktiviteten och 15,2 % har inte möjligheten att ta sig till aktiviteten.
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Varför sysslar du inte med den aktiviteten?

Svarsalternativen är från
vänster: Har inte tid, Inga
kompisar som är intresserade,
Kan inte ta mig till aktiviteten,
Har inte råd, Familjen har inte
råd, Finns inte på orten,
Föräldrarna tillåter det inte av
religiösa skäl, Föräldrarna
tillåter det inte av andra skäl
samt Annat

Att aktiviteten inte finns på orten och man inte har möjlighet att ta sig till aktiviteten skulle
båda kunna kopplas till att man bor utanför en tätort. Det är i tätorter aktiviteter till stora delar
hålls och bor man utanför finns det väldigt få möjligheter att använda sig av kollektivtrafik
annat än att ta sig till och från skolan.
42 % av ungdomarna som svarat på enkäten är med i någon typ av förening eller
ungdomsorganisation. En överväldigande majoritet av dessa (71 %) har hittat till föreningen
genom sina kompisar och det är även kompisar tillsammans med intresse och att föreningen är
rolig som fick dem att gå med. En anonym person lämnar en kommentar om hur intresset för
föreningar har förändrats över tiden:
”När jag var liten fick jag testa på många olika sporter och sedan fick jag välja
vilka jag tyckte var roligast. (Började med aktiviteter innan jag började skolan så
valet av aktiviteter berodde inte på vad ens kompisar utövade. Vilket antagligen
hade varit det som påverkat mig mest idag om jag skulle byta sport)”.
Av de svarande som var med i en förening (42,1 %) var 22,9 % med i en förening som styrs
av ungdomar (till och med 25) och 77,1 % i en förening som styrs av vuxna (över 25).
Majoriteten av ungdomarna i båda sortens föreningar kände att de delvis fick vara med och
påverka föreningen och dess verksamhet. Det som däremot skiljer de båda föreningarna från
varandra är att ungdomar som är med i vuxenstyrda föreningar till 25 % upplever att de inte
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får vara med och bestämma över ungdomsverksamheten. Endast 5,3 % upplever detsamma i
ungdomsstyrda föreningar.

Får du vara med och bestämma över föreningingens verksamhet? (Ungdomsstyrda föreningar)

Får du vara med och bestämma över föreningens ungdomsverksamhet? (Vuxenstyrda föreningar)
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En stor del (35,6 %) av ungdomarna i vuxenstyrda föreningar tycker även att det inte ligger i
deras intresse att påverka föreningen utan föredrar att de vuxna sköter det. Något som också
skiljer sig mellan de båda föreningstyperna är hur relationen till beslutsfattarna och
möjligheten att påverka inverkar på motivationen till att engagera sig. I föreningar som
styrdes av ungdomar var det väldigt viktigt, i fallet för föreningar styrda av vuxna är fallet
snarare tvärt om. 26,7 % motiveras inte alls av möjligheten att påverka och 45 % motiveras
ibland av det. Relationen till beslutsfattarna spelar ingen roll (28,3 %) eller bara roll ibland
(38,3 %).
När det kommer till att styra en förening tyckte 27,5 % att det delvis skulle vara bättre om
vuxna styr föreningar istället för ungdomar. Dock håller 58,8 % inte alls med om påståendet
om att ungdomar inte skulle klara av att driva en förening och att de till 33,7 % upplever att
vuxna delvis inte vet eller förstår vad ungdomar faktiskt vill göra i en förening.
22,2 % av eleverna har hobbies som de gör i grupp men utan ledare. Det kan till exempel vara
att gymma, spela i band, spela tv-och datorspel, fiska samt meka med bilar tillsammans. Desto
fler, 56,4 %, har hobbies de utför på egen hand. Även här finns gymma, fiska och meka med
men även rida, tittar på tv och serier, lyssna på musik, dansa, måla, sjunga och skjuta pilbåge
finns med. Trots att så många har aktiviteter de gör på egen hand så skulle de ändå vilja vara
med i en förening. De känner heller inte att aktiviteterna de utför på egen hand inte skulle
kunna gå att genomföra i föreningar. Så trots att medlemsantalen minskar i föreningar finns
det fortfarande ett kvarlevande intresse av att vara med i dem, även om man skulle kunna göra
samma saker själv. Som sagt var 52,8 % sugna på att vara med i en förening.
Av ungdomarna som svarat på enkäten har majoriteten (79,1 %) slutat med en fritidsaktivitet
de tidigare sysslat med. Detta berodde till 62,1 % på att man tappade intresset och 43,1 %
kände att aktiviteten tog för mycket tid.

Sammanfattning av Svenska Kyrkans Unga-enkäter
Utöver enkäterna som delades ut till gymnasieskolorna i Kalmar län genomfördes ytterligare
två enkäter. Den första delades ut under SKU i Växjö stifts distriktsårsmöte och den andra
mailades ut till medlemmar i SKUs lokalavdelningar i Kalmar län samt till representanter för
Dacke scoutdistrikt, UNF och Grön Ungdom för distribution till deras medlemmar i länet.
Tyvärr kan ingen av dessa två enkäter ge en generaliserande bild av hur medlemskap i en
demokratisk ungdomsorganisation ser ut då de svarande var alldeles för få. Cirka 40 personer
var anmälda till distriktsårsmötet, av dessa valde 18 personer (45 %) att besvara enkäten som
delades ut. I Växjö Stift finns det 28 stycken lokalavdelningar som tillhör SKU, endast 8 av
dessa var representerade under årsmötet. Av de 18 som besvarade enkäten kom 39 % från
SKUs lokalavdelning i Jönköping. Detta har som resultat att inte bara svaren på enkäten utan
även distriktsstyrelsen ger en skev representation för stiftet i stort. Enkäten som gick ut till
medlemmar i lokalavdelningar hade även den få svarande, totalt inkom 16 svar. Av dessa var
12 stycken av de svarande medlemmar i SKU och fyra stycken var medlemmar i Scouterna.
Inga svar hade därmed inkommit från vare sig UNF eller Grön Ungdom. Nedan följer ändå en
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sammanfattning av de svar som kommit in för att om möjligt kunna ge en liten bild av hur
medlemskap i lokalavdelningar upplevs. Då urvalet av scouter är så litet, och då de dessutom
kom från samma kår, kommer de lämnas utanför sammanfattningen.
Varför man gått med i Svenska Kyrkans Unga
Den främsta anledningen till att de svarande gått med i SKU var att de hört talas om
organisationen under konfirmationstiden. 50 % av de svarande på distriktsnivå svarade att så
var fallet och hela 91,7 % av medlemmarna i lokalavdelningarna svarade detsamma.

Varför blev du medlem? (Distriktårsmötet)

Varför blev du medlem i lokalavdelningen?
Svarsalternativen är från
vänster: Fick höra om
föreningen under
konfirmationstiden, För
att kompisar var med, För
att föräldrarna ville det,
För jag vill förändra
samhället, Sökte upp
föreningen p.g.a. intresse,
Var med i barngrupp
tidigare samt Annat.
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Detta stämmer överens med vad som framkommit under intervjuerna med SKU-medlemmar
och anställda. Dessa säger att marknadsföring av organisationen nästan bara sker muntligen
till församlingens konfirmander. Även att kompisar är med i organisationen är viktigt, 41,7 %
av de svarande från lokalavdelningarna valde att även klicka i det som ett skäl till att man gick
med.
Roller i Lokalavdelningen
I enkäten som gick ut till lokalavdelningarna svarade två av tre att de inte haft ett
förtroendeuppdrag inom sin lokavdelning men de som har haft det svarade att de ställde upp
på grund av att de blev tillfrågade, att de ville vara med och påverka, att de gillade att
bestämma samt att de ville att lokalavdelningen skulle fortsätta att existera. Samtliga resultat
fick 25 % vardera. 71,4 % svarade senare att de inte heller skulle vilja ha ett
förtroendeuppdrag. Det beror på att de inte känner att de har tid, att det inte skulle vara
intressant eller att de inte blivit tillfrågade.
88 % av de närvarande på årsmötet har på ett eller annat sätt haft ett förtroendeuppdrag i sin
lokalavdelning. Detta gäller även de som kommer från en lokalavdelning som styrs av en
församlingsanställd. Det är kanske inte förvånande att det är de personer med ansvar i sin
lokalavdelning som valt att åka även på distriktsårsmöte. 69 % av de svarande har varit
ledamöter och det är även positionerna ledamot, kontaktperson, sekreterare och utskott som är
mest attraktiva om de svarande ska välja en förtroendepost de vill ha (av de svarande på
lokalavdelningsenkäten var det bara en person som uppgav vilka uppdrag hen skulle kunna
tänka sig). Kan detta bero på att de upplevs som ”lättare” än poster som ordförande och
ekonomiansvarig som kan uppfattas som mer ansvarstyngda? Av de personer som innehar ett
förtroendeuppdrag har 69 % svarat att de ställde upp på grund av att de blev tillfrågade. Det är
en tydlig skillnad på vad vilka som svarat ja när de blivit tillfrågade och vilka som svarat att
de gått med för att de faktiskt vill vara med och bestämma över sin förening, även om dessa
två skulle kunna samspela. 25 %, eller fyra personer, ville vara med och påverka. Det är lika
många svarande som tagit på sig ett förtroendeuppdrag på grund av att ingen annan ställt upp
som att man vill förändra sin förening, 12 %. Nästan tre fjärdedelar av de svarande, 73 %,
skulle kunna tänka sig att fortsätta sitt uppdrag. Det tyder på att förtroendeuppdrag allt som
allt är en positiv upplevelse. Av de 27 % som inte skulle fortsätta sitt uppdrag beror det i
första hand på att de inte har tid till det då 50 % valt det svarsalternativet. 25 % känner att de
har lagt så mycket av sin tid på styrelsearbete tidigare att de är redo att gå vidare i livet och de
sista 25 % hävdar att detta är ett resultat av att arbetet hen lagt ner ändå inte gjort någon
skillnad.
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Hur styrs en lokalavdelning?
I enkäten som genomfördes på distriktsårsmötet framkom det tydligt att majoriteten av de
svarande (76 %) kom från en lokalavdelning som styrdes av en styrelse. De är en aning oense
om vad styrelsen egentligen bestämmer över men de upplever det som att de oftast (67 %)
eller alltid (33 %) får vara med och bestämma över organisationens verksamhet. Intressant
nog visade lokalavdelningsenkäten på att 58,3 % av de svarande inte visste hur deras
lokalavdelning styrdes.

Hur styrs din lokalavdelning?

Alla i lokalavdelningarna anser att de, oavsett hur deras organisation må styras, har stora
möjligheter att vara med och påverka inom sin förening, dock anser en tredjedel att hen sällan
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får vara med och påverka verksamheten. 2/3 anser däremot att de alltid får det. Dock anser
även 2/3 av de svarande att det inte är lätt att göra förändringar i lokalavdelningen. De anser
också att de borde bli tillfrågade om deras åsikter i större utsträckning än de blir nu. Detta
gäller speciellt när det kommer till att planera resor/läger då de svarande i högst utsträckning
önskar att deras åsikter efterfrågas. Det är även vad de svarande på distriktsårsmötet har
svarat. Något som skiljer sig mellan de svarande från distriktet och lokalavdelningarna är hur
man upplever sätten man har att påverka organisationens verksamhet. Från distriktenkäten går
det att se att de svarande anser att de kan påverka genom att själva gå med i styrelsen, välja
folk till styrelsen eller lämna in förslag till styrelsen.
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I lokalavdelningarna ansåg man snarare att det som krävs är att ha bra idéer och det faktum att
man är medlem.

Vad upplever du krävs för att vara med och bestämma?
Svarsalternativen från
vänster är: Vara med i
styrelsen, Vara över en viss
ålder, Ha bra idéer, Känna
personer i
styrelsen/församlingsanställd, Vara medlem samt
Rösta på personer till
styrelsen som har samma
åsikter som jag.

Man upplever som medlem att man inbjuds vara med, att man blir hörd och att man får vara
med och bestämma. De är även överens om att det är bra om vuxna hjälper till i en förening.
Ett påstående de är mer oense om är huruvida att det finns mycket i föreningen som bör
förändras. 16,7 % tycker inte alls att det stämmer och 8,3 % anser att det stämmer helt.
Majoriteten, 41,7 %, hamnar i mitten vilket kan tyda på att vissa förändringar ändå skulle vara
positivt. Trots att det kanske skulle behövas upplever 66,7 % av de svarande på den andra
enkäten att det är svårt att göra förändringar i lokalavdelningen.
Likheter som finns mellan de båda enkätsvaren är att både de svarande på distriktsenkäten och
de på lokalavdelningsenkäten föredrar att vuxna och ungdomar fattar ekonomiska beslut
tillsammans samt att det finns vuxna med på deras träffar. Ytterligare en sak som
överensstämmer är att man heller inte vill förändra sin lokalavdelning. Endast en person
uttryckte en önskan om att få sin lokalavdelning styrd av en styrelse snarare än en vuxen,
övriga föredrog att ha det som det var oberoende av ifall lokalavdelningen styrdes av styrelse
eller församlingsanställd.
Med undantag för en person har samtliga som svarat på lokalavdelningsenkäten svarat att det
är anställda som har huvudansvaret för lokalavdelningen. Personen som tyckte annorlunda
svarade istället att det var styrelsens ansvar. Av de som svarade på distriktsenkäten tyckte nio
personer att i lokalavdelningar som styrs av en styrelse så har styrelsen det yttersta ansvaret.
Åtta stycken tycker att även fast lokalavdelningen styrs av styrelse så är det
församlingsanställda som har det ansvaret. Fyra stycken tycker att det är församlingen som är
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ansvarig för lokalavdelningen och tre tycker att det är medlemmarna. I det här fallet hade
svarande oftast kryssat i mer än en ruta och vilket tyder på att det fanns ett gemensamt ansvar
för lokalavdelningen. Ett ansvar som de tyckte att styrelse och anställd delar på i majoriteten
av fallen. Endast en person tyckte att det helt och hållet var styrelsens ansvar. Även
ekonomiska beslut tycker de svarande från båda enkäterna att de anställda och ungdomarna
bör ta tillsammans. Medlemmarna från lokalavdelningsenkäten skulle inte känna sig bekväma
med att ungdomarna tog det ansvaret själva.
De svarande på lokalavdelningsenkäten upplever att deras åsikter oftast värdesätts av både
andra ungdomar och vuxna i lokalföreningen och 75 % upplever att allas röster och tankar
räknas lika mycket. Generellt verkar de svarande ha en god bild av sin lokalavdelning, de
upplever att föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska känna sig välkomna och för
att alla ska vara med och fatta beslut. Majoriteten upplever att det är viktigt att kunna vara
med och bestämma över sin lokalavdelning men det finns fortfarande många (25-50 %) som
inte vet eller bara till en liten del vet vad lokalavdelningens ansvariga gör. Detta kan peka på
att man som medlem inte bryr sig så mycket. Ungdomarna svarar snarare att det är viktigt att
komma till en plats där inga krav ställs på dem och även att komma till redan planerade
aktiviteter.
Så varför stannar man kvar?
I enkäten som gick ut till lokalavdelningar fanns frågan ”Varför fortsätter du att vara medlem
i lokalavdelningen?” med. På frågan svarar 75 % och 66,7 % att de gör det för att det är
mycket roliga aktiviteter och för att det är ett trevligt ställe att hänga på. 41,7 % har svarat att
det är för att de får vara med och bestämma samt för att växa i sin tro. 25 % har även svarat att
det är för att de känner att de utvecklas genom föreningen och för 16,7 % handlar det snarare
om vänskapsband. De har svarat att de fortsätter för att deras vänner är med i organisationen
och för att få träffa vänner från andra delar av Växjö stift eller Sverige. Ingen av de svarande
upplever att de är medlemmar för att deras föräldrar skulle bli besvikna om de slutade eller för
att de skulle vilja förändra samhället.
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Varför fortsätter du att vara medlem i lokalavdelningen?
Svarsalternativen med början
från vänster är: För att växa i
min tro, För att mina vänner är
med, Ett trevligt ställe att
hänga på, Många roliga
aktiviteter, För att jag vill
förändra samhället, Finns inget
annat som intresserar mig men
vill ändå ha något att göra, För
att träffa vänner från andra
delar av Växjö stift/Sverige,
Jag känner att jag utvecklas
genom föreningen, Jag får vara
med och bestämma samt Mina
föräldrar skulle bli besvikna
om jag slutade.

Denna fråga ställdes inte på enkäten som delades ut under distriktsårsmötet. Där fanns istället
påståenden om distriktet och dess årsmöte som medlemmarna fick ta ställning till. Det går att
läsa vidare om årsmötet under nästa stycke.
Svenska Kyrkans Unga på distriktsnivå
När det kommer till att analysera svaren från den del av enkäten som gällde SKU på
distriktsnivå och direkt gällande planering och utförande av årsmöte kommer statistiken vara
missvisande. En hög andel av de svarande tycker att de är insatta och har lätt att förstå allt när
det gäller själva mötet men en hög andel av de svarande sitter/har suttit med i
distriktsstyrelsen och/eller har planerat mötet. Därför kommer svarande inte representera den
genomsnittliga SKU-medlemmen och läsaren bör ha detta i åtanke vid presentation av
statistiken.
71 % av de svarande upplever att de vet vad som försiggår på distriktsnivå och bland de som
inte vet hävdar 100 % att de skulle vilja veta vad som sker inom SKU på distriktsnivå. Det
kan tyda på att mer av vad distriktsstyrelsen gör skulle behöva förankring i
lokalavdelningarna. Samtliga som var med på årsmötet utom fyra åhörare är medlemmar i
SKU vilket ger dem makt att besluta över organisationen. Majoriteten på plats var ombud för
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sin lokalavdelning, satt i distriktsstyrelsen, presidiet eller i valberedning. Ändå upplever 25 %
att de inte är en del av beslutsfattandet på distriktsnivå. 13 % säger att de är en del av
beslutsfattandet den här gången då de är ombud och 6 % säger att de varit det en gång. Nästan
hälften av alla som är på årsmötet och har svarat på enkäten upplever att de inte är en del av
SKUs beslutsfattande på distriktsnivå.
Med i enkäten som delades ut under årsmötet fanns en rad frågor där man skulle ta ställning
till hur väl påståenden stämde. 1 stod för stämmer inte alls och 5 för stämmer helt. Exempel
på frågor kan vara till exempel ”Det är/skulle vara av intresse för min lokalförening att ha en
representant på DÅM*”, ”Alla är lika välkomna på DÅM*” och ”Jag åker på DÅM* för att
vara med och bestämma över SKU”. (DÅM är en förkortning av distriktsårsmötet). Då
samtliga frågor nästan enbart fått 4 och 5 så kommer nedan endast ett urval av frågorna som
ställdes att presenteras nedan (fullständig lista går att se appendix).
På påståenden ”det är lätt att förstå vad som händer på årsmötet”, ”det är lätt att hänga med i
vad som sägs på årsmötet” och ”handlingar och motioner är lätta att förstå” är det
fortfarande högsta andelen procent som svarat en 5 eller en 4 vilket är mycket positivt. Dock
är det 29 % som tycker att det kan vara lite eller delvis svårt att förstå vad som händer på
årsmötet, 35 % upplever att det är lite eller delvis svårt att hänga med i vad som sägs och 24
% tycker att handlingar och motioner är lite eller delvis svåra att förstå. Detta är något som
kan vara värt att lägga lite extra tanke vid då det, som nämnt ovan, är många som står bakom
årsmötet som även svarat på enkäten.
Det enda påståendet där endast en person valde en 5:a var ”jag har ofta saker att tillägga
under diskussioner på DÅM”. Tvärtom tyder resultaten på att SKUs medlemmar inte är så
aktiva under möten och hellre håller sig utanför diskussioner än tar del i dem. Detta kan i
bästa fall leda till att möten flyter på snabbt och smidigt och i värsta fall att beslut som inte är
förankrade eller inte förstås tillfullo fattas. 69 % har svarat mellan 1 och 3 på påståendet och
majoriteten på 38 % har valt en 2:a. Ytterligare en sak att ha i bakhuvudet kan vara att även
fast 56 % inte alls höll med om påståendet ”vissa personers åsikter är viktigare än andras
under årsmötet” så är det 44 % som på liten eller stor nivå upplever att det faktiskt är så.
Endast ett fåtal har valt att svara på i vilka frågor distriktet efterfrågar medlemmars åsikter
samt i vilka frågor de skulle vilja bli tillfrågade men de har å andra sidan svarat relativt jämnt.
De blir tillfrågade om de mesta och vill bli tillfrågade om det mesta. Det finns dock en person
som har uppfattningen att hen inte blir tillfrågad om något.
63 % av de svarande skulle inte kunna tänka sig att vara med i distriktets styrelse. Detta beror
nästan enbart på att man känner att man inte har tiden det arbetet skulle kräva.
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Intervjuer
I de kommande styckena, från UNF till och med Personer obundna till
ungdomsorganisationer, är samtlig information från genomförda intervjuer.
Ungdomens Nykterhetsförbund
UNF deltar i projektet och deras lokalavdelningar i Nybro och i Kalmar besöktes. Hos dem
intervjuades styrelsemedlemmar i båda lokalavdelningarna. De båda lokalavdelningarna är del
av samma förening men skiljer sig kraftigt åt. I Kalmar hade UNF nyss fått en ny lokal i
IOGT-NTOs nyköpta byggnad. Jag hade innan träffen fått information om vart man skulle gå
in och att UNFs samlingslokal låg i källaren, utan den informationen hade jag fått leta länge
då det inte fanns några tydliga skyltar uppsatta och dörren ner till lokalen såg ut som en
stängd, tung källardörr. Även till UNF i Nybro kan det vara svårt att hitta om man inte vet
vart man ska, eller för den delen vet om att UNF är en del av IOGT-NTO. Där fanns en
utskriven A4-sida på ytterdörren som talade om att man hade kommit rätt.
I Kalmar var lokalen tom så när som på den styrelsemedlem som ställde upp och svarade på
mina frågor. Jag fann det förvånande i och med att UNF i Kalmar är en förening med 155
medlemmar men styrelsemedlemmen förklarade att det inte var ovanligt att ingen dök upp och
att det var ett av deras största problem. I UNF i Nybro var situationen en liknande.
Informanterna sa att det var runt 5-10 personer som dök upp varje vecka. UNF i Nybro har
cirka 65 medlemmar. Att medlemmar inte dök upp ansågs som ett problem även där, om än
inte som ett stort problem då de 5-10 som kom ansågs vara kärngruppen och det var
kärngruppen som var den viktiga. Jag frågade om det är lätt för nya att komma in i gruppen
och styrelsemedlemmarna i Nybro svarade att man kanske inte skulle bli vän med alla men att
”det alltid är någon som passar någon”. Att gruppen i Nybro är tight är tydligt och att de
känner varandra väl är en av anledningarna till att de fortsätter komma till UNF på
onsdagskvällarna. Dock är det även en anledning till att det endast är 5-10 personer som dyker
upp. Under kvällarna jag var där gick man gärna iväg och pratade i smågrupper och bad andra
att lämna rummet, slogs eller spottade i varandras mat. Det var hög ljudvolym och mycket
skällsord. Känner man inte redan någon som är en del av gruppen kan det vara svårt att
komma som ny medlem och känna sig välkommen. Detta speciellt om du skulle vara i övre
tonåren eller äldre. I Kalmar är det också problem med att få personer att återkomma men då
det inte fanns någon på plats att fråga är det svårt att få anledningen till det. Kanske beror
bristen på grupp där även det på brist av välkomnande?
Förutom svikande medlemmar (för i UNFs fall är det inte minskande medlemssiffror som är
bekymret utan bara minskande engagemang bland de som är medlemmar) upplever styrelsen
att det är svårt att dela ut uppgifter och ansvar. Ingen tar på sig saker frivilligt vilket leder till
att småsaker inte blir gjorda och vid terminsplanering måste till exempel en distriktskonsulent
närvara och ge i det närmaste samtliga förslag för en terminsplanering. I ansvarsfrågan
upplever styrelsen i Nybro att gruppen bestämmer allt och att deras uppdrag som styrelse är
lite oklart. I Kalmar däremot anser sig styrelsen och de äldre medlemmarna vara ledare och att
dela ut ansvar till medlemmar, speciellt yngre eller nya medlemmar, är de försiktiga med.
Detta trots att ungdomar i lägre tonåren är deras största målgrupp. Både UNF i Nybro och i
Kalmar beskriver att de värvar nya medlemmar genom att ibland åka till mellan- och
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högstadieskolor med sumodräkter och andra uppseendeväckande aktiviteter och värva folk
med hjälp av de roliga aktiviter som man kan göra med UNF. De åker inte till gymnasieskolor
eller universitet då de tycker att det är svårare att värva äldre personer som man upplever ändå
kommer sluta snart eller som ändå dricker då det bland UNFs medlemmar ses som en naturlig
del av att bli äldre. Det är även anledningen till att man lämnar UNF till slut tror
styrelsemedlemmarna och alla utom en informant har svårt att se att de skulle vara med i UNF
efter gymnasiet.
Personer som söker upp UNF själva har i många fall en uppväxt som inkluderar missbruk
berättar informanterna. Det är även en av fördomarna mot UNF från ungdomar utifrån; att det
är en terapicirkel för personer som har problem med missbruk eller barn till personer som har
det. Informanterna upplever också att andra föreningar ser dem som en förening man inte vill
vara som och att andra människor i kommunerna ser UNF som töntigt (även om de försvarar
sig med att det inte stämmer och att de är en ”galen” förening). Informanten i Kalmar
beskriver att UNF har fått ett dåligt rykte i och med att det är ungdomar som styr allting. Folk
tror inte att de klarar av att sköta allt och personer i styrelsen hoppar ofta av uppdrag de tagit
på sig. Hen beskriver också att många av medlemmarna utöver UNF även är kyrkligt
engagerade då de delar många värderingar. Detta ser hen även som ett skäl till att vissa slutar
engagera sig till UNF. UNF är politiskt och religiöst obundet och kan därför inte förknippas
med kyrkliga organsationer även om de kan samarbeta. I slutänden väljer man därför den
kyrkliga organisationen då de erbjuder ungefär samma aktiviter och utöver aktiviter även har
en tro de kan fördjupa sig i.
För att få nya medlemmar eller för att få existerande medlemmar att engagera sig lockar man
med roliga och uppseendeväckande aktiviteter. Man informerar om vad ska hända på
Facebook (ofta till liten eller ingen respons) och skickar ut kort till medlemmarna om vad som
ska hända under terminen. Dock är det få som kommer och informanten från Kalmar anser att
det som skulle behövas är ett slags positivt grupptryck för att folk ska känna sig motiverade
att gå. Det och informationslappar där det faktiskt finns adress till lokalen och öppettider för
verksamheten till människor de värvar. Denna sorts basinformation är något som saknas i
dagsläget.
Informanterna berättar att om man inte bor i tätorten så är föräldrar som skjutsar enda sättet
att ta sig till UNF-kvällarna. Föräldrar kan tycka att det blir för sent att hämta sin 13-åring
klockan 20 på en onsdagskväll. Detta är också något som gör att folk inte kommer. I Kalmar
är inte de som anser sig själv vara ledare villiga att lägga ner tid på UNF under helgerna och
de kan heller inte komma ifrån tidigare då de oftast har jobb eller skola.
Informanterna från UNF ser inte något värde i att ha vuxna som någon del eller hjälp av eller
till föreningen. Behöver de något vänder de sig till distriktskonsulenten (som själv är under
25) men även möjligheten att vända sig till IOGT-NTO finns om det skulle vara något
bekymmer med lokalen eller liknande.
Intervjuerna genomfördes endast med styrelsemedlemmar då ingen av medlemmarna som
fanns på plats var villiga att ställa upp på intervju.
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Ung Aktiv
Jag mötte grundaren av Ung Aktiv i deras lokaler i Oskarshamn. Ung Aktiv är till för
ungdomar men drivs av vuxna anställda. De vuxna finns på plats för att organisera
verksamheten och se till att saker händer för ungdomarna att ta del av. Ungdomarna är med i
den processen och tanken är att de själva ska kunna klara av allt från teknik till
organisationsstruktur och att ansvaret för föreningen är helt och hållet ungdomarnas. I nuläget
händer det inte så mycket om man lämnar över organiseringen till ungdomarna. Därför vill
grundaren införa en avgift på 100 kronor om året för att ge ungdomarna ett incitament att
engagera sig mer och ställa krav på föreningen. Då Ung Aktiv, sett till vad informanten
berättat, (men inte uttalat i stadgar eller liknande) är en förening för ungdomar från
socioekonomiskt utsatta förhållanden har det inte tidigare varit aktuellt med en
medlemsavgift, men skulle den pengen få ungdomarna att känna en äganderätt över
organisationen vore det endast positivt. Ungdomarna har redan tillgång till nycklar så att de
kan vara i lokalen hur mycket de vill och de är involverade i 90 % av allt föreningen sysslar
med.
Då Ung Aktiv blivit en naturlig samlingsplats för ungdomarna i området har de ansvariga
tvingats engagera sig på fler sätt än de hade tänkt sig från början. De får iväg ungdomarna till
skolan, skaffar läxhjälp, hjälper till när de hamnar i knipa med socialen och de stöttar
ungdomarna i valen de gör. De låter dem möta politiker och rappa om nyheter i radio utan att
ha kontrollerat deras material. Deras enda regel är att om du ska vara i lokalen måste du göra
någonting. Informanten säger själv att
”Det är ju det att vi ser dem. Det är ett problem som många av ungdomarna har,
att ingen ser dem. De känner ju också som att ingen ser dem, den här
problematiken att, fan du vet, hemma, föräldrarna, jobb. Datorerna gör det ju inte
bättre heller du vet. De sitter vid datorerna och det är deras nya vän. Det är inte
konstigt att de känner sig ensamma. Det är inte konstigt att Sverige ligger högt
eller högst i världen i ungdomsdepressioner och sånt du vet. Det är inte konstigt.
Ungdomar måste ut, och där är föreningar så viktiga för de fyller det här
mellanrummet som lämnas av regeringen om man säger du vet, som lämnas av
samhället om man säger så för det är samhället man ska säga. Samhället lämnar
ett tomrum där som föreningarna fyller i liksom. Utan föreningarna alltså jag vet
inte hur samhället skulle se ut överhuvudtaget. Det är viktigt alltså.”
Informanten beskriver föreningen som en familj vilket är både positivt och negativt. Likt UNF
i Nybro är det väldigt svårt att komma in i den tighta gruppen och ungdomarna själva vill inte
ha in andra som inte har tillhört dem sedan tidigare. Ledarna har därför valt att låta de
ungdomar med mer erfarenhet hålla i egna kurser där de ska lära ut musikproduktion och
liknande till nya eller oerfarna ungdomar för att de snarare ska känna en stolthet över att visa
upp organisationen än att vilja stänga andra ute.
Ung Aktiv har rest runt på fritidsgårdsturné för att visa fritidsgårdar hur de kan starta upp
samma sak och hur de ska arbeta med ungdomar. De har numera filial i Mönsterås, Hultsfred
och Västervik. I Mönsterås var de tidigare på fritidsgården men sedan gården bytte lokal och
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numera finns i högstadieskolan kan inte Ung Aktiv sköta sin verksamhet på samma sätt. De
och deras medlemmar är, enligt personal på fritidsgården, ”vana att kunna komma och gå som
katten” och det är inte möjligt i en skola med diverse larm.
För att få föreningen att fungera, eller för att få vilken förening som helst att fungera, tycker
informanten att det viktigaste är att engagera sig i ungdomarna och konstant prata med dem.
Är man engagerad i ungdomarnas liv kommer de att engagera sig tillbaka. Det är även det
mest effektiva sättet att marknadsföra, genom att ungdomar pratar om föreningen med andra
ungdomar och genom att använda sig av Facebook. Problemet som informanten anser finnas
med att driva en förening är just föreningsformen. Det är förlegat att ta närvaro på papper och
fylla i listor för medlemskap i en modern ungdomsorganisation. Hen ogillar att ungdomar blir
nummer snarare än människor.

Dacke Scoutdistrikt
Scouterna är en ungdomsorganisation med lång historia. Från att ha varit normbrytande när de
startade för över 100 år sedan har de alltmer lutat sig tillbaka på traditionen. Organisationen
beskrivs av en informant som att den fortfarande har en bild av sig själv som stämde för 20 år
sedan men som dessvärre inte gör det idag. På samma sätt som föreningen var uppbyggd på
den tiden när medlemmarna var många anser flera kårer att den även bör vara uppbyggd idag.
Förändringsarbete är komplicerat och speciellt när det är få som orkar engagera sig lokalt i
kårerna. Det är främst vuxna som är ledare för kårerna och de har ofta blivit det för att deras
barn har varit medlemmar i Scouterna och det har varit en brist på ledare, snarare än på grund
av ett eget engagemang. En informant säger att engagemanget därför går i cykler. När det
finns många barn i grupperna finns det fler föräldrar som kan tänka sig att ställa upp som
ledare. Dock är det svårt att få föräldrarna att engagera sig i kåren utan de föredrar oftast att
bara släppa av barnen på scouting så att de kan vara utomhus och iväg från tv och dator en
stund.
På distriktsnivå ser man gärna att barnen inte börjar förrän de är som yngst 10 år då snittiden
för att vara med i Scouterna bara är 3-4 år. I praktiken i lokalavdelningar ser det inte riktigt så
ut då de kårerna jag träffat främst marknadsför sig med lappar till lågstadieelever och den
största gruppen då är barn på cirka 6-8 år. I Södermöre till exempel är den äldsta aktiva
medlemmen 11 år. Bara runt hälften av alla scoutkårer i distriktet har kårer för ungdomar över
15 år. Ett exempel är kåren i Färjestaden, NSF scoutkår som inte är en del av Dacke
Scoutdistrikt, där Äventyrarna, för ungdomar mellan 15-16 år, finns och har cirka 8-9
deltagare. De har även Utmanare som är gruppen för dem över 16. Där finns det endast 3
personer. Att NSF scoutkår ställt upp på intervjuer för projektet beror på att ingen av de äldre
scouterna inom Dacke scoutdistrikt hade möjlighet eller vilja att bli intervjuad. En informant
från SKU bad då scouter i hens kår att ställa upp på intervjuer, vilket de senare gjorde.
NSF scoutkår i Färjestaden beskriver att man oftast gått med i kåren som barn för att
kompisar eller syskon var eller hade varit med. När de började träffades alla olika avdelningar
på olika dagar men i och med att de har blivit färre och färre så träffas numera alla
avdelningar på samma dag så att de vuxna ledarna kan gå emellan. De beskriver att det är
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ledarna som lägger upp schemat men att man i takt med att man blir äldre måste ta mer eget
ansvar. Ingen av informanterna har dock lust att bli ledare eller att ta på sig mer ansvar
frivilligt utan då slutar de hellre. Södermöre beskriver också att det är svårt att få ungdomarna,
i deras fall barnen, själva att engagera sig och de tror att om de ska lyckas locka
medlemmarna att stanna kvar i kåren när de blir tonåringar så måste man hitta på helt nya
saker och ha väldigt engagerade ledare. De äldre scouterna i Färjestaden säger att de stannar
kvar i kåren på grund av att det är så bra gemenskap och för att man får lära sig saker som
man inte får lära sig i skolan. Alla är överens om att det viktigaste är aktiva och engagerade
ledare. Engagerar man sig i Scouterna är det mycket omkring själva ledarskapet som ska
göras. Lokaler ska tas hand om, gräsmattor ska klippas och valborg ska planeras och ledare
tvingas ofta göra annat än att vara just ledare vilket i sin tur leder till att de lämnar kåren.
Det är svårt för Scouterna att konkurrera med andra föreningar. Informanterna diskuterar
huruvida detta är ett resultat av att allt fler sitter framför dator och mobiler och att Scouterna
måste anpassa sig till ett tekniskt samhälle och inkludera mobiler i deras aktiviter och så
vidare. Informanterna i Södermöre ser det som att det är hård konkurrens och föreningar drar
barnen åt olika håll. De upplever att i det datoriserade samhälle vi lever i så är det svårare att
aktivera barnen utomhus, inte minst för att deras föräldrar hellre vill stanna inomhus, men de
hoppas på att det är en motreaktion på ingång då de tycker att fler verkar vara sugna på att gå
med i Scouterna. Detta kan dock också bero på att de fått ett större upptagningsområde. I
Södermöre tycker informanterna även att man bör ha börjat som 8-åring för att komma in i
Scouterna. Att börja värva 15-åringar som inte har någon tidigare erfarenhet av scouting
skulle inte funka. Det gäller dock inte för scouterna i Färjestaden där en av de 15-åriga
informanterna börjat som scout året innan. Även distriktet tycker att man ska kunna bli scout
när som helst men att det kan finnas ett bekymmer med en högre tröskel för att komma in i
gruppen om du är äldre när du börjar. Scouterna i Södermöre har dock ingen kontakt med
distriktet då de upplever det som att det blir ytterligare en uppgift för de redan upptagna
ledarna.
Scouterna är den enda ungdomsorganisationen i projektet där ett medlemskap kan märkas
finansiellt. Terminsavgiften sätts av kårerna själva och kan variera kraftigt. I exemplen
Färjestaden och Södermöre kostade det 120 kronor respektive 350 kronor att vara medlem.
Utöver det så tillkommer kostnader för skjortor, resor, mat och andra hajkkostnader.
Det är sällan kårerna träffar andra kårer och speciellt informanterna i tonåren saknar umgänge
med andra människor från andra platser. De skulle även gärna träffa scouter från andra platser
i världen men känner att det inte skulle vara möjligt rent ekonomiskt att som 15–16-åring
betala nästan 30 000 kronor för att åka på ett sådant läger. Även om man då först skulle ha
turen att bli utvald.

Grön Ungdom
Grön Ungdom är Miljöpartiets ungdomsförbund och fungerar enligt informanterna som en
skola där man ska kunna lära sig både om hur saker och ting fungerar på den politiska arenan
och om sakfrågor, ideologier och samhället. När lokalavdelningen startades upp i Kalmar
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2012 tog de hjälp av Miljöpartiet för att få mer kunskap om formerna för hur man sköter ett
förbund och vilka regler man bör hålla sig till. Med tiden har de blivit självständiga men kan
fortfarande vända sig till Miljöpartiet om de känner att det skulle behöva. Dock känner de att
självstyret är viktigt i och med att det är mycket bråk inom Miljöpartiet och Grön Ungdom
vill inte vara en del av det. Majoriteten av informanterna hävdar att problemen inte har spridit
sig till Grön Ungdom men en av dem berättar att hen funderar på att hoppa av på grund av det
då hen känner att det läggs mer tid på att försöka lösa konflikter än på politik. Vid diskussion
om vuxnas inblandning i ungdomsförbundet framkommer det att självstyret är väldigt viktigt
inte bara för att de vill klara sig själva utan även för att de tror att dynamiken kan förändras
till det negativa om vuxna skulle vara mer inblandade. En informant är inte säker på att vuxna
skulle lyssna på och respektera ungdomars åsikter på samma nivå som de respekterar
varandra.
Grön Ungdom har en tydlig agenda gällande vad som ska klaras av under kvällarna de träffas.
Det gör även att man på ett lättare sätt kan komma in i gruppen i och med att det kan avsättas
tid till att just lära känna nya medlemmar eller nyfikna besökare som jag själv. Under mitt
besök hälsade alla på mig med en handskakning, bjöd in mig på skämt och var (omedvetet)
noga med att alla skulle få fika och smaka av allas chips etc. Det är även något personerna i
intervjuerna har påpekat, de diskuterar politik och bjuder in föreläsare och liknande men de
anser att det är lika viktigt att bjuda på pizza och sitta och lära känna varandra. Dock är det
inte många av medlemmarna som kommer på träffarna som de har en gång i veckan. Av
nästan 100 medlemmar är det cirka 10-11 som kommer på mötena och majoriteten av dem är
styrelsemedlemmar. På grund av att förbundet är beroende av engagerade ungdomar för att
existera så läggs det ner och startas upp i vågor beroende på om det råkar finnas några miljöoch politikintresserade ungdomar på gymnasiet. Grön Ungdom i Kalmar har varit igång sedan
2012 då nuvarande språkrör valdes in i Miljöpartiets styrelse och därefter ville starta upp även
ett ungdomsförbund.
De arbetar inte aktivt med att värva medlemmar utan det är främst i relation till valet som
ungdomar själva söker upp förbundet. Det är mycket tack vare valkompasser och liknande
politiska tester men även för att de besöker skolor och deltar i debatter och liknande på dessa.
De anser alla att det är viktigt att politiska partier besöker skolor och att skolor har politiska
teman för att unga ska engagera sig. Det är därför inte konstigt att många av de som väljer att
engagera sig politiskt kommer från samma skolor. När ungdomar har tagit steget att gå med i
Grön Ungdom blir de uppringda av språkröret och inbjudna till att komma på förbundets
möten. Sedan är det upp till mötena att hålla kvar och intressera folk. Vad som är intressant
med de aktiva medlemmarna i Grön Ungdom är att ingen av dem kände varandra sedan innan
utan de sökte alla upp förbundet på grund av att de intresserat sig för Miljöpartiets politik.
Grön Ungdom finns för närvarande bara i Kalmar. Eller rättare sagt så håller de sina möten i
Kalmar men har medlemmar runt om i länet. Av den anledningen har de nu valt att försöka
starta upp lokalavdelningar i Emmaboda och i Vimmerby då det på båda platserna funnits
personer som varit intresserade av att driva sådana initiativ. För att få igång lokala förbund
där har de köpt annonser på Facebook som visas för folk i rätt område och i rätt ålder. De
planerar även att affischera skolorna med informationsplanscher. Annonserna och planscherna
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gäller ett informationsmöte som ska hållas för att värva medlemmar och hitta intresserade
människor som ska sköta en styrelse. Därefter skulle ett uppstartsmöte hållas där de rent
konkret startar upp en ny organisation för att sedan lämna dem till att lära känna varandra och
sina egna former.

Svenska Kyrkans Unga, Medlemmar
För projektet har Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar i Oskarshamn, Torslunda och
Nybro besökts. De, likt majoriteten av SKUs lokalavdelningar, är uppbygda kring och för
konfirmationstiden. I Oskarshamn ser medlemmarna sig själva som konfirmandledare, alla är
naturligtvis välkomna till onsdagsträffarna men det har blivit en samlingsplats för ledarna i
första hand. I Nybro får medlemmarna i SKU (som hädanefter kommer kallas för Kamrater då
det är vad de kallar sig själva), förutom att arrangera Johannesmässan på söndagarna, följa
med på konfirmandresor och kamraterna själva anser att deras uppgift är att umgås med
konfirmanderna och vara bra förebilder. Medlemmarna vet inte vad SKU är för något utan ser
sig endast som medlemmar i Kamraterna. Torslundas ungdomskvällar skiljer sig på det viset
från de övriga. Det är visserligen konfirmandledare på plats men de drar en tydlig linje mellan
SKU och konfirmandundervisning. Konfirmandundervisningen sköter församlingen med
hjälp av ungdomar men SKU och dess kvällar är till för aktiviteter och häng för alla
ungdomar i lokalavdelningen och deras vänner. Alla ser dock konfirmanderna som den största
målgruppen för nya medlemmar, även om andra naturligtvis är välkomna till kvällarna i
Oskarshamn och Torslunda. I Nybro är det krav på att vara konfirmerad för att få vara med i
Kamraterna och ungdomarna själva är osäkra på vad som skulle gälla om en nyinflyttad,
konfirmerad, person skulle vilja bli Kamrat. Det borde vara okej tycker de men att det är upp
till de vuxna ledarna att bestämma det. ”Man kan ju inte bara släpa med några typer” säger
de.
Enligt SKUs stadgar ska medlemmarna vara de som beslutar över föreningen. I dessa
lokalavdelningar är det alltid en vuxen församlingsanställd som är inblandad i verksamheten. I
Oskarshamn förklarar informanterna att det inte finns någon styrelse utan att det är pedagogen
och prästen som bestämmer över föreningen men att de ber de unga ledarna om hjälp ibland.
Ungdomarna bestämmer bland annat vad de vill göra under terminen och så planerar
pedagogen in det. Dock kommer det allt mindre folk på deras ungdomskvällar och
informanterna tror att det beror på att de vuxna inte är tillräckligt engagerade i att försöka få
ut information om gruppen. De anser att det är de vuxnas ansvar att få dit folk. Informanterna
upplever att de, om de bortser från ledarna, inte har bra kontakt alls med församlingen i stort
och att de inte får hjälpa till på ordinarie gudstjänster om de inte är konfirmander. Inte heller
SKU i Torslunda har någon kontakt med resten av församlingen om man bortser från de
anställda. Torslunda har som en av två lokalavdelningar i Kalmar län en styrelse som
bestämmer över organisationen. Styrelsen består av tio personer, varav åtta är ungdomar.
Övriga två är en vuxenrepresentant från barngruppen (vanligtvis en förälder) samt en
representant från församlingsrådet. Även de anställda ledarna fungerar som suppleanter i
styrelsen. Styrelsen har ansvar för allt från budget till planering av aktiviteter och beskriver
det som att styrelsen fattar beslut och sen så försöker de vuxna fixa det. Styrelsen må kunna
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fatta beslut om den egna tonårsverksamheten men informanterna från styrelsen ser det som att
kyrkorådet, alltså vuxna kopplade till församlingen, har det yttersta ansvaret över gruppen. En
av dessa, kyrkoherden, har bland annat beslutat att ta bort ansvaret från styrelsen att ta hand
om barnverksamhetens finanser och även beslutat om att SKU inte får ha sommaröppet om
det inte finns anställda på plats (anm. beslutet ändrades inför sommaren 2015 och nu får
ungdomarna återigen ha sommaröppet utan anställda ledare.). Detta ser informanterna som
problematiskt då de på det viset tappar kontakten med barnen som förhoppningsvis ska
komma upp till deras tonårsgrupp och även konfirmanderna som inte kommer tillbaka till
hösten. Kamraterna i Nybro skiljer sig från de två andra i och med att de inte har några
veckoträffar eller ungdomskvällar. Som Kamrat deltar man på resor och läger, både för
konfirmander och för enbart Kamrater, och de har ansvaret för att hålla i Johannesmässan på
söndagar. Inte heller de har någon styrelse men informanterna upplever ändå att de får vara
med och bestämma ”läskigt mycket”. De hävdar att de vuxna är mer som en ytterligare person
i gruppen och att de tar sig tid att prata med alla ungdomar. Det är dock tydligt att de vuxna
har auktoritet och de har infört regler bland annat gällande att man måste göra armhävningar
om man svär eller kränker någon då det färgar sättet de umgås på.
Att vara med i SKU är inte speciellt populärt på någon av orterna. Samtliga informanter
beskriver att man gått med antingen genom konfirmationen eller för att familj och vänner
varit aktiva i föreningen. I Nybro beskriver informanterna det som att ”förr konfirmerade man
sig för att man trodde på Gud men nu gör man det för att man vill bli Kamrat”. Det är
attraktivt med resor och umgänge med jämnåriga när man kommer från en liten ort snarare än
att gå med på grund av sin tro. Det stärks av medlemmar i Torslunda. Informanterna beskriver
att det inte skulle spela någon roll om det var en kristen ungdomsgrupp eller om det var en
fritidsgård. Man kommer dit för att komma bort från skolstressen, slappna av och bara umgås
med folket som är där. I Oskarshamn beskriver man ungdomskvällarna som en väldigt positiv
plats där människor förändras, blir mer bekväma och får massa vänner. Dock anser de att
SKU inte ses som något positivt i utomståendes ögon. Det har hänt att folk har blivit
trakasserade för att de är med i SKU och det är vanligt att man får negativa kommentarer och
tvingas försvara hela kristendomen inför andra.
Sitt medlemskap i SKU är inget man ser som speciellt långvarigt. Som Kamrat kan man vara
vilande medlem och på så sätt få följa med på resor men utan att behöva planera mässa eller
läger och det är ett populärt alternativ när man känner att man har mycket att göra i skolan
eller liknande. Ändå är Kamrat bara något man ser sig vara i ett par år. Inte heller i Torslunda
ser man att man skulle vara medlem mycket längre än gymnasiet ut. De tror att i och med att
det är en så stor ålderspridning så har man till slut inget intresse av att umgås med så mycket
yngre personer. En grupp för äldre skulle kunna vara ett alternativ men det skulle helt bero på
vilka andra som var med i den. Även att medlemmar flyttar eller har för mycket att göra
annars tas upp. Dock verkar det som att de som engagerat sig i styrelsen eller varit inblandade
på distriktsnivå tänker sig att de kommer vara med längre än övriga.
Informanterna ser bara fördelar med att ungdomar ska vara med och bestämma och tycker det
är viktigt att någon/några sköter om lokalavdelningen. Dock kanske även de slutar i och med
flytt efter gymnasiet. Att vara med i styrelsen ses dock inte som attraktivt. Medlemmarna i
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Torslunda skulle inte vilja vara med i styrelsen, de upplever det som att det är alldeles för
komplicerat och de upplever heller inte att de är med och bestämmer så mycket i
organisationen utan mest föredrar att ha det trevligt. I stor utsträckning är man även
omedveten om att det är genom styrelse lokalavdelningen styrs. Inte ens personerna i
styrelsen visste om att det fanns en styrelse innan de blev tillfrågade att gå med i den och de
upplever också att man snarare måste lura folk till att komma på årsmöten än att det finns ett
intresse för de demokratiska processerna.
Det diskuteras mycket om gruppen inom SKU. Den gemytliga känslan och goda stämningen
tas ofta upp. Detta gör också att man blir lite tveksamt inställd till att aktivt värva medlemmar.
Man vill ha fler medlemmar men är då rädd att förlora gemenskapen.

Svenska Kyrkans Unga, Anställda
SKU i Nybro, Oskarshamn och Torslunda har alla olika förutsättning och strukturer för sitt
arbete med ungdomarna. Nedan presenteras en bild av hur de församlingsanställda ser på
organisationen och dess strukturer och arbetssätt. Jag kommer till skillnad från i
sammanfattningen av medlemmarnas tankar och åsikter att ta upp församlingarna en och en så
man får en tydligare bild av på vilka sätt de skiljer sig.
Kamraterna i Nybro drivs, tillskillnad från vad medlemmarna tänker, med en tydlig kristen
baktanke och struktur. Enda anledningen de ser till att vara med i SKU är de finansiella
fördelarna och att Kamraterna kan få träffa andra ungdomar på läger för att slippa ”andlig
inavel”. Deras präst hävdar att kyrkan inte har lärt sig att använda ungdomarna i dess
verksamhet och istället för att låta ungdomar styra processerna för att kyrkan ska utvecklas så
ska ungdomarna anpassa sig till den rådande strukturen. Detta anser prästen är fel väg att gå.
Kyrkans uppgift är att möta människor med kärlek och det är en 15-åring lika kapabel till att
göra som en 50-åring. Efter konfirmation ska man därmed kunna gå in i kyrkans liv och slippa
bli sedd som en målgrupp. Därför är ungdomarna ansvariga för att arrangera Johannesmässan
på söndagarna och för att genomföra läger. De vill komma bort från att vara en grupp i en
källarlokal utan förankring i församlingen och samhället utan de ska på ett tryggt sätt få öva
sig i att möta människor.
I Nybro finns 45 Kamrater (vilket är väldigt många för SKU i Växjö stift) men inga
ungdomsledare. Informanten hävdar att ordet ledare stöter bort ungdomar då det innebär ett
ansvar och också skapar en vi mot dem-känsla i konfirmandgruppen. Därför får de vuxna
kallas ledare och ungdomarna Kamrater. På det sättet anser informanten att ungdomarna
utvecklas och självmant kommer att ta på sig ansvar och ledarskap med tiden. Det är även en
motpol till hur kyrkan vanligtvis arbetar och Kamraternas mål är att även vara en motpol till
vardagen. Ungdomarna ska kunna komma dit och känna ett lugn. Även om du inte är aktiv
Kamrat så är du ändå inkluderad på resor etcetera då ledarna inte vill ställa massa krav på
ungdomarna för att de ska få vara en del av gemenskapen. Dock finns det ett krav för att bli
Kamrat och det är att du måste vara konfirmerad. Att alla ska vara välkomna är en av SKUs
grundpelare och detta kan därför anses som problematiskt. Dock står det fritt för att i olika
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verksamheter ha olika krav på vilka som får delta. Informanten hävdar därför att detta inte är
exkluderande utan att dop och konfirmation står öppet för alla.
Information om Kamraterna går inte att hitta utan den sprids genom konfirmation och genom
att Kamraterna själva pratar om det.
SKU i Oskarshamn arbetar på ett mer traditionellt församlingssätt. Församlingspedagogen
arbetar med konfirmand- och ungdomsverksamheten och får hjälp av en präst. Likt Nybro och
Torslunda är det bara ungdomar som är med i SKU, barnverksamheten sköts separat av
församlingen. I Oskarshamn finns inga krav för att vara med på ungdomskvällar utan
informanten uppskattar att av de 10-20 personerna som brukar dyka upp är cirka 50-70 %
medlemmar och hen har därför ett par tillfällen per år där hen försöker få alla närvarande att
gå med i SKU. När jag besökte dem skickades en lista runt som gav församlingspedagogen
tillåtelse att förnya ungdomarnas medlemskap åt dem. Ungdomsverksamheten styrs av
pedagogen vars roll är att vara ledare och se till att det händer aktiviteter och att folk kommer
dit. Det finns ingen styrelse men de försöker ändå att ha ett årsmöte varje år för att
församlingspedagogen känner att det är en viktig del i att tillhöra en förening. Skillnaden
mellan att vara en lokalavdelning till SKU och att själva sköta ungdomsverksamheten i
församlingen är rent ekonomiska anser informanten. Det är billigare för SKU-medlemmar att
åka på läger och det är positivt för ungdomarna att träffa andra. Informanten tror att en
styrelse skulle vara bra i relation till församlingen i stort. Det skulle ge ungdomarna en chans
att bli hörda, bli tagna seriöst och även driva frågor som de kanske inte gör idag. Det skulle
även vara en brygga mellan ungdomsverksamheten och församlingen med vilken de inte har
någon kontakt med idag. Skulle ungdomarna själva be om att få bilda styrelse skulle
informanten gärna hjälpa till men tills det händer tänker hen inte försöka övertala någon.
Frågan om styrelse är inte speciellt aktiv, informanten tror att det snarare skulle innebära mer
arbete för hen själv då ungdomarna inte alltid engagerar sig i den grad hen skulle önska.
Ungdomskvällarna i Oskarshamn hålls i en central källarlokal under församlingshemmet. Det
är en öppen verksamhet och ungdomarna kan komma och gå som de vill efter onsdagens
ungdomsmässa (andra är välkomna på mässan men den fokuserar mer på ungdomar än vad
övriga mässor gör). Informanten tänker att en öppen verksamhet kan göra att engagemanget
bland ungdomarna blir dåligt i och med att det är svårt att planera något när man inte vet hur
många som kan tänkas dyka upp och ungdomarna blir då ovilliga att ta på sig att planera och
genomföra egna aktiviteter. Huvudanledningen till att ungdomarna slutar komma beror nog
främst på att konstellationerna av människorna där förändras och ledare byts ut tror
informanten, men även att man inte längre har tid på grund av mycket att göra i skolan är
troligtvis en vanlig anledning. Informanten upplever att de som vill komma kan ta sig dit och
hem och att de som är bussburna kan under stränga förmaningar om att inte tända ljus och låsa
dörren få vara ensamma kvar i lokalen till bussen går.
SKU i Torslunda är en av två lokalavdelningar i Kalmar län som styrs av en styrelse, men den
enda på landsbygden. Församlingspedagogen är suppleant i styrelsen tillsammans med
ytterligare en anställd och en föräldrarepresentant, dock är hen sedan omstruktureringen av
församlingen osäker på vad hens roll i praktiken är. Tidigare fungerade de vuxna som en länk
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mellan barn- och ungdomsverksamheten men nu känner hen att hen snarare är där för att det
är bra att ha med någon som kan kyrkans former och vad som är möjligt och inte möjligt.
Styrelsen har i teorin självstyre men det är oklart om de har det i praktiken. Anledningen är att
även om styrelsen klubbar ett beslut är det inte säkert att de vuxna i kyrkorådet tillåter att det
sker. Kyrkorådet har bland annat tagit ifrån SKU ansvaret för barnverksamheten då de inte
tyckte att ungdomar är kapabla att bestämma vad barnens pengar bör gå till. De har även haft
ungdomsverksamhet på sommaren men på grund av omständigheter som SKU inte kan hållas
ansvariga för förlorade ungdomarna det privilegiet och får inte längre vistas i lokalen (som
ligger i församlingshemmets källare) utan anställd på plats eller ha tillgång till nyckel. Detta
är något som informanten, som själv har bakgrund inom en lokalavdelning i SKU där dörren
alltid stod öppen, tycker är mycket problematiskt då man måste kunna ge ungdomarna ansvar
för att de ska kunna utvecklas. Att få ungdomarna att utvecklas och engagera sig är något de
vuxna inom lokalavdelningen ständigt brottas med anser informanterna. Informanten har
jobbat länge på samma arbetsplats och säger att medlemsantalet alltid går i vågor och att det
snarare är viktigt att få alla att känna sig bekväma, hur få de än är. De vill gärna att
ungdomarna själva ska planera terminschemat och ta initiativ men de har märkt av att
ungdomarna då alltid önskar samma saker och att det sällan blir en kreativ stämning. Därför
försöker de ge ungdomarna eget ansvar inom vissa ramar som gör att de kan tänka på ett
enklare sätt. Pedagogerna planerar till exempel att de ska ha en samtalskväll och inom de
ramarna kan ungdomarna fundera över vad de är intresserade av att samtala om. När
ungdomarna själva efterfrågar att göra saker inom verksamheten är de vuxna bara glada att
låta dem ta över. Informanten berättar att de kände sig väldigt bortskämda med förra
ordförande för styrelsen som var väldigt engagerad och kunde de korrekta formerna för
styrelsearbetet. När hen sedan avgick insåg de vuxna att efterträdande styrelse inte visste hur
organisationen fungerat då tidigare ordförande hade tagit på sig att göra de stora delarna av
arbetet.
Just nu är det färre än tidigare som kommer på ungdomskvällarna. De värvar medlemmar
främst bland konfirmanderna men även bland vänner till medlemmar. Dock talar informanten
vid diskussion om att hen tror att det kan vara en ganska hög tröskel för personer som inte är
konfirmerade att komma in i gruppen. Frågan är också om de vill ha in andra? För att kunna
genomföra en vettig verksamhet kan man inte vara för många säger hen och grupperna som är
där är inne i olika processer som man helst inte vill störa även om man måste. Hen tror inte att
lokalavdelningen är en sluten grupp utan snarare att medlemmarna tröttnar på att börja om
igen varje gång det kommer mycket nya människor och stämningen förändras. De har försökt
ha uppdelat i olika åldersgrupper men det är väldigt få som är över 18 som då har möjlighet
att dyka upp i och med jobb, studier och annat kommer emellan. Att ha olika grupper när
medlemmarna är yngre var inte en populär idé då medlemmarna inte vill skiljas från sina
yngre, eller äldre, vänner. De försöker dock att förändra organisationen utefter medlemmarnas
behov hävdar informanten. Öppettiderna har bland annat förändrats så att ungdomarna kan
komma in i lokalen direkt efter skolans slut och stanna till den sista bussen går vid 21.30.
Dock är det svårt att hitta en dag som passar alla bra då ungdomskvällarna ofta krockar med
andra aktiviteter, ofta i form av idrott, och blir bortprioriterade.
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Även i Torslunda tror informanten att de flesta slutar på grund av förändringar i gruppen som
de brukade umgås med men också för att de flyttar eller får jobb som inte fungerar med
tiderna. Dock upplever hen det som att de flesta som engagerat sig i lokalavdelningen stannar
i alla fall gymnasietiden ut.

Personer obundna till ungdomsorganisationer
När personer som inte är med i projektets organisationer blir tillfrågade om deras åsikter om
just ungdomsorganisationer på landsbygden går deras tankar direkt till idrottsföreningar, och
då speciellt till fotboll. Ingen av de jag pratat med har varit medvetna om att det finns andra
typer av ungdomsorganisationer, inte ens de som enligt egen utsago inte alls är
sportintresserade.
De upplever det som att de flesta organisationer som riktar sig till ungdomar finns inne i
tätorterna och de tänker att det nog måste vara så i och med att utbudet av ungdomar på
landsbygden är ganska litet. Det skulle även vara svårt att få tag på folk som skulle vara
villiga att åka ut på landsbygden för att delta i aktiviteter. Människor från landsbygden är
även mer vana att åka till och från stan berättar informanterna. Bland annat för att skolorna
oftast finns i tätorten. Dock kräver det att de har aktiva och närvarande föräldrar som kan
ställa upp och köra dem utanför skoltid. De organisationer och föreningar som finns utanför
tätorten upplevs vara till för killar och i vissa fall har de uttalat förbjudit tjejer att delta.
Majoriteten av informanterna hade tidigare varit med i organisationer men slutat då de kom
upp i tonåren. Enligt egen utsaga för att de tappade intresset men vid vidare diskussion
handlar det ofta om att det blir omorganiseringar i föreningen, att man inte släpptes in i laget
eller att man upplevde att man blev illa behandlad.
Informanterna tror det är ovanligt bland ungdomar i deras ålder att vara med i
ungdomsorganisationer överhuvudtaget, alternativt att man börjat med en aktivitet för att
föräldrar eller kompisar vill det. Att man inte är med i föreningar tror informanterna beror på
att man inte vill vara bunden på vissa tider utan föredrar att göra saker själv eller tillsammans
med vänner närhelst man vill. Man känner helt enkelt att man inte har tid att lägga ner på
ungdomsorganisationer. Det kan även vara ett problem med medlemskostnader och kostnader
runt om, bara att ta sig till aktiviteten kan vara ett problem i och med att man måste lägga
pengar på bensin eller busskort. Utöver det måste det alltid finnas någon som är villig att
skjutsa och även lite att göra i skolan då man kanske inte kommer hem förrän vid 22 och då
har läxor kvar att göra. Vad alla också tar upp är att man tänker sig att man borde ha börjat i
organisationen tidigare. Känslan är att har man inte börjat som barn är man nu som 15-17
åring alldeles för gammal för att komma in i en ny grupp eller börja med en ny aktivitet. Även
grupptryck och att det alltid finns en press på att man måste bli bra på det man håller på med.
Alla har inte den prestationsandan och slutar därför hellre.
Ungdomarna är även överens om att det vore bäst om vuxna och ungdomar styr
ungdomsorganisationer tillsammans. De vuxna bör ha huvudansvaret då de har mer erfarenhet
men ungdomarna ska bjudas in till att vara med och bestämma. Ungdomar har bättre idéer och
vet vad ungdomar vill så därför är det viktigt att de också är med. Det är även positivt med en
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blandning av åldrarna anser informanterna. På det viset har man andra vuxna än sina föräldrar
att prata med vilket ungdomarna kan sakna i tonåren. En annan anledning de ser med att ha
med vuxna är att ungdomar har en tendens att frysa ut dem som inte är riktigt likadana. När
det gäller saker de brinner för så tycker de att ungdomar klarar av uppgifterna precis lika bra
som vuxna då de är mer kompetenta än andra, och även de själva, först tror.
De flesta av föreningarna som är med i det här projektet har informanterna ingen uppfattning
om eller förvånas över. En av informanterna är medlem i UNF. Det blev hen för att de har
massa häftiga aktiviteter och sen dricker hen ”ändå inte än”. Övriga tänker att UNF är en
organisation för unga missbrukare eller en terapicirkel för de som vuxit upp med
missbrukande föräldrar och det är ju bra för ”dem” att det finns något sådant så att de inte
behöver hålla sig nyktra ensamma. Ung Aktiv ansågs vara coolt men att man inte kände sig
välkommen dit om man var etnisk svensk. Det gick bra om man kände någon i gruppen sedan
tidigare men annars passade man inte in. Grön Ungdom tänkte man inte mycket om,
majoriteten ansåg sig vara ointresserade av politik men tyckte att det var bra att de fanns de
som aktivt engagerade sig för att förändra. Det förvånade informanterna att man kunde vara
med i Scouterna som tonåring. Alla var helt överrens om att det var något för barn, även om
det var en informant som tyckte att det verkar jättekul att komma ut i skogen. Hen hade varit
med i Scouterna tidigare men slutade för att det var alldeles för dyrt. SKU var bara till för
kristna som ville sitta och be böner och prata om Gud. Även de som hade haft kontakt med
SKU genom bland annat konfirmation hade samma fördomar fram till att de började diskutera
att det ju mest var trevliga sammankomster men att man lätt glömde det. De som var med på
ungdomskvällarna under konfirmationen ville inte fortsätta inom SKU för de upplevde det
som att SKU endast var till för konfirmationsledare.
Dessa ungdomsorganisationer ses som ”dem”. Informanterna fnissar snarare när de diskuterar
dem och anser att det inte är något de hade velat vara med i. De tycker dock att ”det är ju bra
att det finns för sådana som är intresserat av sånt”. Det är tydligt att det finns mycket
fördomar som kretsar kring föreningarna. Fördomarna mot SKU som religiös förening och
UNF som nykter märks allra tydligast. SKU skulle inte, hävdar informanterna, anordna till
exempel paintball för de är blyga och vågar inte säga så mycket. Inte heller skulle man gå på
en konsert som anordnades av SKU då det antagligen inte skulle vara något för ”dem”. För att
locka folk tycker informanterna att man istället ska marknadsföra evenemang eller aktiviteter
snarare än föreningen. Visa att man som förening gör roliga saker och inte använda namnen
så mycket. En konkurrensmässig fördel som föreningarna har är mycket pengar att göra stora
aktiviteter för. Till exempel att sätta upp stora LAN eller åka på resor utomlands som båda är
saker som lockar ungdomar.
Informanterna tycker att alla ungdomsorganisationer bör ha mer prova-på-dagar och
aktiviteter för att locka folk men också satsa på traditionella marknadsföringsstrategier som
sätta upp lappar utanför mataffären och på skolan. På skolan bör dock dessa lappar vara stora
och färgglada för att dra uppmärksamheten till sig. En informant föreslår lägre priser baserat
på ålder eller kompisrabatter då ungdomar vill vara där andra ungdomar är och ytterligare en
tycker att man ska be kåren på skolorna om hjälp att marknadsföra sig på exempelvis deras
Facebook-sidor. Det är främst i den större staden Oskarshamn som användandet av sociala
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medier så som Facebook, Instagram och Snapchat anses vara väldigt viktig. De tycker även
att det borde finnas en sida på exempelvis Facebook där alla evenemang som händer i
kommunen publiceras och som man som ungdom kan följa för att inte missa något. Dock
säger alla att det första man gör för att ta reda på något om organisationer eller vad som
händer är att googla. De är också överens om att till
exempel kommunen bör anordna en dag på skolan
där ungdomsorganisationer bjuds in för att
Förslag från ungdomar för att öka
informera om vad de gör. Kommunen anses annars
fritidsutbudet:
vara väldigt ointresserad av vad ungdomar vill eller
önskar sig att göra. Skulle man själv starta upp en
 Fler bussar
förening så skulle man göra det genom att använda
 Busskort som man får åka med på
Facebook och bjuda in folk till ett event. Man
kvällar och helger
skulle inte be kommunen om hjälp om det inte var
 Större område man får använda sitt
för att man ville omvandla föreningen till ett UFbusskort inom
företag.
 Bensinbidrag till föräldrar



Endast en av alla ungdomar som blivit intervjuade
har sagt att hen vill stanna kvar på orten efter
gymnasiet. Övriga planerar alla att flytta till större
städer på grund av ett oidentifierat ”mer” som finns
där. Platserna man bor på skulle behöva mer
butiker och arrangemang i till exempel parker anser
de.

 En Facebooksida där alla
aktiviteter finns som är riktade till
ungdomar.
 Att den sidan uppdateras
 Ett Instagram- och Snapchatkonto
man kan följa
 Musikevent och liknande i
parkerna
 Dagar då ungdomsorganisationer
och kommuner kommer till skolan
 Prova-på-dagar även för äldre
ungdomar

Ungdomarna som intervjuades som inte hade en
koppling till föreningarna i projektet uttryckte även
de tankar kring engagemang. De som engagerade
sig i styrelser i till exempel ridföreningar uttrycker
att de blivit mer engagerade och även mer
intresserade av politik i övrigt. Några personer som ansåg sig vara totalt ointresserade av
föreningsliv engagerade sig i gårdsrådet och drev frågor om fritidsgården och skickade in
medborgarförslag till kommunen för att förändra. Det gjorde också att de stannade kvar på
fritidsgården många år efter deras övriga vänner hade slutat gå dit.
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Ungdömar öch Landsbygd
Att ungdomar lämnar landsbygden i hög utsträckning (bl.a. Nilsson, 2000, Amkoff, 2003 och
Eklund, 2010) är något som alla ungdomsorganisationer har fått vänja sig vid. Intervjuerna
visar att det vanligaste är att man är medlem till en naturlig brytpunkt i livet, till exempel att
man byter skola i samband med högstadiet eller gymnasiet samt en flytt eller jobb efter
gymnasiet. Ytterst få av föreningarna har en stor medlemsbasis som är över 20 år utan
engagemanget är som störst under högstadie- och/eller gymnasietiden (beroende på vilken
organisation man tillhör). Att utflyttningen kommer minska finns det inga tecken som tyder
på utan unga och högutbildade invånare fortsätter att lämna landsbygden för större orter
(Svensson, 2006). Det finns visserligen undantagskommuner som Mönsterås där befolkningen
ökat. Dock beror detta i större utsträckning på att nyanlända blir tilldelade boende eller väljer
att bosätta sig i kommunen än att ungdomar väljer att stanna kvar och bilda familj (Oscar
Ekstam, Mönsterås kommun). Enligt en OECD-rapport från 2012 påverkades Kalmar län
extra hårt av den ekonomiska krisen då många förlorade sina arbeten, samtidigt har länets
tillväxt halkat efter övriga Sveriges. Att unga väljer att lämna länet är därmed inte konstigt.
Dock ligger en stor del av Smålands konkurrenskraft i att kunna attrahera och behålla just
ungdomar men även kvinnor (som flyttar i högre utsträckning än män) och nysvenskar så att
de kan arbeta, bo och starta företag på platsen. Att det finns just en hög andel unga är en av de
viktigaste indikatorerna på hur en region kommer må i framtiden och detta gäller speciellt på
landsbygden då en hög ungdomspopulation leder till fler skolor, ungdomsgårdar och ett större
fritidsutbud. (OECD Territorial Reviews, 2012). Att unga stannade kvar på orten skulle
därmed innebära ett mer levande fritidsutbud och ett mer levande fritidsutbud skulle innebära
att fler unga stannade kvar. Så vilken ända ska man börja i? Samtliga informanter, utom en,
var inställda på att lämna orten de bodde på efter gymnasiet (som senast). Någon ville till
Norge, en annan till Stockholm eller Malmö. Någon ville plugga i Lund och andra kunde
tänka sig Västerås, eller varför inte Vimmerby. Oavsett om man visste vart man skulle flytta
eller ej så var de överens om att de ville till en plats där det fanns ett oidentifierbart ”mer” och
inte bara sitta fast på ett ställe. Detta ”mer” är dock något som kommunerna skulle kunna
skapa. Vid diskussioner om vad kommunerna saknade kommer det upp många idéer, allt från
fysiska aktiviteter som att anordna bilträffar en gång i månaden till att utnyttja redan
existerande platser som parker och låta musikskolan ha uppträdanden dit man kunde gå och
titta. Satsningar på sociala medier i form av appar eller sidor där allt som riktade sig till
ungdomar och hände i kommunen under veckan fanns så att man inte missade det eller egna
Snapchat-konton där man skickade ut information var intressant. Detta skulle vara ett
samlingsställe där information kontinuerligt skickades ut till ungdomarna. Många kommuner
och ungdomsorganisationer har redan konton de använder på sociala medier men deras
satsningar går ändå ungdomarna förbi. Detta beror på att de ändå inte är där ungdomarna är,
en post från kommunen dyker sällan upp i en gymnasieelevs feed om den inte är sponsrad.
”Ungdomar är på Facebook ” kanske det sägs på kommunkontoret eller i styrelsen ”vi lägger
ut på Facebooksidan att den här satsningen pågår”. Få ungdomar går aktivt in på sin
hemkommuns Facebook. Få ungdomar kollar upp vad som försiggår i ungdomsorganisationer
de inte är en del av eller, i sämsta fall, inte känner till alls. Så att finnas på samma forum
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innebär inte att man når ut till sin målgrupp. I intervjuerna berättar ungdomarna att de
upplever det som att om man vill kommunen någonting får man själv söka upp dem. Det vore
väldigt bra om de hade tid att komma till skolan för att prata med ungdomarna anser
informanterna. Ungdomarna som inte var bundna till någon ungdomsorganisation såg främst
kommunen som hjälp ifall de skulle vilja starta upp ett UF-företag, eller göra sin organisation
till ett UF-företag. Med andra ord göra sin organisation vinstdrivande, inte som någonting
som kunde hjälpa dem eller ge dem bidrag för driften av organisationen vilket både
Oskarshamns och Mönsterås kommun har möjlighet att göra (Henric Oscarsson, Oskarshamns
kommun & Oscar Ekstam, Mönsterås kommun).
Det ungdomarna på landsbygden saknade var liv och rörelse på orten, butiker och caféer.
Dock var kraven inte så väldigt höga, som två informanter från Mörbylånga kommun
diskuterar:
Person 2: Det är väl att det skulle vara mer grejer här men det har vi redan tagit
upp. Men det tycker jag definitivt.
Jag: Jag förstår det
Person 2: Eller så kan de ju ha lite mer grejer på Ica eller någonting. För på Ica
någonstans, jag vet inte vart det ligger, men där har de ju typ såhär smink men här
har de leksaker och mat. Så det hade ju kunnat vara bättre.
Person 1: De har ju skaffat strumpor nu. Det har de.
Person 2: de har lite deodorant också. Men på en del Ica- affärer har de såhär
smink liksom. Och på en del har de typ hårborstar och sånt.
Person 1: Men det har de här också.
Person 2: ja, men det är typ tre hårborstar och tre hårspännen.
Person 1: och de här klämmorna är typ sönder för de har folk gått och tagit sönder
typ.
Person 2: så det kunde ju ha varit lite roligare liksom. Så, jag vet inte. Smink hade
ju varit lite kul. Kanske inte jättemycket men någon sån här öppning ni vet. Liksom
så att… om man behöver typ en mascara så slipper man åka till Kalmar. Eller
Färjestaden.

Informanterna upplever att möjligheterna att stanna kvar i kommunen är små både i form av
arbetsmöjligheter och av fritidsutbud. Vad kommunen kan göra åt detta är jag säker på att de
diskuterar länge och klokt men faktum är ändå att ungdomar inte känner att kommunen är så
intresserade av att höra vad de har att säga. 30 % upplever att kommunen endast delvis är
intresserade av att skapa aktiviteter för ungdomar och 34, 4 % av ungdomarna i
enkätundersökningen upplever att kommunen endast delvis lyssnar på vad ungdomar vill ha
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för aktiviteter. Även Ungdomsstyrelsens (numera myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) ungdomsenkät Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) visar på
samma sak. År 2012 genomfördes LUPP i Kalmar län. Ungdomar i årskurs åtta på högstadiet
samt i andra året på gymnasiet svarade på frågor angående deras personliga möjlighet och
vilja att påverka i skolan, på fritiden, på jobbet och i samhället. Samma undersökning
genomfördes 2009 då ungdomarna i andra ring gick i åttan och vi kan därmed följa deras
utveckling i samma frågor. Hela 40 % bland eleverna i årskurs åtta och 41 % bland eleverna i
andra ring efterfrågade delaktighet i utvecklingen i den egna kommunen. Dock upplevde
endast 17 % att de hade stora möjligheter till att göra detta.

Kommunen är intresserad av att skapa aktiviteter för ungdomar
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Kommunen lyssnar på vad vi ungdomar vill ha för aktiviteter

Utöver att ungdomar inte upplever att kommunen är intresserade av deras tankar så upplever
kommunen i många fall att ungdomar inte är intresserade av att träffa dem. När kommunen
har möten med till exempel ungdomsorganisationer dyker det sällan upp ungdomar.
Ungdomarna i organisationerna upplever å sin sida att kommunerna inte är intresserade av att
de ska komma då mötestiderna alltid är under dagen, alltså på de tider de går i skolan eller
jobbar. Kommunen och civilsamhället är på så sätt fast i en ond cirkel där båda upplever att
den ena inte är intresserad av den andra. Att skapa en mötesplats mellan dessa två är viktigt
om det ska ske förändringar i till exempel regler för bidrag och liknande. Kan inte
organisationerna förmedla hur de vill att deras verksamhet ska fungera kan inte kommunerna
ändra på bidragsreglerna och kan inte kommunerna förändra bidragsreglerna så finns det en
risk att organisationerna inte kan driva den verksamhet de skulle vilja.
”Jag är ungdomsansvarig i min klubb och därmed sitter med i styrelsen. Kan därför påverka
allt som ska utföras för ungdomar i kommunen. Jag tror det är extremt viktigt att ungdomar
får vara med och styra. Men för att vi ungdomar ska välja att fortsätta med ideellt arbete
krävs uppskattning och uppmärksamhet när man utfört något som varit bra. Jag upplever att
kommunen har stort utvecklingspotential på att visa uppskattning och uppmärksamma duktiga
ideella ledare.”
- Kommentar lämnad på gymnasieenkäten
Under ett studiebesök i Hankasalmi, Finland, presenterades en liknande bild av landsbygden
som den som beskrivits i Sverige. Ungdomarna flyttar till större städer och landsbygden dör
sakta men säkert ut. På finska landsbygden hade civilsamhället tagit över där kommun och
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stat hade misslyckats och skapat vad de kallade 4H-organisationer. 4H-organisationerna var
för ungdomar mellan 13-28 år och fungerade som en entreprenörorganisation. Ungdomar
träffades i grupper och lärde sig om hur de kan skapa sina egna extrajobb och hjälpa till på
orten samtidigt som de tjänar lite pengar. De beskriver konceptet som ”learning by doing” och
att målet är att ungdomarna ska växa upp till aktiva samhällsmedborgare. Genom 4Hs kurser
lär sig ungdomarna se möjligheterna och luckorna på orten de annars tänkt lämna och startar
upp caféer, trädgårdsmästeri, matfestivaler, barn- och hundvaktsföretag, hantverksbutiker och
mycket annat. Vuxna som är involverade i föreningen hjälper inte ungdomarna med företagen
utan finns där endast som bollplank. (”Girls who do” study visit, 2014). Att göra något
liknande den finska 4H-modellen skulle vara möjligt i både svenska kommuner och i
ungdomsorganisationer, speciellt under sommarmånaderna. Samtidigt som man skulle hjälpa
ungdomar som kanske inte lyckats få sommarjobb skulle man dra uppmärksamhet till
organisationen och skapa mer liv i kommunen. Det skulle inte kräva kapital utan endast
uppfinningsrikedom. Man skulle även som ungdomsorganisation råda bot på problemet med
terminsbaserade aktivitetsschemat. På sommaren när majoriteten av ungdomar är ledig finns
det som minst att göra i form av det traditionella föreningslivet och risken är också stor att
man inte hittar tillbaka till verksamheten i slutet av sommaren. I SKU i Torslunda har
ungdomarna själva försökt råda bot på det här genom att ha sommaröppet men på grund av
diverse omständigheter fråntogs de det privilegiet att ha sommaröppet om det inte fanns en
anställd på plats.
Organisationerna som deltagit i det här projektet är alla, utom Grön Ungdom och UNF i
Kalmar, belägna på landsbygden. Det innebär också att de möter samma landsortsproblem. Då
det sällan finns passande bussar är ungdomarna mycket beroende av föräldrar som är villiga
att skjutsa dem om man inte är så pass gammal och har en tillräckligt bra ekonomi för att
kunna ha egen bil och körkort. Detta gör att man låter bli att engagera sig i
ungdomsorganisationer hävdar informanterna som inte är bundna till någon förening. Att först
ta sig hem från skolan för att sedan ta sig till träffen och sedan ta sig hem igen tar alldeles för
lång tid. Att komma hem runt 22 är inte ovanligt om man bor utanför en tätort och om det då
är under en vardag, vilket är när samtliga ungdomsorganisationer har sina träffar, har man ofta
skolarbete. Det blir därmed inte hållbart att vara med i ungdomsorganisationer. En vanlig
kommentar under diskussioner med informanterna från ungdomsorganisationen är att om man
vill ta sig till organisationens träffar så ser man till att göra det på något sätt. Inga speciella
åtgärder tas för att inkludera även de med ett pendelavstånd. Informanten från UNF i Kalmar
är medveten om att det inte kommer så mycket folk på deras träffar då de ligger för sent och
mitt i veckan för att föräldrar ska vilja köra sina barn i yngre tonåren dit (personer i yngre
tonåren är deras största målgrupp) men de vill heller inte byta dag då de äldre ungdomarna,
som tagit på sig ansvaret för UNF och dess aktiviteter i Kalmar, känner att de vill vara lediga i
helgerna. Samma sak gäller i Nybro, där är det de som har föräldrar som kan skjutsa som
dyker upp till organisationens träffar. De som inte har det får vänta till föräldrarna antingen
har lust att köra eller till det är varmt nog för att ta mopeden (om man har en sådan). Detta är
även extra intressant i fallet UNF, en organisation som verkar för en nykter och drogfri värld
som väljer att inte arrangera träffar eller aktiviter över helgen som ett alternativ till den
alkoholkultur som är som mest aktiv då. Den enda lokalavdelning som gjort justeringar utefter
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medlemmarna som åker buss var SKU i Torslunda. Där har öppettiderna gradvis förlängts och
förändrats och ungdomarna är numera välkomna från det att skolan slutar på torsdagarna till
sista bussen går klockan 21.30. Även i SKU Oskarshamn kan man under förmaningar få
stanna kvar i lokalen till sista bussen går. Denna förmån skulle det dock vara slut på om den
missbrukades.
En av grundfrågorna i projektet var huruvida ungdomsorganisationer bör centralisera sin
verksamhet. Svaret där skulle kunna vara ”det beror på”. Det ses inte som ett alternativ att
förlägga aktiviteter utanför tätorten. Även fast både informanter och enkätundersökningen
visade på att ungdomar är villiga att pendla gäller det snarare från landsbygden och in till
tätorten än tvärtom. Många av informanterna är uppvuxna och bosatta på landsbygden. De är
därmed vana pendlare och skulle kunna tänka sig att hålla på med en aktivitet utanför platsen
de bor på (kanske för att det inte finns aktiviteter på boplatsen), gärna på orten som skolan
ligger i. För att så många som möjligt ska kunna vara med bör aktiviteten i så fall starta direkt
efter skolans slut. Att pendla hem, sen tillbaka till tätorten och sen tillbaka hem igen är inte
hållbart anser informanterna. Att centralisera till varje kommuns tätort skulle då vara möjligt i
och med att många tvingas pendla dit oavsett. Att däremot lägga ner en lokalavdelning i
exempelvis Torslunda och förvänta sig att de istället blir medlemmar i Kalmar är inte rimligt.
Alltså, centralisering från Fliseryd till Mönsterås är möjlig men regionalisering där gruppen
istället flyttar till Kalmar är inte det. Vill man maximera antalet deltagare bör man då
schemalägga träffarna direkt efter skolan, anpassa öppettiderna efter bussarna samt bjuda på
något att äta. Dock ser vi att både Grön Ungdom och Ung Aktiv satsar på att starta
lokalavdelningar utanför de större orterna där de i nuläget har sin bas, Kalmar och
Oskarshamn. Ungdomar från Mönsterås åker inte till Oskarshamn för att producera musik och
Grön Ungdoms medlemmar i Vimmerby dyker inte upp på möten i Kalmar så vill man nå
dessa får man starta upp lokalavdelningar även på mindre orter.
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Ungdömar öch Strukturer
Strukturer
Engagemanget i ungdomsorganisationer har, som samtliga ungdomsorganisationer märkt av,
förändrats. I dagens samhälle går allt fler från att vara frivilliga i eller för en organisation till
att engagera sig snarare i en fråga eller i ett specifikt projekt. Helst ska det finnas ett bestämt
slutdatum redan från början och individerna vill känna att de kan engagera sig när och om de
har tid och lust. (bl.a. Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010. Sektor3, 2012. Hela
människan, 2009. SCB + Föreningslivet i Sverige, 2003). Trots att engagemanget för en
organisation har förändrats så har inte de personer som utgör organisationers medlemmar
förändrats nämnvärt. Det har visat sig att hög utbildning och högre inkomst generellt påverkar
människor positivt när det kommer till att engagera sig ideellt. Vad som även spelar roll är
huruvida man kommer ifrån en familj som har varit aktiv inom organisationer. Barn som vuxit
upp i sådana familjer är vanligtvis mer aktiva själva (Svedberg, von Essen & Jegermalm
2010).
Scouterna har tidigare genomfört ett projekt för att kartlägga interna praktiker, normer och
maktstrukturer som har en exkluderande verkan inom organisationen. De kom fram till att det
finns en tydlig vit medelklassprägel på scoutrörelsen vilket gör det svårt för övriga att känna
sig inkluderade oavsett hur gärna man vill ha en verksamhet som är öppen för alla (Prentell,
2014). Detta gäller såklart inte enbart Scouterna utan deras namn skulle, efter observationer,
ha kunnat bytas ut mot i det närmaste vilken som helst av ungdomsorganisationerna som
medverkat i detta projekt. Ungdomsorganisationerna själva anser att deras problem är färre
eller färre aktiva medlemmar men kanske skulle problemet gå att vända på och istället se vilka
problem potentiella medlemmar kan ha med organisationen? Maktstrukturen kan vara ett av
dessa som står i vägen för engagemanget. Därför är det viktigt som ungdomsorganisation att
undersöka vilka strukturer som råder inom organisationen och att framförallt vara ärlig när
man gör det. Vänder man sig framför allt till en viss
grupp som har vissa förkunskaper som
Tips!
ungdomsorganisationen värdesätter men som gör det
 Fundera över om det är något i
svårare för andra att känna sig inkluderade? Det kan
er organisation som man måste
känna till innan man blir
vara allt från att man inom SKU sjunger en sång innan
medlem
maten som bara de som konfirmerat sig i Kalmar län
 Förenkla sättet styrelsen pratar
kan till att man under möten använder en viss jargong
med varandra på
 Motivera varför ni arbetar på
som kanske kan upplevas som stötande eller som
sättet ni gör
ungdomsförbund skämtar om ett annat partis
 Fundera över vilka ni helst ser
medlemmar. Att vara medlem i en
som medlemmar, kanske vänder
ni er omedvetet till bara dem i er
ungdomsorganisation är att skriva under på vissa
marknadsföring av
praktiker som skiljer ”oss” i gruppen från ”dem”
organisationen
utanför. Det blir då också svårare för dem utanför att ta
sig in i gruppen. Man vill bli accepterad på samma
villkor som alla andra i gruppen och känner man då att
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man inte passar in, så som informanterna beskrev att de till exempel inte var välkomna i
fotbollsklubbar, är man sannolikt inte villig att lägga ner sin tid på den organisationen. Eller
att ens bli medlem i den. Det kan, som exemplen, nämnda ovan vara allt från att de andra
personerna i klubben inte passar till att en person är väldigt intresserad av scouting men inte
har möjlighet att lägga ner den tiden som krävs och därmed känner sig skyldig för att man inte
engagerar sig mer och slutar av den anledningen.
Socioekonomiskt utsatta grupper har en vana av att inte engagera sig i
ungdomsorganisationer. Därför är det inte konstigt att de flesta strukturer som finns i
ungdomsorganisationer är anpassade efter vita ungdomar från medelklassen (SCB +
Föreningslivet i Sverige, 2003). Ett exempel på detta som kan dras från
ungdomsorganisationerna i projektet är tiderna de träffas på. Med undantag av SKU
Torslunda, där man tillåts komma in i lokalen redan efter skolan och stänger i tid till att sista
bussen går, så finns det inga av lokalavdelningarna som anpassar sig efter busstider eller
liknande transportmedlem. Istället anser lokalavdelningarna att ”vill man komma så löser man
det” och blir genom det mycket beroende av att medlemmarna har föräldrar med möjligheter
att skjutsa sina barn. Ett annat exempel är att lokalavdelningarna likt skolåret är
terminsbundna. På sommaren åker medlemmarna bort, de anställda har semester och det är
inte värt att hålla öppet. Det blir besvärligt då man i sitt strukturella tänk igen utgår från att
medlemmarna kommer från familjer som har det socioekonomiskt bra ställt. I Ung Aktiv är
majoriteten av medlemmarna inte från dessa grupper. Som grundaren själv berättade startades
organisationen för att få bort ungdomarna från gatorna och de har efterhand blivit ”som en
familj”. De har inget terminsschema eller öppettider utan deras grundtanke är snarare att
medlemmarna ständigt ska ha tillgång till sin organisation.
Ser man till vad övriga informanter tycker om Ung Aktiv så anser de visserligen att
organisationen är väldigt cool men de tycker inte att det är en organisation för dem då de för
det första inte är insatta i hiphop och för det andra upplever att de inte skulle passa in där. De
upplever att de inte skulle vara välkomna men även att ”man känner sig som en jävla svenne
om man är där” enligt informanterna från Oskarshamns fritidsgård. Informanterna är alla
etniskt svenska tonåringar från medelklassen uppvuxna i och utanför Oskarshamn. Även
bland de svarande på gymnasieenkäterna, där majoriteten upplevde att de kom från familjer
med god ekonomisk ställning (75,8% hade arbetande mödrar, 82% hade arbetande fäder och
73,3% ansåg att familjen hade en bra eller väldigt bra ekonomisk situation), har en negativ
syn på organisationen. Kommentarer som ”Aldrig!” och ”Gillar ej dom personerna” har
lämnats på frågan om man skulle kunna tänka sig att gå med i Ung Aktiv. Det ska sägas att
ingen av projektets ungdomsorganisationer anses vara attraktiv att bli medlem i.
Informanterna ville inte vara med i SKU för de var inte kristna.
”Tror ej på sådana föreningar. Har varit med innan, men slutat”
”Jag är inte kristen någon annanstans än på pappret”
”För gud är ett påhitt för att styra osäkra människor”
”Tycker att det är skit”
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De ville inte vara med i Scouterna då det uppfattas som en organisation för barn.
”Fett töntigt”
”Creepy”
”Varit med för länge sedan och föreningen har alltför många fundamentala problem”
”Hatar skogen”
Politiska ungdomsförbund ansåg de i alla fall vara något positivt om än inget för dem då de
ansåg att de inte var tillräckligt insatta i politik eller att politik är tråkigt. UNF var dock ännu
en förening man inte ville förknippas med. UNF, där medlemmarna själva säger sig vara
medlemmar för att de hittar på galna grejer, anses vara en organisation för ungdomar som
antingen har missbruk själva eller har vuxit upp i ett hem där missbruk var närvarande. Denna
uppfattning kan ha sitt ursprung i att det framför allt är eller har varit personer med
alkoholproblem som sökt sig till nykterhetsorganisationer för kollektivt stöd, men även ett
nyktert samhälle är ett skäl för medlemskap (SCB + Föreningslivet i Sverige, 2003). UNF ses
snarare som en tung terapigrupp än en organisation som för en drogfri värld.
”Kul att gå på krogen”
”Anser att det är föräldrarnas ansvar”
”Hellre ungdomens potatisätarförbund. Båda låter lika intressanta.”
(citaten om organisationerna ovan är hämtade från kommentarer som ungdomar lämnade när
de svarade på huruvida man kunde tänka sig att gå med i någon av dessa organisationer eller
ej)
Som nämnt tidigare är det viktigt att känna igen sig själv när man väljer ungdomsorganisation
(om ens föräldrar inte väljer åt en när man är barn vill säga, då speglar det snarare vilka de är
och hur de vill framstå). Vad man är med i speglar hur man kommer uppfattas av andra. Den
coolaste killen i skolan kommer därför antagligen inte vara en engagerad SKUare precis som
överklasskillen antagligen inte kommer spela in beats med grabbarna på Ung Aktiv och killen
du shotade med på krogen i helgen är antagligen inte ordförande i en av UNFs
lokalavdelningar. Naturligtvis går det inte att svära på att så inte är fallen (därav antagligen)
men känner man inte igen sig i en organisation och känner att den speglar det man vill
representera är chansen liten att man blir medlem som enkätsvaren ovan har visat på.
Strukturer inom äldre, etablerade föreningar gör att det kan vara svårt som utomstående att
komma in i dem. För den som vill börja engagera sig kan det vara komplicerat att förstå de
ramar som finns i form av stadgar, verksamhetsplan och så vidare. Hur ett styrelsemöte
fungerar kan vara självklart för de som är vana vid den sortens föreningar men kommer man
från en annan bakgrund är det å andra sidan väldigt svårt att passa in. Det språk som används
inom styrelsen består av mycket byråkrati och formalia och kan vara svårt att ta sig över om
man inte redan från början har ett mycket stort engagemang och vilja att lära sig. Så är dock
sällan fallet. Som exempel kan nämnas att majoriteten av ungdomar mellan 10-18 år känner
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sig någon gång i veckan trötta i skolan och andelen i samma ålder som är med i intresse- eller
hobbyorganisationer minskar markant (SCB, 2005). Fokus10 visar även på ett
långtidsperspektiv på medlemskap i ungdomsorganisationer. Åren 1994/1995 var 50 % av alla
ungdomar mellan 16-25 varit på möte i sin organisation. År 2008/2009 hade det sjunkit till 34
% (Ungdomsstyrelsens skrifter, 2010). Viljan att ta till sig och lära sig om nya (i
organisationssammanhang gamla) styrelseformer eller stadgar är därmed inte på topp bland
ungdomarna runt om i landet. Även informanterna beskriver att de går till sina
ungdomsorganisationer för att slappna av och komma bort från vardagen. Det är ett tillfälle att
umgås med vänner utan att man känner att man har krav på sig. Även tidigare forskning om
engagemang i civilsamhället visar på samma sak, man ställer upp som frivillig i en
organisation på grund av att det är roligt (Sektor3, 2012). Också enkäten som genomfördes i
skolan visar på att man är medlem i en förening inte bara för att man har ett intresse för det
utan också för att ha kul och umgås med sina vänner. Samma enkät visar också på att
majoriteten av de svarande inte har något intresse av att vara med och bestämma i en förening
eller i dess styrelse.

Det skulle vara kul att vara med och bestämma över en förening
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Jag skulle vara intresserad av att vara med i föreningens styrelse

”Vi som tar på oss ledaruppdrag i ideella organisationer gör det för att vi vill förändra”
skriver Moraeus (2012;8). Enligt informanterna så är mycket av det man gör som styrelser
snarare av tradition och utan att tänka efter varför de gör som de gör. När exempelvis SKU i
Torslunda valde ny styrelse brukade de ringa in den gamle ordförande så att hen kunde hjälpa
till att styra mötet i ”rätt” riktning. Vore det inte istället vettigt att kunna motivera formerna
man använder och kanske därigenom kunna avveckla vissa, anpassa andra och kanske börja
använda sig av nya. Medlemmarna i projektets ungdomsorganisationer har själva bekymmer
med att peka ut problem med sin lokalavdelning eller med sin organisation, de har även svårt
att förklara hur de styr verksamheten och vad de önskar ska ske med den. Det enda de verkar
säkra på är att ungdomsorganisationen inte är ett måste i deras liv, de kommer om de har tid
och lust. Det passar i och för sig in i hur människor engagerar sig idag, kort och på eget
initiativ (Sektor 3, 2012). Dock kanske det inte helt går ihop med traditionella
ungdomsorganisationer som bygger på ett konstant och högt deltagande. Som en traditionell
ungdomsorganisation är det svårt att förändra sig, det är en tröghet i traditioner som ligger
dem till last. Som en scout beskriver så tror man fortfarande att man ska återuppleva de gamla
glansdagarna om man bara kämpar på i samma anda. Men att kämpa på i samma anda blir
svårt i ett samhälle där informanterna hävdar att lusten att hitta på något ofta blir slagen av
lusten att ligga framför datorn.
Det är alltså väldigt viktigt att se över verksamhetens strukturer. Är att göra som man alltid
gjort verkligen något positivt eller skulle man tjäna på förändring? Våga fundera över hur
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andra utanför den egna gruppen ser organisationen och vad ni själva ser som speciellt för er,
de små sakerna som kommer automatiskt är oftast de som är svårast för utomstående att ta till
sig. Strukturerna som finns inom traditionella ungdomsorganisationer kan fungera
exkluderande för nya personer och är i vissa fall bara kvarlevor från en svunnen tid.

Förväntningar
Ungdomsorganisationer skulle kanske tjäna på att sänka åtminstone de språkliga trösklarna
och kanske lägga undan ordförandeklubban för att locka medlemmarna till mer engagemang.
Som det ser ut idag tappar organisationerna medlemmar bland annat för att ungdomarna
upplever att de måste engagera sig mer än vad de är villiga att göra. Några informanter från
Oskarshamn berättar att de brukade gå på SKUs ungdomskvällar under tiden de
konfirmerades. De var alla överens om att det var väldigt trevligt och inte alls stämde med de
fördomar de hade (och fortfarande har trots att de motbevisats) om kyrklig verksamhet. De
uppskattade en gratis verksamhet där de kravfritt hade kunnat umgås med sina vänner. Dock
fortsatte de inte att gå dit efter konfirmationen då de upplevde att de i så fall var tvungna att
vara konfirmationsledare, en roll de inte alls hade ett intresse att ta på sig. Samma sak gällde
bland annat scouterna i Färjestaden. Där var informanterna inte alls intresserade av att ta på
sig mer ansvar än de redan gjorde och bli ledare, då slutade de hellre i organisationen. Det kan
också vara en av anledningarna till att det endast är 3 medlemmar i Utmanarna. I fråga om en
ungdomsorganisations former och sätt att fungera på så är det stor skillnad mellan en äldre,
etablerad organisation och de som uppkommit på senare tid inte minst i fråga i hur mycket tid
man som medlem förväntas lägga ner på föreningen, hur mycket pengar man måste lägga på
den och vad som är okej att göra och inte inom den. Som medlem i Scouterna upplever
informanterna det som att man förväntas ta mer ansvar i takt med att man blir äldre, inom
SKU eller UNF har du officiellt bara sådana förväntningar på dig om du är styrelsemedlem
eller om du frivilligt tar på dig det. Som styrelsemedlem inom en scoutkår förväntas du utöver
att leda en förening även städa kårhus, hålla ordning på badplatser, anordna valborgsfirande
och mycket annat berättar styrelsemedlemmarna i Södermöre scoutkår. De berättar även att
det är väldigt svårt att få nya människor att engagera sig då det är så mycket arbete utöver
styrelseuppdraget. Ansvar avskräcker därmed medlemmar och potentiella medlemmar att
engagera sig i organisationen.
Vad som är intressant är att, förutom det tidigare nämnda att de ungdomar som tar på sig
ansvar stannar längre inom organisationerna, så gör engagemanget organisationen mer
attraktiv att vara med i. De informanter som inte var knutna till någon av organisationerna i
projektet beskrev i majoriteten av fallen att de slutat i någon organisation (ofta inom idrott)
för att de inte fick vara med och bestämma och de upplevde att ledarna inte brydde sig om
deras förslag. När de istället varit med i ungdomsråd inom ridföreningen, tilldelats lika
mycket ansvar som de övriga i jaktlaget eller blivit erbjudna att skicka in medborgarförslag
för fritidsgårdens räkning har de istället upplevet att det är viktigare och betydligt roligare att
stanna kvar inom organisationen. Problemet ligger snarare i att få går in i en organisation med
tanken på att de ska leda och bestämma över den. Som tabellen i stycket ovan visar på är
styrelsearbete inget gymnasieeleverna är intresserade av även fast de tror att ungdomar
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absolut skulle kunna klara av det. Dock är ansvar inget som lockar till medlemskap och nya
medlemmar ser ofta inte att de kan ta egna initiativ. Bland annat medlemmar i SKUs
lokalavdelningar angav att de inte tar på sig arbete eller ansvar på grund av att ingen har bett
dem. Inte på grund av att de inte vill eller tvivlar på sin förmåga att ta på sig ansvar utan för
att ingen uttryckligen har bett dem om att göra det. Britt-Marie Frisell och Anna Braw skriver
i boken Ungt Ledarskap att vägen till att få ungdomar att bli delaktiga är att faktiskt ställa en
konkret fråga till dem, ”Vill du vara med?” (2015; 41).
Ytterligare ett exempel på att ansvar kan vara avskräckande skulle kunna vara SKUs
distriktsårsmöte. Där var majoriteten av de närvarande som svarade på enkätundersökningen
styrelsemedlemmar i sina lokalavdelningar, ändå var det 68 % som svarade nej på frågan om
de var intresserade av att vara med i distriktets styrelse. Först på tredje dagen av möten hade
tillräckligt många nomineringar inkommit för att kunna få ihop en hel styrelse, valberedning
och övriga personer med ansvar som behövs för att driva en ungdomsorganisation av SKUs
sort. I och med att ungdomarna på mötet redan hade ett ansvar för den egna lokalavdelningen
kan det vara så att ännu ett uppdrag kan vara för mycket för dem, ändå väljer eller utses just
dessa till att åka på årsmöten.
Att det är så är kanske inte så konstigt. Skulle jag fråga
Tips!
någon utan erfarenhet om hen ville bli
• Var tydlig med vad som
förväntas, eller inte förväntas,
”kommunikationsansvarig för organisationen” eller
av en medlem
”sitta i valberedning” är sannolikheten stor att jag
• Lägg bort titlarna
skulle få ett nej som i situationen ovan. Skulle jag
• Fråga om medlemmar är
intresserade av att genomföra
istället fråga om denne skulle kunna tänka sig att sköta
vissa sysslor snarare än att ta på
organisationens Facebook-sida eller om hen skulle
sig vissa roller
kunna fråga andra personer om de har lust att sitta med
i styrelsen så är sannolikheten kanske större att de
skulle svara ja. Några som jobbar med att lyfta fram
uppdraget snarare än titeln är Kamraterna i Nybro, eller så säger deras titel allt om deras
uppdrag, de är där för att vara kompisar med konfirmanderna. Kamraterna är ett relativt nytt
koncept inom Svenska kyrkan i Växjö Stift och hade funnits i cirka tre år vid mötet under
hösten 2014. Anledningen till att gruppen i Nybro rörde sig från vad som kan kallas
”traditionell” ungdomskyrklig verksamhet var just kyrkans syn på ledarskap. Att be ungdomar
vara ledare över sina vänner skapar en ”vi mot dem”-känsla och själva ordet ledare och
ansvarsbiten man som ungdom upplever att det innebär skrämmer bort. Sedan SKU i Nybro
börjat säga att ungdomarna inte är ledare utan kamrater vars uppgift enligt informanten är att
trösta, stötta och vara glada har betydligt fler valt att ta steget från konfirmand och vidare.
Istället är de anställda ledare och det är på dem ansvaret ligger. Vill man som ungdom ta på
sig en roll så är det välkommet men det ska vara frivilligt. En av ungdomarna upptäckte att
deras Facebook-sida var full av personer som inte var Kamrater och bad om att få ansvara för
att sidan blir ordentligt skött och till för medlemmarnas användning, en annan valde att ta på
sig att planera, genomföra och döma lekar under ett läger. De valde därmed att engagera sig
mer i organisationen och ta på sig roller som är ”ledarroller” inom SKU men de gjorde det
omedvetet och för att de ville snarare än för att det förväntades av dem som ledare.
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Inom Kamraterna går det även att vara medlem som ”vilande Kamrat”. Det är naturligtvis
möjligt att vara en icke-aktiv medlem, en så kallad stödmedlem, i samtliga av projektets
ungdomsorganisationer och lokalavdelningar (det är i själva verket så att majoriteten av
medlemmarna är stödmedlemmar), det som skiljer sig är att man som vilande Kamrat ändå är
inkluderad i vad som händer och medbjuden på allt som lokalavdelningen tar sig för.
Ansvarig för Kamraterna beskriver att det kommer sig ur att det händer så mycket ändå för en
ungdom i övre tonåren/tidiga 20 års-åldern utan att de ska behöva känna ytterligare krav från
en organisation. Ena dagen är man arbetslös för att i nästa ha fått ett jobb i Trollhättan eller en
plats på en utbildning i Uppsala. En informant från SKU beskriver att man inte går på
träffarna så ofta om man har mycket i skolan och en annan beskriver att hen sällan är med i
och att hen har jobb på kvällarna. En annan informant från UNF beskriver att de ofta står utan
en styrelse som har fullmakt att fatta beslut då folk helt plötsligt försvinner från sina uppdrag.
Antingen flyttar man eller så fyller man 18 och börjar dricka alkohol säger hen. Även BrittMarie Frisell som utvecklat ett program för ungt ledarskap i Härnösands Stift beskriver att
ramarna för frivilligheten i den kyrkliga sektorn inte fungerar i dagens samhälle. Förväntas
man som människa, och inte bara ungdom, att ställa upp som till exempel juniorledare varje
tisdag i ett år kan det upplevas som att kyrkan slukar all ens tid. Skulle man istället få frågan
om man kan göra samma sak men bara tre gånger i februari skulle det passa bättre in i de
flesta individers liv (Frisell & Braw, 2015). Ett helt år av ansvar för en verksamhet kan
därmed innebära för lång period i en ålder då mycket är osäkert.
Det är även vanligt i projektets ungdomsorganisationer att medlemmarna tar på sig roller som
de inte förstår innebörden av. Det förklaras av Grön Ungdom och SKU att det krävs ett visst
antal personer och vissa positioner så som ordförande, vice ordförande och kassör för att
styrelsen ska vara komplett och funktionsduglig. Med andra ord måste det finnas medlemmar
som tar på sig dessa roller. Vid intervjuerna framkommer det dock att majoriteten av
informanterna som sitter i styrelsen för någon av ungdomsorganisationerna är osäkra på vad
de har för titel eller uppdrag. De som valts till ordförande och kassör är de enda som kan svara
på frågan ”vad är din roll i styrelsen?” utan att fundera innan. Att definiera en roll kan därför
vara viktigt för att ungdomar ska vilja engagera sig. Hos SKU i Torslunda diskuterades det att
ingen uppdaterade organisationens Facebook-sida eller delade inlägg. Detta trodde de berodde
på att det saknades ett uttalat ansvar att göra det. En av informanterna tänkte att hen som
administratör för kyrkans sidor skulle kunna göra det men att hen faktiskt aldrig tänkt på det
tidigare.
Person 1: (…) Det tar inte så lång tid att skriva ett inlägg på sociala medier men i början så
kan det ju kännas som det. De tär en tröskel dit också, att börja skriva också.
Person 2: som jag skulle kunna göra det, men jag har inte tänkt på det. För jag har ju… jag
är ju liksom administratör för alla kyrkans sidor. Men det har jag inte tänkt på förrän nu
liksom.
Person 1: (skratt) för alla?
Person 2: för de här. Så ja, någon av oss skulle ju kunna göra det.
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Person 2: Men man har inte den ansvarsbiten
Person 1: man har inte tänkt på det. Alltså skulle vi få det som uppgift så skulle vi ju göra det.
Person 2: jaja, vi hade verkligen gått in för det på riktigt.

Tiden att skriva ett inlägg är inte stor men när man inte vet vad ens roll innebär blir tröskeln
att göra det högre. Att därför förtydliga vad det är som förväntas, eller inte förväntas, i en roll
underlättar för engagemanget. Som ungdom vet man då vad man tar på sig och vad som
förväntas av de andra i styrelsen eller verksamheten.

För vilka?
Anställda vid fritidsgården i Mönsterås diskuterar konkurrensen om ungdomarna i dagens
samhälle och om hur de, av rent ekonomiska skäl, inte klarar av att utmana
ungdomsorganisationerna om ungdomarnas intresse. SKU lockar med resor utomlands hävdar
de, UNF med coola aktiviteter som paintball och ett äventyrsbad bara för medlemmar och
Ung Aktiv erbjuder ungdomar chansen att uppträda inför publik. Hur ska man kunna tävla
mot det? Det stämmer att ungdomsorganisationerna har lärt sig att spela efter marknadens
regler. Konsumtion lockar ungdomarna till organisationerna. Att till exempel UNF skulle sälja
in medlemskap genom att trycka på organisationens ideologi känns inte trovärdigt då de
upplever att människor snarare går med i föreningen på grund av deras udda och häftiga
aktiviteter och för att de ändå ”inte har börjat festa än” än på grund av att de tror på tanken
om ett drogfritt samhälle. Ungdomsorganisationerna konkurrerar inte bara med fritidsgårdar
utan snarare med allt som ungdomar hellre lägger sin tid på, däribland andra
ungdomsorganisationer. Ett exempel på detta är valet av dagar lokalavdelningarna lägger sin
verksamhet på. De vuxna informanterna beskrev att det var svårt att planera vilken veckodag
som passade bäst då många av lokalavdelningens medlemmar hade träningar med
idrottsorganisationer och man var tvungen att anpassa verksamheten efter det. Informanterna
från UNF beskrev att man inte ville lägga aktiviteter på helger i och med att det då fanns
annat som lockade mer. Medlemmarna från samtliga organisationer beskriver att de bara går
på lokalavdelningarnas aktiviteter när de känner att de har tid och lust. Inga av
ungdomsorganisationerna i projektet kräver att deras medlemmar ska prioritera dem, vilket de
i sin tur inte heller gör. Istället prioriterar de idrotten. Därför skulle det vara intressant att veta;
vad gör idrottsorganisationer som resulterar i att ungdomar prioriterar dem? Och kan något
anpassas till denna typ av demokratiskt ungdomsstyrda organisationer?
Att det ska vara som på 80-talet då 83 % av männen och 80 % av kvinnorna mellan 16- 24 år
var medlemmar i någon typ av förening och den ideella sektorn blomstrade (SCB +
Föreningslivet i Sverige, 2003) är fortfarande ett mål och ett ideal, ett sådant mål som de
flesta organisationer inte verkar kunna släppa taget om. Det här kanske är en av de viktigaste
frågorna som ungdomsorganisationerna har att arbeta med; hur gör man som organisation
verksamhet för de medlemmar man har och inte för det stora antalet medlemmar man önskar
att man hade? Maktsalongen (2014) beskriver att det i organisationer ofta frågas efter det som
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inte finns. ”Men var är alla killar?” säger man till ett mötesrum fullt av tjejer istället för att
uppmärksamma och lyfta de som faktiskt är där (Maktsalongen, 2014). De vuxna
representanterna från Ung Aktiv och SKU berömmer visserligen sina medlemmar men önskar
sig samtidigt mer engagemang av dem. Inom Ung Aktiv funderar grundaren på att införa en
avgift av just den anledningen. Att få ungdomarna att ställa krav och engagera sig mer i vad
som händer med organisationen. I SKU påminns det om att verksamheten är öppen för alla
och att man gärna får ta med sig sina vänner. Båda är kanske bra sätt att få ungdomarna att
engagera sig mer eller medlemssiffrorna att öka, det är omöjligt att säga, men risken finns att
det snarare säger till medlemmarna att det de gör inte är tillräckligt.
Informanterna som inte är knutna till någon av projektets organisationer beskriver att utöver
rent praktiska skäl som att ha svårt att ta sig till aktiviteten eller ha råd med organisationernas
avgifter så är en stor anledning till att man inte går med i organisationer det att man lika gärna
kan göra liknande saker på egen hand. Det är inte bara ungdomsorganisationerna som
konkurrerar med varandra utan genom det växande utbudet av teknik blir det allt mer
attraktivt att stanna hemma (SCB + Föreningslivet i Sverige, 2003). Även hemmasittande blir
i dag en aktivitet som till och med kan vara social genom diverse chattverktyg. Genom att
istället göra aktiviteterna själv är man inte bunden till någon plats eller tid utan det är helt upp
till ens egna individuella önskemål. I denna datoriserade miljö är det individen som är det
viktigaste. Människor integrerar allt mindre med varandra och de nya
kommunikationsformerna har gjort samhället globalt snarare än lokalt (Kurkiala, 2015). En
person som intervjuades på fritidsgården i Mönsterås beskrev det som ett straff att vara där.
Hen hade hellre suttit hemma framför datorn men hens föräldrar hade skickat ut hen för att
umgås med sina vänner istället. Det straffet resulterade i att personen, och dennes vänner, satt
på fritidsgården med varsin telefon i handen. Vill man verka för en nykter värld kan man gå
med i forum på nätet, man behöver inte vara medlem i UNF. Ett ungdomsförbund är inget
krav för att kunna diskutera politiska åsikter. Det finns mängder med debatter man kan ge sig
in i bara ett musklick bort och att lära sig mer om tro kan snarare innebära en googling än ett
medlemskap i SKU. Istället kanske ungdomsorganisationernas ansvar har blivit ett annat, en
mötesplats snarare än en faktisk aktivitet som ungdomarna inte kan nå på annat sätt.
Ungdomar kan bowla, spela paintball och spela in musik på egen hand så varför ska de vara
med i ungdomsorganisationer? Om vi ändå spelar efter marknadens regler och konkurrerar
om ungdomar snarare än har en önskan att skapa värdefull fritid för dem vad är i så fall
organisationens mervärde?
Alla ungdomsorganisationer har en stadgebefäst idé av sig själva som mer eller mindre öppen
för alla. Stämmer då den idéen överens med verkligheten? När ungdomarna som deltog i
studien fick frågan om vilka organisationer som fanns på orten nämndes bara sportföreningar.
Fotboll. Hockey. Handboll. Ofta var lagen bara för killar, tjejer var uttryckligen inte
välkomna, och majoriteten av de tjejer som faktiskt hade testat på sporter hade slutat med dem
för att de inte kände sig välkomna i lagen. Samtliga informanter som inte var med i någon
förening var överens om att nu, som 15–17-åring, var det alldeles för sent att börja med något
nytt. Gjorde man det skulle man vara för dålig eller helt enkelt inte passa in i gruppen. Och
kanske skulle man heller inte göra det. Majoriteten av representanterna (med undantag för
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Grön Ungdom) beskriver den egna gruppen som mer eller mindre en familj. Återkommande
teman är att man har en gemytlig känsla, man är där för att umgås med varandra och man är
rädda att förlora gemenskapen genom att släppa in andra. Visst är alla överens om att man
som lokalavdelning vill ha mer medlemmar men samtidigt är man selektiv. Ungdomarna i
Kamraterna är misstänksamma mot att släppa in ”vem som helst” i gruppen, i Torslunda
beskriver församlingspedagogen svårigheten med att bedriva verksamhet om gruppen skulle
vara så stor som 25 personer, i Ung Aktiv vill ungdomarna helst inte släppa in nya personer
alls och i UNF Nybro uttrycker man det som att en ny medlem säkert skulle hitta någon att
vara med men nämnde inget om att man skulle anstränga sig som grupp för att det skulle bli
så. Att man behöver eller borde ha fler medlemmar blir därför något man är medveten om i
teorin men undviker att förankra i praktiken på ett sätt som är hållbart eller effektivt. Man
berättar om SKU för konfirmanderna, åker ut till någon skola för att värva till UNF (men
skriver inte kontaktuppgifter på informationsbladen), skickar ut lappar med information om
uppstart för Scouterna och bjuder in högstadieelever till Ung Aktiv som mer av en vana än att
man vill se gruppen förändras. Förändring som uppfyller ett syfte är nödvändig och ofta
positiv men som organisationsmedlem är man mer oroad över hur gruppens dynamik i så fall
skulle komma att förändras. Likt en ”like” på sociala medier är man nöjd över att få passiva
medlemmar (Prentell, 2014). Av Grön Ungdoms 100 medlemmar och UNF i Nybros 65 är det
endast runt tio som är aktiva i vardera lokalavdelning och det är båda strålande exempel på
organisationer som får fina siffror i medlemskap som de kan vara stolta över samtidigt som
deras inre grupp inte har rubbats. Men vad är man som organisation egentligen ute efter, fler
medlemmar eller fler aktiva medlemmar? Och är det viktigt med nya medlemmar på grund av
att man som organisation har så mycket att erbjuda eller för att man vill ha bidrag?
Det är lätt att tänka att det är medlemmarna som är lata som inte dyker upp och engagerar sig.
Som organisation skickar man pliktskyldigt ut informationen på samma sätt som man alltid
gjort och tänker att man har gjort det man kan. ”Vi skickade ut ett kort med information till
medlemmarna, nu är det upp till dem” säger representanter från en organisation. ”Det finns
ingen information om oss på nätet, det sprids muntligen” förklarar representanter för en annan
och ”det finns information om när vi träffas på vår hemsida och Facebook” säger en tredje.
När jag i projektets början blev medlem i en av SKUs lokalavdelningar lämnade jag mail,
adress och telefonnummer. Jag har fortfarande, nästan ett år senare, inte hälsats välkommen,
fått någon information om vart träffar hålls eller vilka aktiviteter som genomförs eller blivit
inbjuden till dess årsmöte. Att som lokalavdelning i någon
ungdomsorganisation anta att om en person är intresserad
Tips!
av organisationen kommer denne på egen hand att leta upp
Nöjda medlemmar är den bästa
reklamen. Fokusera på dem ni redan har
informationen är inte realistiskt. Presenteras inte
snarare än på dem ni önskar att ni hade.
information tydligt och upprepat för personen kommer
denne inte att aktivera sig i verksamheten. Fokus flyttas
lätt från att det faktiskt är lokalavdelningar som behöver
medlemmar. Medlemmarna är inte alls på samma sätt beroende av ungdomsorganisationer för
att utföra sitt intresse. Därför är det organisationernas jobb att leta upp medlemmarna och inte
tvärt om. Att ha en lista på Facebook eller på mailen med alla medlemmar, både passiva och
aktiva, och varje torsdag skicka ut ett meddelande om kvällens aktivitet är varken svårt eller
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tidskrävande. Istället är det en inkluderande handling som fungerar som en ständig
påminnelse om att organisationen finns och den är här för personen om denne har lust att hitta
på något. Speciellt för en demokratisk ungdomsorganisation är denna typ av handlingar
viktiga. De ungdomar som inte var med i projektets organisationer visste i många fall inte
vilka ungdomsorganisationerna var som nämndes eller vad man kunde tänkas göra som
medlem där. Därför blir det extra viktigt att upprepa handlingar som visar att
lokalavdelningen finns och vad den hittar på istället.
Pressen att skaffa fler medlemmar i ungdomsorganisationerna gör att fokus flyttar från
medlemmarna som faktiskt är engagerade i lokalavdelningen till de som man önskar vore det.
Fokus hamnar även på att höja medlemssiffran än att aktivera de medlemmar som är
medlemmar men kanske inte har blivit aktiva sådana ännu.
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Ungdömar öch Demökrati
Ägande
Ägande i bemärkelsen det har använts här innebär inte att ungdomsorganisationerna står och
faller med medlemmarna som är aktiva och inte heller att organisationen i juridisk mening
tillhör dem. Ägande innebär snarare att medlemmar har en känsla av att organisationen
tillhör dem. Det är en känsla som, enligt informanterna, gör att man bryr sig och engagerar
sig.

I boken Det nya Civilsamhället citerar Rebecka Prentell en representant från organisationen
Pantrarna, Murat Solmaz, på följande sätt:
”varför måste det börja med ett medlemskap? Det är för att det är det som Ungdomsstyrelsen
bryr sig om! Men det är inte det som är viktigt, det är verksamheten som är viktig. Först
genuina relationer, sedan ägandeskap. Vi måste känna ägandeskap över det vi gör, annars
tjänar det inget till. På våra villkor, en organisation för medlemmarna, eller hur? Sen kan
medlemskapet komma.” (2014;85)
Murat hävdar att det enda sättet att förändra samhället är genom att organisera sig. Därför ska
en organisation finnas där för sina medlemmar, medlemmarna ska inte finnas där för
organisationen (Prentell, 2014). Ung Aktiv startades i Oskarshamn av just den anledningen,
att finnas där för medlemmarna. När medlemmarna behöver komma hemifrån står dörren till
studion öppen, när de vill visa sina framsteg anordnas konserter, när de inte klarar skolan
ordnas en läxhjälp till ungdomarna i lokalen eftersom de ändå alltid är där. De har inga
medlemslistor eller terminskostnader utan förändras i den riktning ungdomarna behöver. De
har efter starten för fyra år sedan varit runt i länet på fritidsgårdsturnéer för att lära ut sitt
koncept som handlar om att ge ungdomar ansvar för organisationen, möjligheten att de kan
komma och gå som de vill och att alltid finnas där för att prata med och lyssna på dem. För att
förenkla det ännu mer – att ge ungdomarna äganderätten över den egna verksamheten. De
vuxna finns där för dem som stöd men det är ungdomarnas verksamhet. På det viset ställer
medlemmarna upp för och tar hand om organisationen.
De mer etablerade ungdomsorganisationerna är inte dynamiska på samma sätt. Dock innebär
detta inte att det inte går att känna ägandeskap över sin organisation. I en etablerad
organisation kan inte verksamheten vara beroende av enskilda personers nätverk eller resurser
för att kunna fungera långsiktigt (Prentell, 2014). Ung Aktiv är på grund av sin relativt unga
ålder fortfarande väldigt beroende av grundaren för att skaffa resurser, förhandla med
kommun och social och liknande. Skulle hen försvinna från organisationen nu skulle även de
kontakter föreningen har med stor sannolikhet också försvinna. Det skulle i värsta fall
innebära att organisationen inte skulle kunna leva vidare. Grön Ungdom i Kalmar län har
genom tiderna mött liknande problem. Ungdomsförbundet läggs ner och startas upp i
omgångar beroende på ungdomars personliga engagemang. Där finns ramar och struktur för
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hur möten och liknande ska och bör gå till men samtidigt är förbundet helt beroende av att
ungdomar känner ansvar och ett ägandeskap för föreningen för att det ska bli några möten
alls. Etablerade organisationer är inte på samma sätt beroende av att ungdomarna känner
personligt ansvar i och med att de har tydliga ramar för hur föreningen ska skötas och ofta
någon typ av vuxen som är involverad i verksamheten. Med fasta stadgar och arbetssätt de
använt sig av i decennier är det svårare att anpassa sig efter medlemmarna i annat än
utformningen av terminsschemat. Det är snarare medlemmar som får anpassa sig efter
organisationernas former och ”såhär har vi alltid gjort”-tänk. Som församlingspedagogen i
Torslunda utrycker det så har de varit med tillräckligt länge för att veta att engagemanget
bland ungdomar och hur många medlemmar som dyker upp på träffar går i vågor.
Ägandeskapet kan därför inte ligga på individer i den typ av etablerade organisationer utan
hamnar ofta, som i SKUs och Scouternas fall, på vuxna som är involverade under en längre
tid med att driva organisationen framåt. Däremot är det viktigt att de ungdomar som faktiskt
är engagerade upplever att det är de som driver verksamheten framåt och styrelsen är ett
resultat av detta. Oavsett om styrelsen som i Södermöre scoutkår faktiskt har ansvar och
bestämmanderätt över allt (styrelsen består endast av vuxna), som i SKU Torslunda där de har
ett ansvar över verksamheten som kan tas ifrån dem av kyrkorådet eller som i UNF Nybro där
styrelsemedlemmarna knappt vet vad en styrelse är för något är det tydligt i intervjuerna att
man genom att vara med i styrelsen känner sig viktig för
föreningens fortlevnad och omedvetet tar på sig ett
Tips!
personligt ägandeskap. Ansvaret för organisationen må
• Fokusera på engagemang
snarare än prestation
ligga på styrelsen men ändå känner man sig viktig för att
man gör så att medlemmarna kommer till tals och även
• Gör så att medlemmarna känner
har möjligheten att förbättra saker. Även om
att det är ”deras”
ungdomsorganisation
förbättringen är ett nytt biljardbord så är det fortfarande
något ungdomarna personligen kan känna en stolthet i
och ett ansvar över. De informanter som är med i en
styrelse känner också att deras engagemang däri gör att
de vill och kommer stanna kvar i organisationen längre än de annars hade gjort.
Det är genom ägandeskap ungdomar får självförtroendet att ta ansvar för sin organisation och
genomföra saker själva. En av informanterna berättade om hens planer att tillsammans med
ett par vänner starta upp ett rugbylag. Tanken på att några andra än de själva skulle styra laget
med allt vad det innebär i form av organisering, medlemsavgifter, marknadsförings och så
vidare ansågs befängt. Det samma gällde för jaktlaget hen var med i. Att hen var yngst i laget
spelade ingen som helst roll, de hade ju alla samma utbildning och var därmed lika
kompetenta. Informanterna från Grön Ungdom beskriver hur de själva tar initiativ till debatter
och kampanjer och att de fungerar väldigt självständigt. ”Vi får ju inga order varken från
moderpartiet lokalt eller nationellt. Och inte direkt från Grön Ungdom nationellt heller
utan… så nej, vi beslutar om allting själv”. På liknande sätt är det inom UNF där man som
styrelsemedlem knappt ens vill tänka på hur stämingen hade varit om någon annan än de
själva bestämde över verksamheten. I enkäterna som genomförts under projektets gång har
dock folk svarat att det bästa hade varit om ungdomar och vuxna hjälptes åt med arbetet i
organisationerna. Även under intervjuerna luftades den här tanken. Vuxna skulle exempelvis
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kunna ta hand om ekonomi och liknande ansvarskrävande uppgifter och ungdomar om
planeringen av diverse aktiviteter. Många av ungdomsorganisationerna är uppbyggda på det
här sättet. I exempelvis SKU och Scouterna har de vuxna ansvaret för organisationen och
ungdomarnas åsikter efterfrågas då och då i planering av schema, resor och liknande. Efter
vidare diskussion med informanterna som hävdade att denna typ av arrangemang är att
föredra framkommer det att detta är en väldigt generell tanke om föreningar i stort. Kanske
för att informanterna i första hand förknippar orden ”ungdomsorganisation” och ”förening”
med idrottslag som styrs av vuxna. Att vuxna skulle behövas för att få de organisationer som
informanterna själva är engagerade i att fungera som de ska tycker de inte stämmer alls. I
”deras” organisationer kan de bestämma lika mycket som de vuxna. I ”deras” organisationer
kan de sitta i styrelser och råd. De kan ta debatter och fatta välgrundade beslut som i frågan
om det börs införskaffas aluminiumkanoter eller ej eller om man ska åka ut till en skola för en
kampanj. Informanterna känner ett ägandeskap över den egna organisationen och anser sig
därför vara kapabel till så mycket mer för organisationens, och medlemmarnas, bästa. Detta
går att jämföra med de svarande på gymnasieenkäten som var med i diverse idrottsföreningar.
I deras fall upplevde de att det var bättre om en vuxen styrde föreningen då man genom det
inte behövde ansvara för saker själv. Nedan följer några kommentarer från gymnasieenkäten
på frågan om man föredrar att planera aktiviteter själv eller ej:
”Tränaren har mer kunskap och vet vad man behöver göra för att bli bättre”
”Jag är inte så intresserad av att påverka klubben”
”Jag skulle vilja ha hjälp av en vuxen att planera ifall jag skulle göra det själv så att det blir
så bra som möjligt för individerna, eller i mitt fall, hästarna.”
”Känns tryggare att någon annan som vet hur man ska göra gör det istället.”
Även de informanter som var obundna till någon av projektets ungdomsorganisationer
beskrev att de hade slutat med diverse idrotter på grund av att fokus låg på prestation och att
det då inte blev roligt i längden. I de organisationer där fokus istället även låg på engagemang
(i dessa fall inom ridning, segling, agility och jakt) och där ungdomarna förväntades ta ansvar
stannade de istället kvar.
Att dela ut ägandeskap till ungdomar har visat sig vara användbart i andra sektorer också.
Mellan 1997-2007 genomfördes försök med elevdemokrati på gymnasieskolor runt om i
Sverige. Med elevdemokrati menades att ”eleverna skall ha inflytande därför att det ingår i
skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare (…). Eleverna måste få erfarenhet av
att ta ansvar och utöva inflytande som bygger på demokratiska grunder. Med ett större
inflytande ökar också ansvarstagandet” (Frieberg, 2007;85). Elevdemokrati fungerade enligt
de deltagande skolorna så att ungdomarna fick majoritet i skolrådet och därmed direkt
erfarenhet av demokrati och erfarenhet av att det går att påverka sin situation. Bland annat
skadegörelsen minskade och vissa regler skärptes då eleverna kände ett ansvar över att sköta
om den egna skolan. Dock hade eleverna inte ett fritt styre över skolan utan var reglerade av
budget, lagar och läroplan som de inte kunde ändra på. (Frieberg, 2007). Vid regeringsskiftet
år 2006 skrotades initiativet med motivationen att elever inte ska ha mer makt än de vuxna
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anställda samt att de inte kan ta ansvar då de inte är myndiga. Lärarna skulle återigen bli
vuxenauktoriteter (Frieberg, 2007). Ingen uppföljning genomfördes av initiativet så det är
omöjligt att veta om det var så framgångsrikt som de elevdemokratiskt drivna
gymnasieskolorna hävdade, eller om det faktiskt krävdes en reform. Dock är det en negativ
effekt att ungdomar berövas känslan av ansvar och uppfattningen om att de räknas, speciellt
när de själva involverar och engagerar sig i sin utbildning.
Att känna ett ägandeskap och ett ansvar för sin ungdomsorganisation, eller skola för den
delen, är därmed väldigt viktigt för att man ska engagera sig i den.

Demokrati
Som försöken med elevdemokrati visar minskar utrymmet med demokratiutövande för
ungdomar i skolan (Frieberg, 2007). 20 % av svenska ungdomar mellan 18 och 29 år skulle
kunna tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar och var fjärde person tycker att
det inte är så viktigt om Sverige som land är en demokrati eller ej. De tycker även att det vore
bra om Sverige styrdes av en stark ledare så att de inte behövde bry sig om riksdagen eller
allmänna val (Lindberg & Svensson, 2012). Att demokrati inte längre uppfattas som viktigt av
en så pass stor andel människor och när skolan allt mer avsäger sig fostrandet av
demokratiska ungdomar har det, tyvärr, övergått till att bli civilsamhällets ansvar (Prentell,
2014).
”Organisationsliv gör att individer utvecklar en direkt erfarenhet av att vara med och fatta
beslut, att samverka med andra. De kommer därför att sätta än större värde på den
demokratiska friheten att påverka än andra” (Lindberg & Svensson, 2012;88).
Att vara med i ungdomsorganisationer är alltså demokratifrämjande. Genom sitt
organisationsliv lär man sig uppskatta vikten av demokrati i samhället. Enligt Trondman och
Johansson (2010) visar undersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” (även
kallad Lupp) att endast 47 % av unga upplever att de får vara med och påverka sin
ungdomsorganisation i den utsträckning de vill. Det är alltså över hälften av alla ungdomar
(53 %) som upplever att de inte får det. Av den anledningen är det intressant att jämföra
ungdomsorganisationer med olika typer av styren med varandra. Av de svarande på enkäten
upplevde de som var med i en organisation styrd av ungdomar att de hade mer att säga till om.
De fick vara med och bestämma över verksamheten och upplevde att deras engagemang
berodde väldigt mycket på relationen till beslutsfattarna i organisationen och möjligheten att
påverka. I organisationer som styrdes av vuxna, vilket var främst idrottsföreningar, kände man
inte alls att man kunde påverka verksamheten på samma sätt, eller ens att man skulle vilja
göra det. Inte heller relationen till de som bestämde påverkade speciellt mycket om man ville
engagera sig eller inte. Nedan visas hur ungdomar som var med i ungdomsorganisationer
styrda av ungdomar respektive vuxna svarat på hur deras motivation att engagera sig
påverkas. De översta tabellerna tillhör de svarande som var med i en ungdomsstyrd
organisation och de nedre de ungdomar som var med i en vuxenstyrd:
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Hur påverkas din motivation att engagera dig i föreningen av:
Dina möjligheter att påverka

Din relation till beslutsfattarna
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En av de saker som är intressant med det här i relation till ett demokratiskt samhälle är att
forskning visar att av de 20 % som skulle kunna tänka sig att sälja sin röst och inte har några
problem med bilden av Sverige som ett odemokratiskt land generellt är mindre aktiva i
ungdomsorganisationer. Detta är med ett undantag; idrottsorganisationer. Istället är de
generellt mer aktiva i idrottsorganisationer än vad som är genomsnittet (Lindberg &
Svensson, 2012). Att vara en del av en demokratiskt uppbyggd ungdomsorganisation är
därmed väldigt viktigt för samhället i stort. Inte bara i fråga om att inse vikten av demokrati
utan även för att man genom dessa lär sig att påverka och att man som ungdom är viktig i den
aspekten. Det har visat sig att engagemang i en organisation är den näst viktigaste faktorn för
ett starkt deltagande i samhällslivet (den viktigaste faktorn är en god socioekonomisk
bakgrund tillsammans med hög utbildning) och intensiteten i engagemanget gör stor skillnad.
Tiden ungdomar lägger ner i och på sin organisation kommer därmed att spegla deras
samhällsengagemang senare i livet. (SCB + Föreningslivet i Sverige, 2003). Samhället har
därmed mer att vinna på aktiva medlemmar i ungdomsorganisationerna än på passiva. Trots
detta är det medlemssiffrorna som ständigt är i fokus och inte de aktiva medlemmarna. I större
utsträckning är det naturligtvis bra om en ungdomsorganisation både har höga medlemssiffror
men också aktiva medlemmar, dock visar till exempel UNF upp att höga siffror sällan är lika
med ett högt engagemang. Vad bör man då som organisation tycka är viktigast? Engagerade
medlemmar som utvecklas till aktiva samhällsdeltagare eller höga medlemssiffror som
resulterar i att organisationen får mer pengar av myndigheter?
Att demokrati är viktigt är tydligt i organisationerna som är med i projektet. Visserligen
används inte ordet ”demokrati” (utom i intervjuerna med representanter från Grön Ungdom)
utan snarare talas det om hur viktigt det är att medlemmarna kommer till tals och att
medlemmarnas åsikter är vad som räknas. Informanterna från UNF i Nybro beskriver att de
alltid fattar gemensamma beslut om verksamheten, en person från SKU Torslunda beskriver
sitt medlemskap i styrelsen som ett sätt för hen att se till att medlemmarnas talan verkligen
förs i alla frågor och inom Ung Aktiv skapas det ständigt nya aktiviteter och kurser beroende
på vad medlemmarna efterfrågar. Forskning visar att ju mer människor engagerar sig i
organisationer desto mer litar de på varandra och desto mer visar sig demokratin (SCB +
Föreningslivet i Sverige, 2003) och i en tät gemenskap som organisationerna i projektet säger
sig ha blir demokrati, om än ett syfte i sig självt, snarare en bieffekt. Självklart kan vissa av
ungdomsorganisationerna, som beskrivits under stycket ”Intervjuer” som börjar på sida 44, bli
bättre på att lyssna på varandras viljor och åsikter samt inkludera ett vidare spann av åldrar i
beslutsprocessen. Hur det än må vara med den saken så får samtliga medlemmar i en
demokratiskt uppbyggd ungdomsorganisation erfarenhet av demokrati, vare sig de är
medvetna om det eller ej.
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Lupp-undersökningen, som nämnts tidigare, genomfördes i Kalmar län år 2012 och 2009 där
elever i årskurs åtta på högstadiet och andra ring på gymnasiet
svarade på frågor angående deras delaktighet och påverkan i skolan,
på fritiden, på jobbet, i hemmet och i samhället. Detta gjordes i
enkätform och svaren har sedan analyserats av Regionförbundet
Kan du tänka dig att
Kalmar län och forskare på Linnéuniversitetet, från vilket bland
gå med i någon av
annat Mats Trondman och Carolin Andersson har författat
följande
rapporten Delaktighet som möjlighet – Ungas efterfrågan på och
ungdomsorganisation
tillgång till delaktighet i Kalmar län och Eksjö kommun (2014).
er?
Rapporten visar att unga efterfrågar delaktighet i större utsträckning
Svenska Kyrkans
än de upplever att de får den. Det råder ett underskott på fritid
Unga
(vilket innebär att ungdomarna upplever att de har för lite fritid) och
Ja – 5,6 %
i synnerhet i de kommuner där ungdomarna utöver det även svarat
att fritidsutbudet är litet. Rapporten visar på att i kommuner där
Annan religiös
fritidsutbudet är stort är fler ungdomar i balans. Den visar även att
organisation
intresset för politik och samhällsfrågor ökar i takt med att
Ja – 3,4 %
ungdomarna blir äldre och att 40 % av ungdomarna önskar sig en
större delaktighet i kommunen. Dock är det endast 17 % som
Scouterna
upplever att de har en möjlighet att faktiskt vara delaktiga
Ja - 5,5 %
(Trondman & Andersson, 2014). Dessa resultat kan ses som
paradoxala då ungdomarna efterfrågar större delaktighet samtidigt
Politiskt
Ungdomsförbund
som de lämnar eller väljer att inte gå med i organisationer som är
organiserade demokratiskt och förespråkar ett
Ja – 17,3 %
samhällsengagemang. Det kan även vara ett resultat av att
Ungdomens
ungdomarna inte vet om att dessa organisationer finns till för dem.
Nykterhetsförbund
Av de informanter som har intervjuats som inte var knutna till
någon av projektets organisationer var det ovanligt att man visste
Ja – 7,8 %
om att denna typ av organisation fanns. Istället är man som ungdom
Ung Aktiv
fast i tänket att en förening innebär någon typ av sport. Utöver det
så upplevde de att ungdomsorganisationerna hade ett visst rykte
Ja - 19,6 %
som de inte ville förknippas med (mer om dessa fördomar går att
Idrottsförening
läsa om på sida 65-66). På enkäten som skickades ut till
gymnasieskolorna var även där intresset för dessa
Ja – 47,6 %
ungdomsorganisationer svagt som ses i rutan här till höger.





Ungdomsstyrelsens Fokusrapporter från 2010 om unga och
delaktighet och från 2013 om unga och jämställdhet visar att
ungdomar i Sverige i stort inte skiljer sig nämnvärt från ungdomar i Kalmar län. De känner
riket runt att de inte har den påverkan de skulle vilja ha i alla aspekter av sina liv. Den visar
också att majoriteten av föreningsliv tar plats i idrottsföreningar och inte i
ungdomsorganisationer där demokrati, och inte vuxna, är den styrande kraften. Dock är det
tydligt att det även i resten av landet är en stor del som lämnar föreningar när de går från att
vara barn till att bli unga vuxna (Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:4 & Ungdomsstyrelsens
skrifter 2010:10).
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Lupp-undersökningen visar vidare på att 59 %, nästan sex av tio unga, tycker att det är
mycket viktigt (22 %) eller ganska viktigt (36 %) att både ungdomar och beslutsfattare träffas
för diskussioner. 42 % av de svarande skulle även vilja vara med och påverka i frågor som rör
kommunen där de bor (Trondman & Johansson, 2010). Enkätundersökningen som under det
här projektets gång skickades ut till gymnasieskolorna visade att ungdomarna upplever att
detta intresse inte är ömsesidigt. Hela 76,8 % av gymnasieungdomarna hade en negativ syn på
frågan om hur intresserade de trodde att politiker och tjänstemän är av ungas delaktighet i
kommunpolitiken. Så många som 26,3 % upplevde att politiker och tjänstemän inte var
intresserade alls av deras delaktighet.
Hur intresserade tror du att politiker och tjänstemän är av ungas delaktighet i kommunpolitiken?
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Samma bild har ungdomarna av huruvida kommunen lyssnar på dem när det kommer till vad
de skulle vilja ha för typ av aktiviteter i kommunen.

Kommunen lyssnar på vad vi ungdomar vill ha för aktiviteter

Även de ungdomar som intervjuades hade en bild som överensstämde med tabellerna ovan.
Politikerna i kommunerna anstränger sig inte för att ta kontakt med ungdomar, de hjälper inte
till när ungdomarna vänder sig till dem och generellt har informanterna en ganska negativ bild
av hur kommunerna sköts. Vill man något får man fixa det på egen hand genom kontakter och
sociala medier anser de. Det ska tilläggas att det finns ett undantag från detta, Mörbylånga
kommun. Visserligen upplever ungdomarna som intervjuades där att kommunen skulle kunna
anstränga sig mer för att skapa aktiviteter och sammankomster för ungdomar (de lämnade
bland annat förslag om konserter och liknande användning för parken i kommunen) men att
de samtidigt lyssnar och försöker komma med åtgärder om man skulle vända sig till dem,
både om man gör det personligen eller genom medborgarförslag.
Hur viktigt ungdomarna än tycker att det är att få vara med att påverka så verkar formerna för
hur man gör det vara mindre intressanta. Förutom informanterna från Mörbylånga som genom
sin fritidsgård lärt sig om hur man går tillväga för att skicka in medborgarförslag och
informanterna från Grön Ungdom som genom sin organisation aktivt övar sig i och lär sig om
demokratins former var intresset för att faktiskt kunna påverka i praktiken väldigt svagt. Att
gå på till exempel årsmöten är fruktansvärt ointressant i samtliga av projektets
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ungdomsorganisationer. Lokalavdelningarna i SKU och Grön Ungdom beskriver att man
mutar medlemmar med fika eller mat för att de alls ska dyka upp på dessa möten. På årsmötet
bestäms det om organisationens utveckling och framtid och det är väldigt viktigt att
medlemmarna är med på vad som sägs och
bestäms. Ändå är det i det närmaste ovanligt att
Tips!
många medlemmar dyker upp. 8 av 28
• Använd er av olika typer av
lokalavdelningar var som exempel representerade
mötesformer
på SKUs distriktsårsmöte. Kvällen innan mötet
• Anpassa språket så att alla
skulle vara hölls en årsmötesskola så att samtliga
förstår vad som händer istället
närvarande skulle förstå vad orden som användes
för att anpassa medlemmar efter
språket
betydde, det förklarades när de skulle rösta, hur
de skulle göra för att göra ett inlägg i debatten
• Vid utbildningstillfällen; se till att
och vikten av att inte säga saker från sin plats
det riktar sig till alla. Även
presidier består av medlemmar
utan endast från talarstolen. Presidiet (ordförande
som kanske utför sitt uppdrag för
och sekreterare för mötet) skulle hålla koll på
första gången.
punkterna och deras uppgift var att föra mötet
framåt. Presidiet, likt mötets deltagare, bestod av
medlemmar och för majoriteten av dem var det
första gången i en sådan roll. Mötesskolan
riktades dock endast till de som var där för att rösta och inte alls till de som var där för att
hålla i mötet. Det betydde i sin tur att endast en av fyra i presidiet förstod formerna för
årsmötet. Denna typ av direktdemokrati fungerar på så vis både inkluderande och
exkluderande. Inkluderande i och med att grundtanken med årsmötet är att medlemmarna ska
samlas och tillsammans bestämma över verksamhetens framtid och exkluderande på det viset
att alla inte förstod formerna för mötet eller kände att de kunde delta på grund av dem. Under
årsmötets gång fick nämligen deltagarna fylla i en enkät med frågor om deras lokalavdelning
och vad de tyckte om årsmötet. På påståenden ”det är lätt att förstå vad som händer på
årsmötet”, ”det är lätt att hänga med i vad som sägs på årsmötet” och ”handlingar och
motioner är lätta att förstå”. 29 % tyckte att det kan vara lite eller delvis svårt att förstå vad
som händer på årsmötet, 35 % upplevde att det är lite eller delvis svårt att hänga med i vad
som sägs och 24 % tyckte att handlingar och motioner är lite eller delvis svåra att förstå (det
ska tilläggas att en stor del av de svarande på enkäten var även medlemmar i distriktsstyrelsen
och hade planerat årsmötet). Det kan vara en trolig anledning till att så pass många kände att
de var bekväma med att hänga med och förstå). På påståendet ”jag har ofta saker att tillägga
under diskussioner på DÅM” valde endast en person att helt instämma. Tvärtom tyder
resultaten på att SKUs medlemmar inte är så aktiva under möten och hellre håller sig utanför
diskussioner än tar del i dem. Detta kan i bästa fall leda till att möten flyter på snabbt och
smidigt och i värsta fall att beslut som inte är förankrade eller inte förstås tillfullo fattas.
Ytterligare en sak att ha i bakhuvudet kan vara att även fast 56 % inte alls höll med om
påståendet ”vissa personers åsikter är viktigare än andras under årsmötet” så är det 44 %
som på liten eller stor nivå tycker att det faktiskt är så. Maktsalongen (2014) undersökte
jämställdheten på ungdomsorganisationers årsmöten och fann att killar talar oftare och längre
än vad tjejer gör, även om det är tjejer som är i majoritet under mötena. Killar vågar som
förstagångstalare ta mer plats och styr på det sättet ofta diskussioner. För att kunna arbeta med
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detta tog Maktsalongen fram tips för att kunna få årsmöten mer jämställda än de är i nuläget
varav ett var att ha varierande årsmötesformer. Detta skulle inte bara stärka jämställdheten
utan snarare stärka alla. Att stå i en talarstol passar inte alla och genom att blanda
mötesformerna ökar man som organisation möjligheten för sina medlemmar att hitta en form
som passar dem (Maktsalongen, 2014). Det handlar om att anpassa organisationen efter
medlemmarna istället för medlemmarna efter föreningen, vilket är ett återkommande tema i
den här rapporten.
Alltså kan slutsatsen dras att i ungdomsstyrda organisationer är demokrati viktigt och
ungdomsstyrda organisationer är viktiga för demokratin. Formerna så som årsmöten där det är
praktiskt möjligt att påverka och liknande är dock inte lika intressanta.

Vuxna vs. unga
Definitionen ”av unga för unga” innebär att ungdomarna själva styr organisationen. Vad
händer då när vuxna tilldelas ett visst ansvar? Är det en lättnadskänsla att slippa ta
huvudansvaret som ungdom eller är det ett ansvar ungdomar inom föreningslivet vill axla?
Hur mycket ansvar klarar någon i åldern 6-25 av och hur mycket ansvar vill de ha?
UNF och Grön Ungdom är de enda två ungdomsorganisationerna i projektet som styrs helt
utan inblandning från vuxna. De har vuxna i moderorganisationerna de kan vända sig till om
de skulle behöva eller vilja det men deras möten och aktiviteter är helt utan vuxna närvarande
och de har tillträde till lokalerna de använder även utan vuxna på plats. Övriga organisationer
har på ett eller annat sätt vuxna involverade. Inom Ung Aktiv finns det vuxna anställda som
driver organisationen framåt och försöker fixa aktiviteter och konserter som medlemmarna
uttrycker intresse för. Hos Scouterna består många styrelser av endast vuxna, i de flesta fall av
föräldrar till medlemmarna hävdar informanterna, och i de kårer i Södermöre och Färjestaden
som besöktes under projektet var alla ledare vuxna. Inom SKU finns det lokalavdelningar som
helt styrs av församlingspedagoger eller andra kyrkligt anställda men även de som styrs av en
styrelse bestående av medlemmar. Styrelsen består dock inte endast av ungdomar utan även
där finns det vuxenmedlemmar som kan vara med och bestämma. Utöver de vuxna i styrelsen
finns även ett kyrkoråd fullt med vuxna som kan stoppa varje beslut en styrelse tar i och med
att SKU håller till i diverse församlingars lokaler. Detta gör att även självbeslutande organ
som en organisationsstyrelse har mycket svårt att fatta egna beslut då de alltid är beroende av
andra, vuxna, människors tillåtelse. Att endast ungdomar får rösta på årsmöten på olika nivåer
(vilka är SKUs högst beslutande organ) innebär inte att det är de som har makten i den lokala
verksamheten. Som diskuterat tidigare är formerna, så som årsmöten, inte speciellt intressant
för medlemmarna i lokalavdelningarna utan det är känslan av att vara inkluderad som är
viktig. Så länge känslan finns där anses verksamheten vara demokratisk men om en
ungdomsorganisation ska vara uppbyggd av unga och för unga, blir det inte då problematiskt
när vuxna lägger sig i verksamheten?
En klassisk studie genomförd på ungdomsgårdar under 1970-talet visar på att ungdomar i stor
utsträckning inte tränar på att ta ansvar då samhället inte betraktar dem som vuxna. I
relationen mellan vuxna och ungdomar är ungdomen underordnad och ungdomar blir
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frustrerade över att aldrig möta en konsekvent behandling av dessa vuxna. De förväntas ta sitt
ansvar som vuxna och klara av exempelvis skolan men behandlas samtidigt som barn i många
andra situationer. (Sarnecki & Ekman, 1978). När ungdomar sedan spenderar sin fritid, i detta
fall på fritidsgårdar, vill de passivt konsumera, inte delta i uppbyggnaden av denna fritid då de
ändå inte får något verkligt ansvar (Sarnecki & Ekman, 1975). Det kan relateras till projektets
organisationer. Att bli behandlad som ett barn i ena stunden och kanske inte ens kan få ta
ansvaret att vara i lokalen utan en anställd närvarande till att bli behandlad som en vuxen och
antas kunna planera läger eller liknande blir problematiskt. Detsamma gäller planering av
terminsschemat. Samtliga vuxna som är involverade i ungdomsorganisationerna beskriver att
det är svårt att få ungdomarna att komma med aktiviteter och liknande som de kan göra under
terminen. De förstår att ungdomarna är trötta efter skolan men det skulle ändå vara kul om
ungdomarna kunde engagera sig mer så att de vuxna kunde lägga det ansvar som de rent
teoretiskt anser borde vara ungdomarnas på ungdomarna. Å andra sidan vill de ju att
ungdomarna ska kunna känna att verksamhetens träffar är ett tillfälle för dem att träffas och
slippa krav så då tar de vuxna hellre på sig ansvaret att i praktiken fixa och planera snarare än
att vänta på att ungdomarna frivilligt gör det. Detta gäller generellt sett inte bara i relationen
mellan vuxna och ungdomar i organisationerna utan även äldre ungdomar kan behandla yngre
ungdomar på samma sätt, speciellt i de föreningar som UNF där vuxna inte har något ansvar.
De ges inte samma nivå av möjlighet till engagemang som en äldre ungdom gör men de
förväntas ändå delta på samma villkor. Vilken roll bör man som ungdom identifiera sig med i
organisationen om ingen av rollerna används konsekvent? Det är viktigt att likt rollerna inom
styrelsen även definiera vilken roll ungdomarna har och vilken roll de vuxna har inom en
organisation. Även här är det intressant att se över strukturerna organisationen arbetar inom.
Varför jobbar man på det sättet som man gör med de vuxna? Är det för att det måste vara på
det viset eller för att man är van att göra på det viset? Och om man har vuxna anställda vad
ska de i så fall göra om ansvaret för organisationen och dess verksamhet ligger helt på
ungdomarna?
Många vuxna arbetar på ett eller annat sätt med ungdomar och bör därmed vara lämpade för
det. Att vara lämpad för arbete med ungdomar innebär här inte bara att ha en lämplig
utbildning och en lämplig arbetshistoria utan snarare ha en lämplig relation till ungdomarna
som denne ska arbeta med. Vore det då en rent olämplig tanke från moderorganisationernas
sida att låta ungdomar vara en del av rekryteringsprocessen? Demokratiskt uppbyggda
ungdomsorganisationer som är stadgemässigt självständiga från sin moderorganisation bör
åtminstone kunna ha en talan i frågan om vilka medarbetare de vill ha inom sin verksamhet.
Inom Scouterna väljs visserligen styrelsen av medlemmarna men ledarna består av frivilliga
vuxna som har valt att ställa upp (de är väldigt viktiga för organisationen och förtjänar allt
beröm de kan få för sitt engagemang, dock så handlar denna rapport om ungdomars
engagemang snarare än det viktiga lasset vuxna drar). SKU som är en kyrklig verksamhet och
i stora delar bedrivs i lokaler i församlingshem har liten möjlighet att själva bestämma vilka
som ska arbeta med dem då det är församlingen som tillsätter personal, oavsett om
ungdomsverksamheten styrs av en styrelse eller ej. Vi vet att ledare spelar väldigt stor roll i
ungdomars val av aktiviteter då resultaten på enkäten visade att personer som är medlemmar i
ungdomsorganisationer som styrs av ungdomar påverkas mycket av relationen till de som
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bestämmer och deras förmåga att vara med och påverka inom verksamheten. En dålig eller
helt enkelt felplacerad ledare kan resultera i ungdomars avhopp som informanterna som var
obundna till någon organisation vittnade om i fallen när de själva hade valt att sluta med en
sport eller liknande, och i värsta fall avveckling av lokalavdelning. Bör då inte organisationer
som hävdas vara demokratiska ha rätten att få bestämma vem som ska bestämma över dem?
Även om makten över föreningen
rent formellt tillhör
Ungdomar väljer att vara med i sammanhang där de känner
ungdomsorganisationens styrelse
att de blir sedda och bekräftade. Att få vara med och
eller dess medlemmar så stämmer
bestämma är ett tecken på att man blir sedd och hörd
inte det i praktiken. En
församlingspedagog har till
exempel, oavsett vad som står på
ett papper, mycket makt över hur lokalavdelningens verksamhet ska se ut så är det då inte
viktigt att ungdomarna som denne pedagog kommer styra över har fått vara med och valt en
person som de trivs och kommer överens med?
Dock visar både enkätundersökningar som ungdomsorganisationerna och
gymnasiestudenterna besvarade och de som blev intervjuade att ungdomar gärna vill att vuxna
ska vara involverade i lokalavdelningarna. De som intervjuas ser gärna att organisationen
styrs av både ungdomar och vuxna. Gärna på det viset att de vuxna sköter det administrativa i
form av budget och liknande och ungdomarna är med och planerar och genomför aktiviteter.
På enkäten som genomfördes under SKUs årsmöte svarade alla utom en att det bästa vore om
styrelsen bestående av ungdomar och församlingsanställd tar finansiella beslut tillsammans.
Man ser även gärna att vuxna är med under ungdomskvällarna.
Att ha vuxna med under aktiviteter var något som bekräftades som positivt av informanterna
och de ville gärna att det fanns någon vuxen involverad. Informanterna som representerade
någon av projektets organisationer ansåg att ungdomar skulle klara av att driva verksamheten
på egen hand och de informanter som inte var kopplade till någon av ungdomsorganisation
ansåg även de att så länge man som ungdom är engagerad så klarar man av det mesta. Att man
gärna ville ha vuxna involverade i sin fritidsaktivitet berodde snarare på att man uppskattade
att det fanns någon vuxen utanför familjen som brydde sig om en, frågade om dagen och så
vidare. En vuxen person att prata med och ha en relation till helt enkelt. Informanterna som
spenderade mycket tid på fritidsgårdarna pratade även om att det är bra med vuxna på plats så
att alla ungdomar sköter sig och beter sig väl mot varandra. En informant pratade om att
ungdomar har en tendens att frysa ut dem som inte är likadana och att det på grund av det vore
bra med aktiva vuxna.
Att ungdomar har en tendens att frysa ut andra ungdomar är något som de vuxna tar upp när
de pratar om sin roll i lokalavdelningen. I en ungdomsorganisation som styrs av enbart
ungdomar är det vanligt att det skapas det egna regler och typer av beteenden som inte är i
enlighet med stadgarna. Fokus i verksamheten kan bli väldigt smalt och gör att det blir svårare
för ungdomarna att identifiera sig med den och känna att de passar in (Frisell & Braw, 2015)
Stämningen som skapas kan fungera väldigt exkluderande och det blir de vuxnas jobb att få
de olika klickarna av ungdomar som bildas att umgås med varandra och bilda en grupp
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snarare än flera, hävdar de vuxna informanterna. Om vi tar upp exemplet med UNF Nybro
igen så var det där tydligt att det skapats egna regler. Om det inte finns en vuxen i
lokalavdelningen krävs det att någon av ungdomarna själv tar på sig rollen som den som ska
vara inkluderande, få organisationen att fungera och få nya medlemmar att känna sig
välkomna i gruppen. Ordförande i Grön Ungdom är en sådan person som verkar för att
gruppen ska vara en tight grupp snarare än flera små. En person som själv hade sökt upp Grön
Ungdom beskrev ordförande som förbundets pappa som såg till att alla kände sig välkomna.
Hen och de övriga informanterna från Grön Ungdom beskrev att man avsatte tid från politiken
för att lära känna varandra och att båda aspekterna var lika viktiga. Skulle den här personen
däremot inte finnas inom ungdomsorganisationen finns det en större risk att gruppen blir
splittrad. UNF i Nybro är helt ungdomsstyrda. Det finns en distriktskonsulent som besöker
dem ibland för att hjälpa till med diverse saker som kan behövas. Till exempel med att planera
ett terminsschema. Gruppen i Nybro var delade i mindre grupper, vissa var välkomna in i de
viskande samtalen i rummet bredvid och vissa var det inte. Vissa försökte planera och
anordna aktiviteter, andra satte käppar i hjulet för det och styrelsemedlemmarna beskrev att
när det gällde nya medlemmar så kände de oftast någon i verksamheten och kom med därför
eller så skulle det säkert finnas någon aktiv medlem som kunde passa med den nya. Jämför
man UNF i Nybro med Grön Ungdom är skillnaderna uppenbara. Där det finns en tydlig
ledarfigur, som det gör i Grön Ungdom, anpassar sig gruppen efter vad hen säger och gruppen
knyts samman till en. I en ungdomsorganisation där denna ledare saknas, som i UNF i Nybro,
och där inga beslut fattas utan gruppen skapas det egna regler och mindre grupper då en grupp
där sammanhållningen inte prioriteras har svårt att ta gemensamma beslut. Hur samma
organisation fungerar i Kalmar framgår tyvärr inte då inte någon medlem valde att dyka upp
under kvällen lokalavdelningen besöktes. För att undvika att dessa strukturer skapas kan det
därmed vara hjälpsamt att faktiskt ha en vuxen kopplad till verksamheten om det är så att
ingen medlem själv vill ta på sig den ledarrollen.
Har man dock som lokalavdelning bestämt sig för att ungdomar ska vara de som styr
verksamheten men ändå valt att involvera en vuxen, vilket officiellt verkar vara linjen
majoriteten av ungdomsorganisationerna har tagit, så bör man vara konsekvent. Att som
vuxen gå in och ”fixa” saker och på det sättet hjälpa ungdomarna, eller göra det för att det går
snabbare då, motverkar snarare frivilligheten bland ungdomarna själva än underlättar för den
(Frisell & Braw, 2015).
Så, oavsett om en ungdomsorganisation består av bara ungdomar eller en blandning av
ungdomar och vuxna är det viktigt att det finns en tydlig definition av vilken typ av
organisation man är. Antingen ges ungdomarna helt ansvar över föreningen, med alla
konsekvenser det kan innebära, eller så görs det inte men oavsett vad som väljs gör en
otydlighet att ungdomarna inte orkar bry sig om eller engagera sig i organisationen.
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Sa hur vet vi öm vi har hallbara
strukturer?
En organisation kan inte fungera om inte förutsättningarna är rätt. Att starta upp en
organisation på landsbygden och förvänta sig att barn och ungdomar tar sig dit är inte hållbart
utan att ta vissa saker i beaktning. Därför kan följande fungera som en enkel checklista där ni
kan se hur många av punkterna som er lokalavdelning har funderat på i planerandet av
verksamhet:
Kollektivtrafik – På landsbygden bor folk mer utspritt därför måste planering ske med
busstidtabellerna i åtanke. Om det inte finns någon kollektivtrafik, finns då möjlighet till
skjuts eller liknande till och från aktiviteten? Det går inte att anta att föräldrar vare sig kan
skjutsa eller hämta vid lokalen då familjelivet sällan kretsar kring en enskild familjemedlems
fritidsaktiviteter.
Tid – När sker aktiviteten? Vid en möjlighet att gå direkt från skolan till aktiviteten kanske
fler människor kan fångas upp. Finns möjligheten att planera aktivitet efter de barn och
ungdomar som åker buss? Bor man utanför tätorten vill/får man inte åka hem ensam alltför
sent och föräldern kanske inte har möjlighet att hämta sina barn och ungdomar. Positivt med
att planera aktivitet efter busstidtabellen är även att de barn och ungdomar som har ex. en
timme att vänta innan bussen kommer har då en möjlighet att gå till organisationslokalen
istället.
Mötesplatser – Var ligger lokalen? Har ungdomarna möjlighet att komma åt den utan en
vuxen? Hur lång tid går åt att transportera sig till lokalen? Beroende på var föreningslokalen
ligger kommer den onekligen att locka olika många människor.
Belysning – Ägnar sig organisationen åt aktiviteter på kvällarna? Vågar medlemmarna ta sig
från lokalen till hemmet när mörkret har fallit? Känsla av trygghet eller otrygghet kan vara en
push/pull faktor.
Socioekonomiska förhållanden – Hur ser medlemmarnas hemförhållanden ut? Kommer
man från ett rikt eller fattigt hem och speglar det i sin tur valet av fritidsaktiviteter? Går det
bättre för organisationer med medlemsavgift eller utan? Dyra vs billiga aktiviteter?
Synlighet – Marknadsföring. Vet ungdomarna om att föreningen finns på orten? Hur tar de
reda på information och vet föreningarna om vart de bör synas för maximalt genomslag?
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Organisatiönernas arbete
Sociala medier
Ungdomar efterfrågar information om ungdomsorganisationer på nätet och genom sociala
medier. Brit Stakston som skrivit boken Gilla! – dela engagemang, passion och idéer via
sociala medier (2011) är också väldigt positivt inställd till att organisationer inom den ideella
sektorn marknadsför sig genom att använda sig av sociala medier. Sociala medier ger gratis
marknadsföring och kan nå ut till mängder om man vet hur man ska använda dem. Samtliga
ungdomsorganisationer berättar att de är aktiva på Facebook och försöker uppdatera
kontinuerligt om vad som ska ske i eller vad som har hänt. Stakston (2011) rekommenderar
att för att synas på sociala medier så bör man ge sig in i debatten, kommentera nyheter och
dela länkar. Göra organisationen relevant och mer synlig för andra än bara ens medlemmar
helt enkelt. Finns det kanske någon inom föreningen som tycker om att skriva och debattera?
Varför inte låta hen göra det för lokalavdelningens räkning? Det kanske finns någon som
tycker att det är kul att lägga upp bilder på Instagram. Låt då hen sköta ett Instagram-konto
för lokalavdelningen. Eller låt ansvaret för kontot gå runt bland intresserade medlemmar.
Skapa en Snapchat och lägg upp korta filmer eller bilder på verksamhetens vardag eller något
annat som verkar roligt. Framför allt, se till att ni dyker upp som resultat på Google-sökningen
”föreningar i Oskarshamn” eller ”vad kan man göra i Mönsterås”.

Marknadsföring
När det kommer till marknadsföring upplever de flesta av ungdomsorganisationerna att de har
sina strategier som de kör på. Ung Aktiv använder sig av Facebook och av att medlemmarna
själva berättar om föreningen. De bjuder även in högstadieklasser till prova på-dagar i deras
lokaler. UNF åker ut till högstadieskolor med exempelvis sumodräkter som folk får prova på
att brottas i och skickar sedan ut ett kort till medlemmarna om terminens aktiviteter. SKU
värvar konfirmander, Grön Ungdom åker ut till skolor och pratar politik och ringer sedan
deras medlemmar för att försöka övertala dem om att komma på möten och Scouterna skickar
ut lappar till skolstarterna. Ändå är inte andra ungdomar medvetna om att dessa organisationer
existerar. De skulle istället vilja se att organisationerna kom till skolorna i samband med en
föreningsmässa eller liknande där de skulle kunna gå runt och prata med representanter från
organisationerna. Utöver användning av sociala medier som det skrivits om i stycket ovan så
pratar ungdomarna om att det vore bra om organisationerna kunde skicka ut mail och sms så
att man får en påminnelse om veckans aktivitet. Utöver det så tycker de att det traditionella
sättet att ”sätta upp lappar” fortfarande fungerar bra. Så länge lapparna är stora och färgglada
så kan man inte låta bli att titta på dem. Dessa lappar får gärna ta upp en prova på-dag eller
liknande för äldre ungdomar (generellt sett i övre tonåren). Ungdomar i övre tonåren upplever
ofta att även om de skulle vilja börja med något nytt så är de är för gamla för att göra det.
Därför skulle det kunna fungera att uttryckligen rikta sig till just denna grupp i ord och
därmed säga att det är okej för dem att gå med i organisationen även nu.

92

Något annat att föredra i stor storlek är organisationernas loggor vid deras samlingslokaler.
Ger man sig för första gången iväg för att vara med på en aktivitet är det bra att man vet att
man kommit rätt. Det är även något som syns när ungdomar (och andra) går förbi lokalen och
kanske även då något som läggs på minnet att det finns i större utsträckning.
Oavsett om man som ungdomsorganisation vill se sig som en motpol till samhället och verka
mot ett konsumtionssamhälle eller för en lokal gemenskap så måste man inse att den
målgrupp man riktar sig till verkar inom det samhället som är levande idag. Spelar man då
inte till viss del efter detta samhälles regler så riskerar man att aldrig nå ut till en stor grupp
ungdomar och potentiella medlemmar.

Ett steg till
Om man bortser från att organisationerna i projektet är demokratiskt uppbyggda så är det
ytterligare en sak som skiljer dem från diverse idrottsföreningar. Denna sak är ”steget vidare”.
Bara Grön Ungdom har en tydlig plan med ett medlemskap, efter 26 slutar du vara medlem i
Grön Ungdom och är istället medlem i Miljöpartiet. Det är vanligt att du redan som medlem i
ungdomsförbundet är med på Miljöpartiets möten och kampanjer. Det finns där en stark
relation mellan moderorganisation och ungdomsorganisation, både under tiden i Grön
Ungdom och som ett steg efteråt. På samma sätt kan du inom exempelvis fotboll byta lag i
takt med att du blir äldre och slutligen komma upp till ett lag där du kan stanna hela livet
(eller så länge du känner att du orkar). Detta saknas inom de övriga ungdomsorganisationerna
som inte har samma utbyte med sin moderorganisation. När en scout gått från att vara
upptäckare till att gjort sitt rover-år, vad kan hen göra sedan om hen inte känner för att vara
ledare? Om en person är medlem i SKU till det att hen blir 30, vad är hens roll sen om
lokalavdelningen inte har någon kontakt med övrig församling?
I de flesta organisationerna saknas det en livscykel. Frågan blir då varför jag som exempelvis
17- eller 23-åring borde anstränga mig och vara engagerad när jag ändå snart måste sluta i
lokalavdelningen och därmed inte får någon belöning för mitt arbete.
Vad gör organisationerna för att engagemanget ska vara långvarigt?

Tid finns
Den främsta anledningen till att ungdomarna inte engagerar sig är att de upplever att de inte
har tid till det. Det är oftast inte helt sant. Tiden finns men läggs hellre på att umgås med
vänner eller att genomföra aktiviteter på egen hand. Det finns även en motvilja mot att ta på
sig arbete som man inte vet vad det innebär, speciellt när uppgiften heller inte låter speciellt
kul. Att fråga sina medlemmar om de är intresserade av en specifik uppgift snarare än ett
uppdrag kan göra att de är mer villiga att ta på sig det. Det är också viktigt att man är tydlig
med hur länge man förväntar sig att medlemmen sköter den här uppgiften och vad som krävs
av denne i sitt arbete med detta. Är man tydlig på dessa punkter innebär det också att
personen ser resultaten av sina ansträngningar betydligt tydligare.
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Mål
Vad strävar ungdomsorganisationer efter? Hur arbetar de för att nå det? Har lokalavdelningar
samma mål med sin verksamhet som ett distrikt eller ett rikskansli har? Vad är viktigast, vad
lokalavdelningen vill eller vad riksförbundet vill? Med tydliga mål har man som både
organisation och medlem alltid något mätbart att jobba mot. Det kan även innebära att man
som medlem blir mer engagerad när man känner att alla arbetar tillsammans mot samma sak.
Det behöver inte vara något stort som spänner över flera år utan kan lika gärna, eller nästan
hellre, vara ett kortare projekt som man ser resultatet av redan i slutet av terminen. Har man
satt upp ett mål i verksamheten är det viktigt att det är förankrat hos medlemmarna. Det
betyder att om en styrelse fattar beslut om till exempel en lokalavdelnings framtid eller vilken
typ av konsert de ska sätta upp till jul så måste medlemmarna vara med och veta om besluten
som fattas. Känner inte alla till vad lokalavdelningen vill och vad den arbetar för så är det
svårt att driva en enad och engagerad verksamhet.
Något som bör vara förankrat är hur föreningen ska se ut. Inom UNF är det ungdomar som
styr lokalavdelningen i en styrelse. Punkt. Inom exempelvis SKU finns inte samma tydlighet.
Församlingar med en SKU-grupp kan därför lägga upp arbetet med gruppen på samma sätt
som innan och inte ge ungdomar mer officiellt ansvar än tidigare. På samma sätt skulle de
kunna starta en styrelse och ge ungdomarna ansvar över den egna budgeten och nyckel till
samlingslokalen. Men bristen på vad det egentligen innebär för skillnad mellan att vara en
ungdomsgrupp i församlingen eller en lokalavdelning till SKU gör att varken vuxna i
församlingen eller ungdomar i lokalavdelningen vet vad som förväntas av dem som
verksamhet.

Välkomnande
För att människor ska tycka att det är roligt att komma till organisationerna behöver de känna
sig välkomna. I många av ungdomsorganisationerna är det uttalat att man önskar sig fler
medlemmar, det är så att säga ett mål de har satt upp. Existerande medlemmar och vuxna i
lokalavdelningar säger alla att de inser att det behövs fler medlemmar men de uttrycker inte
nödvändigtvis att de skulle vilja ha det. Nya människor skulle möjligtvis göra att gruppen
förändrades och det ser de som är aktiva i lokalavdelningarna som något negativt. Om man
som ungdomsorganisation anser att fler medlemmar är av yttersta vikt är det också mycket
viktigt att målet är förankrat i den löpande verksamheten.
Vill man att passiva medlemmar ska engagera sig eller att fler går med i organisationen är det
jätteviktigt att de får en plats i gemenskapen. Känner man sig inte välkommen första gången
på ett nytt ställe är chansen liten att man kommer tillbaka. Både ungdomar och vuxna kan
fungera som en välkomnande insats. Huvudsaken är att den finns där.

Fördomar
Som nämnts av ungdomar i undersökningen så är samtliga ungdomsorganisationer
förknippade med förutfattade meningar. Dessa kan vara mer eller mindre smickrande eller
innehålla en högre eller lägre halt av sanning, ändå finns de där. Detta gäller alla projektets
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organisationer; SKU, Grön Ungdom, UNF, Scouterna och Ung Aktiv, och antagligen samtliga
som inte ville vara en del av projektet. Visst går det att ignorera vad andra säger om en, men
det förändrar inte vad det är som sägs. Om vi ska gå in på att väcka uppmärksamhet så kan
man heller inte använda det till sin fördel i marknadsföringssyften. Att spela på fördomarna
genom att antingen förstärka dem eller gå helt emot dem skapar både uppmärksamhet och en
medvetenhet om organisationen.
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Ar strukturerna hallbara?
I Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts ansökan till myndigheten för civil- och samhällsfrågor
för projektbidrag ställdes det sju frågor som beskrev vad projektet skulle fokusera på samt vad
hållbara strukturer bör utgå ifrån. Dessa frågor var följande:
1. Hur bör demokratiska strukturer i en förening vara uppbyggda för att de ska uppfylla
sitt syfte och vara genomförbara?
2. Hur mycket stöd av en moderorganisation, och i vilken form, är meningsfullt; var
ligger gränsen där stödet blir förmynderi?
3. I vilken omfattning finns det mötesplatser där ungdomar kan träffas på sina egna
villkor?
4. Är mötesplatserna tillgängliga, till exempel genom kollektivtrafik, låstider och
möjlighet för ungdomar att ha egen nyckel? Finns det mötesplatser nära ungdomarnas
naturliga mötesplatser, och har ungdomar möjligheten att ta sig hem när de inte åker
med skolskjuts, till exempel med kollektivtrafik?
5. Hur många ungdomar finns det på landsbygden överhuvudtaget? Är det rimligt att –
utifrån vår utgångspunkt – tänka mötesplatser i varje församling eller behöver vi tänka
mer regionalt?
6. Vilka konsekvenser har ett eventuellt behov av mer regional organisering för
bidragsformer? Vi tänker i huvudsak på landstingsbidraget, som i nuläget vanligtvis
kräver lokalavdelningar i en viss andel kommuner i ett län.
7. Hur bör en distriktsorganisation vara uppbyggd så att den engagerar ungdomar och ger
stöd till lokalavdelningar i rimlig omfattning utan att det blir förmynderi.
Jag tänkte att jag här nedanför skulle försöka besvara dem utifrån vad undersökningen har
visat. Svaren är därmed tagna från vad som beskrivits tidigare i rapporten. Dock är det svårt
att svara på hur strukturerna föreningsspecifikt ska se ut i och med att de riktar sig till olika
målgrupper och förespråkar olika intressen. Därför kommer frågor om strukturer besvaras
generellt så att samtliga av projektets ungdomsorganisationer kan ta till sig de bitar där de
anser att de brister. Ett tips för framtida arbete i organisationen är att på egen hand fundera
över vilka strukturer som finns och vilka normer som gäller hos just dem.
1. Hur bör demokratiska strukturer i en förening vara uppbyggda för att de ska
uppfylla sitt syfte och vara genomförbara?
Strukturerna som ungdomsorganisationerna lever efter idag är i många fall gammalmodiga.
Idag vill man engagera sig i en viss uppgift och under en viss tid, om man känner att man
vågar engagera sig alls. Att då förvänta sig kontinuerligt engagemang varje vecka i flera år är
att bädda för besvikelse. Istället blir det då ett fåtal personer i varje lokalavdelning som tar på
sig att göra allt eller så lämnas ansvaret över till vuxna att planera för verksamheten. Inget av
alternativen blir i slutändan särskilt demokratiskt.
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Syftet inom föreningarna bör för det första vara klara för alla. Och med alla menas här
medlemmarna i lokalavdelningarna. Riksorganisationen eller distriktsorganisationen kan fatta
hur många beslut som helst men vet inte medlemmarna om dessa så kommer de inte
uppfyllas. Vad vill föreningen? Vad är syftet med den officiellt och vad är syftet med den
enligt medlemmarna? De stämmer sällan överens. Majoriteten av medlemmarna i
föreningarna var med i dessa på grund av att de tyckte att det var roligt att träffa övriga
medlemmar samt roliga aktiviteter som man utförde i gruppen. På högre nivå vill man snarare
påverka något, i föreningen eller i samhället. Det behöver därför en tydlig förankring mellan
lokalavdelningar och andra instanser i organisationen. En sak som skulle kunna hjälpa i ett
sådant läge är ett tydligare språk och att utgå från lokalavdelningsnivå. Presentera praktiska
saker man kan göra i lokalavdelningarna istället för bara ett tema och återigen att man
beskriver på ett tydligt sätt varför lokalavdelningarna bör jobba för det målet eller temat. Vad
är deras vinst och varför är deras insats viktig? Man börjar alltså på en grundnivå med en
handling medlemmarna kan utföra istället för att presentera målet utan en väg dit.
Hos UNF finns en distriktsansvarig som åker runt till lokalavdelningarna, hjälper dem med
saker som kan behövas och försöker hålla en röd tråd som går genom alla avdelningar. Hos
Ung Aktiv åker de anställda runt till de olika verksamheterna och hugger i där det behövs. Det
är något som förbinder lokalavdelningarna med varandra i och med att man då får höra om
vad andra i samma förening gör i sin verksamhet och även håller de olika lokalavdelningarna
på ett liknande spår. Detta är något som saknas i de övriga föreningarna vilket gör att
lokalavdelningarna drivs på olika sätt och information kan gå förlorad om det inte finns någon
som är väldigt engagerad i till exempel distriktsstyrelsen och för in det i sin lokalavdelning.
Ett ord att hålla i minnet är inkludering. Strukturerna som finns i föreningar är ofta osynliga
för de som är en del av dem men gör det svårt för andra att känna sig välkomna. Att inte
känna sig välkommen försvårar för demokratin inom föreningen. Förenkla språket. Håll
öppet i samband med att det går bussar. Marknadsför er på andra ställen än där ni brukar och
framför allt, om ungdomarna är de som ska styra föreningen måste de också tillåtas ta ansvar,
även för småsaker som att ställa fram fikat.
2. Hur mycket stöd av en moderorganisation, och i vilken form, är meningsfullt;
var ligger gränsen där stödet blir förmynderi?
I alla ungdomsorganisationer som har en vuxen som är anställd eller i en typ av
ansvarstagande position av moderorganisationen går det att finna en viss typ av förmynderi.
Att antingen vara en ungdomsstyrd organisation eller en vuxenstyrd organisation bör vara
tydligare så att ungdomarna vet vad som förväntas av dem. Vad som även skulle behövas är
en relation mellan ungdomsorganisationen och moderorganisationen. Om vi tar exemplet
SKU så svarar medlemmarna att de ser sig vara medlemmar i ett par år, till det att de flyttar
efter gymnasiet exempelvis. De anser också att det kommer en punkt i livet när man inte
längre vill spendera sina kvällar med ett gäng 16-åringar och att man då naturligt kommer
sluta i SKU. När man blir äldre finns det inget alternativ. Känner man att man ”vuxit ifrån”
SKU kan man inte ta ett naturligt steg över till övriga församlingen i och med att de inte haft
någon kontakt tidigare. Med en tätare kontakt och ett utvecklande av en gemenskap skulle
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man som äldre ungdom kunna se en framtid inom kyrkan. En gemenskap blir därmed kanske
viktigare än rent stöd.
3. I vilken omfattning finns det mötesplatser där ungdomar kan träffas på sina egna
villkor?
På det stora hela; inte alls. Samtliga organisationer har öppet en dag i veckan mellan två
specifika klockslag. UNF i Kalmar har tidigare haft att ungdomarna kan komma in i lokalen
när de vill men i och med att de nyligen bytt lokal har de (under tiden projektet varit igång)
inte tillåtit det ännu. I Nybro har UNF tillgång till nyckeln till lokalen men det framkommer
inte i intervjuerna om de går dit de kvällar de inte har aktiviteter. Ung Aktiv är därmed den
enda förening där medlemmarna får ta ansvaret över lokalen och kan komma och gå som det
passar dem. På det stora hela har dock inte ungdomar möjlighet att träffas på egna villkor utan
är styrda av föreningen.
4. Är mötesplatserna tillgängliga, till exempel genom kollektivtrafik, låstider och
möjlighet för ungdomar att ha egen nyckel? Finns det mötesplatser nära
ungdomarnas naturliga mötesplatser, och har ungdomar möjligheten att ta sig
hem när de inte åker med skolskjuts, till exempel med kollektivtrafik?
Fråga fyra går hand i hand med fråga tre. Alla föreningar utom Grön Ungdom och Scouterna
har drop in-verksamhet för att kunna göra det möjligt för ungdomarna att dyka upp när de
känner att de har tid eller möjlighet. Detta är dock bara en gång i veckan under i genomsnitt
tre timmar. Med undantag för SKU i Torslunda, där dörrarna stängs i tid för att man ska hinna
med sista bussen hem, har inga speciella åtgärder tagits för att anpassa dessa öppettider efter
andra än de som bor på orten där föreningens lokal finns. Ungdomars naturliga mötesplatser
är på skolan eller ”i stan” och föreningarna har i majoriteten av fallen lokaler i närheten av
någon av dessa platser. Detta spelar dock ingen roll i och med att ungdomarna bara har
tillträde till lokalerna under vissa klockslag en gång i veckan och inte tillåts ta ansvar över
egen nyckel. Mötesplatserna tillhör alltså inte ungdomarna själva utan de snarare tillåts att
vara där under korta perioder.
5. Hur många ungdomar finns det på landsbygden överhuvudtaget? Är det rimligt
att – utifrån vår utgångspunkt – tänka mötesplatser i varje församling eller
behöver vi tänka mer regionalt?
Hos majoriteten av föreningarna är det mellan 10-20 ungdomar som kommer de kvällar som
verksamheten håller öppet. Om vi då utgår från vad den församlingsanställde i Torslunda
berättade om att det blir svårt att göra verksamhet med en grupp där det finns över 25
medlemmar så kan vi räkna ut vad för typ av underlag som finns i kommunerna. På enkäten
som skickades ut till gymnasieskolorna fanns frågan ”Kan du tänka dig att vara med i någon
av följande organisationer?” varefter alla projektets organisationer fanns listade. De minst
populära organisationerna att gå med i var SKU med 5,6 % och Scouterna där 5,5 % kunde
tänka sig att bli medlemmar. Tar vi då 5 % av kommunernas ungdomar får vi att Mönsterås
har cirka 175 barn och ungdomar som kan tänka sig att gå med i någon av de minst populära
föreningarna. I Mörbylånga är det cirka 199 personer och i Oskarshamn 361 personer. Att
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samtliga skulle gå med i någon av fröreningarna är inte troligt men om vi nu skulle utgå ifrån
uttalandet från den anställde i Torslunda att det är svårt att göra verksamhet med mer än 25
personer så skulle siffrorna säga att det finns tillräckligt mycket ungdomar för att satsa på
verksamhet på landsbygden.
Att tänka mer regionalt är i nuläget inte aktuellt. Ungdomar beskriver i intervjuerna och i
enkäterna att de kan tänka sig att utföra aktiviteter i kommunens tätort i och med att de ofta
måste pendla till och från den för sin skolgång men skulle de vara tvungna att åka längre än så
är chansen inte så stor att de kommer.
6. Vilka konsekvenser har ett eventuellt behov av mer regional organisering för
bidragsformer? Vi tänker i huvudsak på landstingsbidraget, som i nuläget
vanligtvis kräver lokalavdelningar i en viss andel kommuner i ett län.
Om man ändå skulle vilja regionalisera skulle detta få negativa följder i form av betydligt
mindre pengar till verksamheten. Likt grundaren av Ung Aktiv säger så måste
föreningsbidragen förändras för att ungdomsorganisationer ska kunna utvecklas. Förändras
inte bidragsformerna tvingas organisationerna att behålla sin nuvarande form vilket i
utsträckning leder till att de förlorar medlemmar. Så länge bidragen är baserade på antalet
medlemmar och kommunerna de bor i istället för vad de gör så är det svårt för föreningar att
skapa nya mötesplatser eller former. Att bidragsformerna inte förändras kan i mycket bero på
att det inte finns några naturliga plattformer för bidragstagarna och bidragsgivarna att mötas
på och diskutera. Kommuner och regionförbund beklagar sig över att ungdomar inte dyker
upp när de bjuder in till möten och ungdomar i organisationer beklagar sig över att dessa
möten alltid ska ske på de vuxnas villkor, vilket oftast betyder under en arbetsdag då
ungdomar går i skolan eller jobbar.
7. Hur bör en distriktsorganisation vara uppbyggd så att den engagerar ungdomar
och ger stöd till lokalavdelningar i rimlig omfattning utan att det blir
förmynderi.
Av de ungdomsorganisationer som ingick i projektet så hade UNF, SKU, Grön Ungdom och
Dacke scouter distriktorganisationer som de tillhörde. Från Scouternas sida upplevde man att
det blev mer jobb om man som lokalavdelning hade med dem att göra, i SKUs
lokalavdelningar upplevde man mest distriktet som något som anordnade läger och Grön
Ungdom hade visserligen kampanjer tillsammans med distriktet men var i all väsentlighet
självstyrande. (Med UNF diskuterades aldrig distriktet mer än att det finns en
distriktskonsulent som hjälper lokalavdelningarna med saker de behöver). Distriktet var med
andra ord något man helst undvek eller något som ordnade saker åt en. Oavsett vilket av de
två det var så verkade medvetenheten om att det fanns ett distrikt låg bland medlemmarna.
Dacke scoutdistrikt har försökt involvera lokalavdelningarna mer i distriktets verksamhet. De
har erbjudit gemensamma aktiviteter, kurser, material och en portal på internet där ledare kan
hitta tips och få hjälp i sin verksamhet. De upplever från distriktets sida att intresset från
kårerna är baserat på vilka som är med i dem, vill de inte förändra något så kan inte distriktet
göra något åt saken. Kåren i Södermöre beskriver samma sak, de upplever att distriktet kanske
gör bra saker men att de inte vet så mycket om den saken då de har tillräckligt med saker att
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göra utan att ta hänsyn till vad distriktsorganisationen hittar på. Att distriktsorganisationen
skulle bli ett förmynderi kräver mycket tid och arbete. Att medlemmarna som inte är med i en
styrelse ens ska veta om att de finns kräver mycket tid och arbete. Istället för att oroa sig över
att distriktet tar över i ett förmynderi kanske det är bättre att fokusera på att visa för
medlemmar att distriktet finns och varför det är relevant.
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Sa vad gar det att dra för slutsatser?
Så vad kan vi då ha kommit fram till?


Resultaten från undersökningen är väldigt motsägande. Det som får ungdomar att
stanna kvar i en organisation är att de känner att de får vara med och bestämma och
utvecklas genom det. Ett ansvar helt enkelt. Ansvar är också det som skrämmer bort
ungdomar.

Vad kan vi som organisation göra? Låt medlemmarna ta ansvar för mindre uppgifter (till
exempel att uppdatera organisationens Facebook eller Instagram) eller under en kortare
tidsbestämt period. Lägg inte så mycket vikt vid roller utan inse att alla typer av engagemang
kräver uppmuntran.


Organisationerna i projektet är anonyma

Vad kan vi som organisation göra? Besök skolor och sätt upp stora, färgglada lappar. Visa att
ni finns och vad ni gör i fysisk form.


Även i organisationer som ska drivas av ungdomar och för ungdomar kan vuxna vara
viktiga. Utan dem skapar medlemmar egna regler och sätt att bete sig som kan verka
exkluderande.

Vad kan vi som organisation göra? Har ni ingen vuxen knuten till lokalavdelningen: Se över
hur ni gör när det kommer nya medlemmar. Välkomnas denne eller förväntas hen att passa in
i gruppen på egen hand? Ungdomar kan göra samma sak som vuxna men uttalade regler och
tillvägagångssätt är då väldigt viktigt för gemenskapen.
Har ni en vuxen knuten till lokalavdelningen: diskutera tillsammans vad som är dennes roll i
verksamheten. Uttala vad som krävs och förväntas av den vuxne och vad som krävs och
förväntas av er ungdomar.


Demokratiskt uppbyggda ungdomsorganisationer är inte så demokratiska. I alla
organisationer finns det någon eller några som kan bestämma mer än andra. Vuxna
eller äldre medlemmar. Detta trots att alla medlemmars åsikter borde vara lika mycket
värda.

Vad kan vi som organisation göra? Var konsekventa med vilka som ska bestämma över
organisationerna och våga låt medlemmarna göra fel. Uppmuntra alla som engagerar sig
och prata om hur kul det är så att fler blir sugna.


Regionalisering är inte en bra idé för fortsatt aktiva medlemmar.

Vad kan vi som organisation göra? Centralisering till en kommuns tätort fungerar i och med
att medlemmarna som bor på landsbygden till stora delar måste pendla ändå. Att flytta den
från tätorten till en ännu större stad skulle göra att ungdomar slutar i organisationen.
101



Tid för engagemang finns egentligen.

Vad kan vi som organisation göra? Fråga medlemmarna om de kan tänka sig att ta på sig
tidsspecifika uppgifter som ger resultat snarare än långa uppdrag samt vara tydligare med
vad de förväntas göra.


Det finns ingen livscykel inom vissa av organisationerna.

Vad kan vi som organisation göra? Upprätta en relation med moderorganisationen så att det
blir en naturlig del av livet att fortsätta engagera sig och se en framtid inom organisationen.


Man vill inte ha nya medlemmar i verksamheten men man vet att man bör vilja ha det

Vad kan vi som organisation göra? Sluta prata om att ni behöver nya medlemmar. Det skapar
snarare en osäkerhet hos de medlemmar som är aktiva. Satsa istället på att göra så mycket
som möjligt för medlemmarna och de kommer i sin tur vilja dela med sig av det till andra.


Ungdomar tillåts inte ta ansvar och det finns en otydlighet i vad som gäller i
lokalavdelningarna.

Vad kan vi som organisation göra? Var tydliga med vilka krav ni som organisation ställer på
exempelvis en församling vid uppstart av en SKU-avdelning eller en fritidsgård vid start av
Ung Aktiv. Ska ungdomar få komma och gå i lokalen? Ska vuxna finnas på plats vid varje
möte eller träff? Vilket ansvar förväntas ungdomarna få och hur ska ett styre se ut?


Ungdomar efterfrågar inte ansvar utan är oftast nöjda med ”hur det alltid har varit”.

Vad kan vi som organisation göra? Sätt upp nya mål som lokalavdelningarna ska jobba mot.
Börja med kortsiktiga så att medlemmarna snabbt kan se ett resultat och tycka att det är
roligt.


Vad ledning tycker att organisationen är och vad medlemmarna tycker är oftast två
olika saker.

Vad kan vi som organisation göra? Fundera över vad man kan göra med organisationen från
en medlemsnivå. Börja alltid tänka från lokalvdelningarna och uppåt istället för vad ni i
exempelvis distriktet vill att lokalavdelningarna ska uppnå. Använd ett lätt och tydligt språk.
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Slutsatser specifikt för Svenska Kyrkans
Unga i Vaxjö stift
Då Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift är ägare till projektet Hållbara strukturer för
ungdomsorganisationer på landsbygden har mer fokus hamnat på deras lokalavdelningar och
deras strukturer än på övriga ungdomsorganisationer. Nedan kommer därför slutsatser som är
specifika för just dem men som i många fall även överensstämmer med de mer generella
slutsatserna i ”Så vad går det att dra för slutsatser?” på sida 100.

Även inom SKU är det ansvar som gör att man stannar kvar inom organisationen.
Styrelsemedlemmar kände ett större ansvar över lokalavdelningen än vad medlemmar gjorde.
De var engagerade och kände att de antagligen skulle vara medlemmar fram till det att de
flyttade från orten. Medlemmar som snarare deltog i verksamheten utan att ta ansvar för den
såg inte samma lockelse i att stanna kvar en längre tid. Ungdomar som varit med länge i
organisationen kände att de skulle våga ta ansvar för aktiviteter och liknande men de som
varit med kortare tid skulle inte det då de inte vet vad som i så fall skulle förväntas av dem
eller vad de skulle göra. Ett sätt att nå dem skulle därför kunna vara att dela ut eller erbjuda
kortare och tydliga uppgifter där de själva kan se resultaten och få känna att de kan.

Det är otydligt vad det innebär att vara en lokalavdelning i SKU.
I SKU är det tillåtet att sköta lokalavdelningen på vilket sätt som än bestäms under
verksamhetens årsmöte. Detta innebär i praktiken att vissa lokalavdelningar styrs av styrelse,
vissa av församlingspedagoger och andra av präster men vilka regler gäller egentligen för en
lokalavdelning inom SKU? Ska ungdomarna bestämma allt? Ska de göra det i samspråk med
anställda? Att tydliggöra vad som är de vuxnas roll och vad som är ungdomarnas roll är
viktigt. Bara därigenom kan de avgöra vilka krav de har rätt att ställa på exempelvis
församlings- eller kyrkoråd.
Lokalavdelningarna skulle inte bara tjäna på att förtydliga sin relation till församlingen utan
det skulle även vara bra när man försöker värva nya medlemmar. I undersökningen har det
framkommit att flera personer varit intresserade av att gå med i SKU men låtit bli på grund av
att de inte ville bli konfirmandledare. Har man under årsmötet kommit fram till att
lokalavdelningen är till för konfirmandledare skulle detta vara en tydlig skiljelinje mellan vad
det innebär att vara medlem och att inte vara det. Dock har man i de lokalavdelningar jag
besökt (med undantag av Kamraterna i Nybro) berättat att alla är välkomna till SKUs kvällar.
Detta tyder på att lokalavdelningarna har misslyckats med att tydliggöra vad ett medlemskap i
organisationen innebär.
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Ungdomarna får inte ta ansvar för samlingslokalerna.
Som en reaktion på att församlingar inte helt vet vilka regler som gäller för en lokalavdelning
vågar de heller inte släppa ifrån sig ansvaret över att lokalerna och lokalavdelningen sköts.
Därför är medlemmarna begränsade till en dag i veckan mellan två specifika timmar.

Det finns inga relationer till församlingarna.
Ungdomsgruppen är avskild från församlingen i stort. Man är så att säga en grupp i en källare
och många upplever att det endast är som konfirmand man erbjuds uppgifter i kyrkan utanför.
Brist på relation till församlingen i stort betyder även att du som äldre SKU-medlem inte har
ett naturligt steg vidare från ungdomsgruppen och generellt lämnar församlingen helt. Att
många lämnar SKU efter gymnasiet anses väldigt naturligt. Medlemmarna anser att när man
kommit upp i en viss ålder (20+) så har man inte längre ett intresse av att umgås med 15åringar och då det inte finns något annat som man ser som naturligt att engagera sig i så
lämnar man inte bara organisationen utan även församlingen.

Det finns exkluderande strukturer.
I Svenska kyrkan är alla välkomna och detsamma gäller för Svenska Kyrkans Unga. Dock
kommer, oundvikligen, inte alla att känna sig välkomna. Strukturerna inom organisationen är
byggda utifrån en vit medelklass. Det blir naturligtvis så när detta alltid tidigare har varit
medlemsbasen. Vilka skulle man annars utgå ifrån? Dock kan detta bli problematiskt om man
som organisation strävar efter nya eller fler medlemmar. Sättet man pratar på i en styrelse kan
verka avskräckande, att man stämmer upp i sång som man som ny inte kan eller det inte finns
text på likaså. Även faktorer som öppettider som snarare är baserade på att medlemmar har
föräldrar som kan skjutsa/hämta än på kollektivtrafik, schemalagda aktiviteter under skolans
terminer men inte under sommaren och brist på skyltar eller annan guidning som visar var
gruppen finns förutsätter att medlemmarna kommer från en viss typ av familj med viss
tidigare kännedom om församlingen eller lokalavdelningen. I och med marknadsföring till
enbart konfirmander försäkrar man sig på så vis om att nå just och enbart denna grupp. Det
innebär också att medlemsantalet i Svenska Kyrkans Unga måste minska som ett resultat av
det minskande intresset för konfirmation.
Att medlemskap är gratis räcker alltså inte om man uppriktigt vill att alla ska vara välkomna.

Förändring ses som något dåligt.
I lokalavdelningarna är det få som vill ha förändring. Åsikten är att medlemsantalet alltid har
gått i vågor och att det är bäst att bara fortsätta som man alltid har gjort så kommer det lösa
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sig längre fram. Därför fortsätter lokalavdelningarna att marknadsföra sig hos de minskande
konfirmandgrupperna och vänta på att en större grupp ska hitta till församlingshemmets
källare. Samhället har dock förändrats och forskningen visar på att människor inte engagerar
sig på samma sätt längre. De föredrar att engagera sig i en kortare period och för en specifik
uppgift. Att då vara en organisation som är uppbyggd på att ungdomar ska engagera sig på
årslång basis, eller ens veta på våren vad de ska göra på hösten, blir problematiskt.
Detta gäller även i frågan om nya medlemmar. Att hela tiden börja om från början som grupp
i och med att stämningen förändras i den är inte åtråvärt. Medlemmarna är väl medvetna om
att organisationen vill att de ska bli fler men att gå från att vara medveten om att den önskan
finns till att aktivt jobba för den är ett långt steg att ta. Speciellt när gruppen är tight och då
riskerar att splittras.

Lokalavdelningar funkar fortfarande på landsbygden.
Utöver att förlora bidragspengar vid regionalisering så skulle man som organisation sannolikt
även förlora medlemmar. Ungdomar har inte möjlighet att ta sig till en större stad eller till en
annan kommun för veckoaktiviteter utan att det går ut över deras skolarbete eller deras övriga
fritid.

SKU måste börja synas i samhället utanför församlingshemmet.
SKUs lokalavdelningar är belägna i fina och rymlig lokaler som skulle kunna användas till så
mycket mer än träffar en gång i veckan när det finns vuxna på plats. Dessa skulle kunna
användas till ett utbyte med samhället lokalen är belägen i. Som organisation skulle man
kunna visa att man finns och kanske ge ungdomar ett arbetstillfälle genom att starta upp ett
sommarcafé eller liknande. Det skulle kunna locka folk som vanligtvis inte känner till SKU
till lokalerna, ge organisationen ytterligare ett värde i form av samhällsengagemang och
ungdomar ett tydligt syfte att engagera sig.
Det kräver dock att SKU får ansvaret över och tillåtelse att använda lokalen.

Att vara med i SKU är bra för att få åka på läger.
Att vara en del av en riksorganisation eller en del av ett distrikt ses inte som en fördel i
lokalavdelningarna. Ofta är man som medlem inte ens medveten om att man är en del av SKU
utan ser sig snarare som en del av sin lokalavdelning. Snarare som en del av församlingens
ungdomsgrupp än en del av SKU och den gruppen hade med största sannolikhet skötts på
samma sätt oavsett medlemskap i distrikt- eller riksorganisation. Medlemskap i SKU är först
och främst av ekonomiska fördelar vilka består av att medlemmarna får åka billigare på läger
som arrangeras.
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Epilög
Nu, när projektet är avslutat, börjar arbetet för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift på riktigt
och vi hoppas på att det också gäller andra organisationer som var delaktiga i projektet.
Rapporten ska läsas och analyseras, det ska funderas på slutsatserna rapporten kommer fram
till och hur de påverkar den egna föreningen. Utifrån detta kan konkreta förändringsförslag
mejslas ut. Dessa måste sedan förankras och beslutas inom de demokratiska strukturer som
föreningen har idag.
En genomlysning som den som gjorts i detta projekt ger alltid sekundära effekter. Det är inte
säkert på att dessa direkt beror av de undersökningar som gjorts inom projektet. På grund av
enbart det faktum att undersökningarna har gjorts kan diskussioner väckas eller upptäckter om
sitt eget sammanhang göras. Genom projektet har områden lyfts som vi troligtvis annars inte
hade behandlat ingående.
Vi vill lyfta fram tre sådana sekundära effekter:

Geografisk organisering kan vara ett hinder för utveckling och engagemang
Under projektets gång har vi upptäckt, att den geografiska organiseringen kan vara ett hinder
för utveckling och engagemang.
Den geografiska regionen som Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift ansvarar för omfattar hela
Kronobergs län, de sydliga delarna av Jönköpings län, de sydliga delarna av Kalmar län och
till och med en liten gnutta av Hallands län. Regionförbundet i Kalmar län ansvarar till
exempel för hela Kalmar län. De olika geografiska gränserna kan leda till ansvars- och
intressekonflikter som kan göra samarbete svårt eller rent av omöjligt. Detta har som följd att
vissa möjligheter till föreningens utveckling är inte tillgängliga och därmed är de med
respektive område medföljande engagemangsmöjligheterna för medlemmarna inte heller
tillgängliga.
Vi tror att det kan vara en viktig och intressant diskussion om hur detta dilemma kan
undvikas. Och vi tror på att denna diskussion måste föras i föreningarna (men självklart gärna
med delaktighet av andra, till exempel offentliga organisationer).

Föreningens årscykel kan vara ett hinder för engagemang
Vi har upptäckt att vår egen struktur kan minska medlemmars möjlighet till delaktighet och
inflyttande exempelvis då distriktsårsmötet i slutet av mars beslutar om verksamhetsplanen
för innevarande år. Detta har som följd att medlemmarna på allvar bara har inflyttande på
andra halvåret, då det första kvartalet redan har passerat och andra kvarten ligger så nära inpå
att evemntuella förändringar i verksamhetsplanen är näst intill omöjliga att genomföra.
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Det skulle vara möjligt att planera verksamheten för ett längre tidsintervall, alltså att årsmötet
beslutar även om kommande årets verksamhetsplan. Det som talar emot det är att
engagemangsperioden då blir väldigt lång för den enskilde medlemmen. Många
undersökningar, också den som är presenterad här i rapporten, visar på att ungdomar vill
engagera sig om engagemanget är överskådlig både i tid och omfattning.
Ett annat problem med föreningens årscykel är att för många ungdomar det just är sommaren
då förändringar i livet sker (till exempel flytt till annan ort för att plugga på högskola) och att
ett årsmöte under våren då gör det meningslöst för de som kommer att flytta under sommaren
eller inte vet vad de ska göra till hösten att engagera sig.
Det ska bli spännande diskussioner och det förvantas blir spännande att ser om och hur det är
möjligt att angripa detta problem.

Föreningens demokratiska kultur kan förhindra engagemang
Om en förenings demokratiska kultur blir alldeles för formell blir det ett expertområde. Som i
alla expertområden blir då icke-experter exkluderade vilket leder till beroende och alienation.
Det betyder att en förenings demokratiska kultur i extremfall rentav kan bli odemokratisk.
Därmed kan den demokratiska kulturen i föreningen vara ett hinder för att föreningen nå sina
mål, i alla fall om målen inkluderar delaktighet och engagemang.
Utmaningen blir att analysera den demokratiska kulturen inom föreningen (och det är mycket
svårare än att analysera de demokratiska strukturerna) och hitta det goda mellanläget då den
demokratiska kulturen är tillräckligt formell för att besluten ska bli korrekta och ändå
tillräckligt oformell för att alla ska kunna vara med. En annan utmaning blir alltid att lyfta
nya/oerfarna medlemmar ur alienationen och förse dem med den kunskap och kompetens som
behövs för att kunna vara med.

Torsten Thorvaldsson
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Appendix
Enkät till gymnasieskolorna

1. Vilket år är du född?
2. Är du…
3. Vilken kommun bor du i?

_____________
4. Vilken del av kommunen bor du i?

5. Vilken skola går du på?

liusskolan

Ölands gymnasium

6. Vad är din mammas nuvarande sysselsättning?

6b. Vad arbetar din mamma med?

k

- och sjukvård

- och skönhetsvård
Kultur
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6b2. Vad studerar din mamma?

7. Vad är din pappas nuvarande sysselsättning?

7b. Vad arbetar din pappa med?

- och sjukvård
nstallation, drift, underhåll
- och skönhetsvård
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7b2. Vad studerar din pappa?

8. Hur upplever du familjens ekonomiska situation (upplever du att ni har råd att göra
eller köpa de saker ni vill?)

Fritid
9. Hur många timmar är du vaken efter skolan en genomsnittlig vardag?
-4h
10. Hur mycket tid upplever du att du kan lägga på annat än skolarbete…
på en vardag, efter att skolan är slut?

på en helgdag?

11. Hur många timmar av din fritid en genomsnittlig vardag lägger du på följande?
Umgås med familj
Mindre än en timme

1-2h

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än 10h

1-2h

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

7-8h

9-10h

Mer än

Umgås med vänner
Mindre än en timme

Fritidsaktiviteter i grupp
Mindre än en timme

1-2h

Fritidsaktiviteter på egen hand
Mindre än en timme

1-2h

3-4h

Har tråkigt för att det inte finns något att göra
Mindre än en timme

1-2h

3-4h

5-6h

12. Hur många timmar av din fritid en genomsnittlig helgdag lägger du på följande?
Umgås med familj
Mindre än en timme

1-2h

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

1-2h

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

Umgås med vänner
Mindre än en timme

Fritidsaktiviteter i grupp
Mindre än en timme

1-2h
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Fritidsaktiviteter på egen hand
Mindre än en timme

1-2h

3-4h

5-6h

7-8h

9-10h

Mer än

7-8h

9-10h

Mer än

Har tråkigt för att det inte finns något att göra
Mindre än en timme

1-2h

3-4h

5-6h

13. Hur mycket upplever du att det finns att göra på fritiden?
14. Saknar du någon fritidsaktivitet där du bor? Exemplifiera.
_____________________
15. Tänk dig att du sysslar med en aktivitet där ni träffas en till flera gånger i veckan:
Skulle du kunna tänka dig att åka till annan ort än den du bor i för att delta i
fritidsaktivitet?

Om ja:
15b. Om det är möjligt att ta sig dit: Vilken typ av färdsätt skulle du
använda dig av för att ta dig dit? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ.)

15c. Om det inte är möjligt att ta sig dit: Vad skulle du behöva för att ta dig
dit? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ.)

person som skjutsar

15d. Hur länge skulle det ta dig att pendla till aktiviteten?
-30 minuter
-1 timma
-1,5 timma
-2 timmar

15e. Hur länge skulle du kunna tänka dig att pendla för att nå en intressant
aktivitet?
-30 minuter
-1 timma
-1,5 timma
-2 timmar
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16. Är det någon fritidsaktivitet som du är intresserad av men inte gör?
Om ja:
16b. Vilken aktivitet skulle du vilja göra? _____________________
16c. Varför sysslar du inte med den aktiviteten?
(Du kan kryssa i mer än ett alternativ)

Har inte råd

_________________________

17. Om du vill gå med i en förening, hur hittar du information om vilka som finns? (Du
kan kryssa i mer än ett alternativ)

18. Vad är viktigast när du väljer fritidsaktivitet? (Du kan kryssa i mer än ett
alternativ)

får vara med och påverka föreningen

___________________
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19. Är du med i någon förening?

Om ja:
19b. Vilken/vilka förening är du medlem i?____________________
19c. Hur hittade du information om föreningen?
Sociala medier

19d. Vad fick dig att gå med? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ)

edarna

Att den fyller mitt behov av att göra något

___________________
19e. Är du medlem i en förening som styrs av ungdomar(under 25 år)?

Om ja:
19e2. Vilken/vilka? ______________________________
19e3. Styrs föreningen av en styrelse?
19e4. Har du erfarenhet av styrelsearbete?
19e5. Arbetar styrelsen på ett alternativt/kreativt sätt utöver de klassiska
fysiska mötena? (ex. genom sociala medier). Hur arbetar styrelsen i så fall?
__________________________________
19e6. Får du vara med och bestämma över föreningens verksamhet?
 inte alls  sällan
 delvis
 ofta
 alltid
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19e7. På vilket sätt får du påverka i föreningen? (Du kan kryssa i mer än
ett alternativ)

Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott
på årsmöte

Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen

Jag är eller skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
med eget beslutsmandat

Jag är eller kulle vilja vara med i olika arbetsutskott
utan eget beslutsmandat

Jag kan eller skulle vilja påverka genom ungdomsrådet
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen
diskuterar det.
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i
diskussion men inte i beslut
Genom röstning via brev/mail/sociala medier till enskilda
frågor som styrelsen ska besluta om
Annat: ___________________________

19e8. På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka föreningen (Du kan kryssa
i mer än ett alternativ.)

Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott
på årsmöte

Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen

Jag är eller skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
med eget beslutsmandat

Jag är eller kulle vilja vara med i olika arbetsutskott
utan eget beslutsmandat

Jag kan eller skulle vilja påverka genom ungdomsrådet
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen
diskuterar det.
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i
diskussion men inte i beslut
Genom röstning via brev/mail/sociala medier till enskilda
frågor som styrelsen ska besluta om
Annat: ___________________________

19e9. Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min förening skulle jag
beskriva som:
 att jag oftast inte blir informerad
 att jag får information
 att jag blir konsulterad (vill säga blir tillfrågad om vad jag tycker)
 att vi har en dialog mellan beslutsfattarna och medlemmar
 att vi har inflytande
 att vi är medbeslutande
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19e10. Hur påverkas din motivation att engagera dig i föreningen av:
dina möjligheter att påverka
 inte alls  sällan
 ibland
 ofta
 mycket
din relation till beslutsfattarna
 inte alls  sällan
 ibland

 ofta

 mycket

19f. Är du medlem i en förening som styrs av vuxna?

Om ja:
19f2. Vilken/vilka? ___________________
19f3. Jag får vara med och bestämma…
över min förening.
 inte alls  sällan

 delvis

 ofta

 alltid

över föreningens ungdomsverksamhet
 inte alls  sällan
 delvis
 ofta

 alltid

19f4. På vilket sätt får du påverka föreningen?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott
på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är eller skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
med eget beslutsmandat
Jag är eller skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
utan eget beslutsmandat
Jag kan eller skulle vilja påverka genom ungdomsrådet
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen
diskuterar det.
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i
diskussion men inte i beslut
Genom röstning via brev/mail/sociala medier till enskilda
frågor som styrelsen ska besluta om
Annat: ___________________________

19f5. På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka föreningen?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott
på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är eller skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
med eget beslutsmandat
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Jag är eller skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
utan eget beslutsmandat
Jag kan eller skulle vilja påverka genom ungdomsrådet
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen
diskuterar det.
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i
diskussion men inte i beslut
Genom röstning via brev/mail/sociala medier till enskilda
frågor som styrelsen ska besluta om
Annat: ___________________________
19f6. Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min förening skulle jag
beskriva som:
 att jag oftast inte blir informerad
 att jag får information
 att jag blir konsulterad (vill säga blir tillfrågad om vad jag tycker)
 att vi har en dialog mellan beslutsfattarna och medlemmar
 att vi har inflytande
 att vi är medbeslutande
19f7. Hur påverkas din motivation att engagera dig i föreningen av
Dina möjligheter att påverka
 inte alls  sällan
 ibland
 ofta
 mycket
Din relation till beslutsfattarna
 inte alls  sällan
 ibland

 ofta

 mycket

20. Skulle du, om du inte redan är det, kunna tänka dig att gå med i någon av följande
föreningar?
Svenska Kyrkans Unga
 Ja
 Nej
Annan religiös organisation
 Ja
 Nej
Scouterna
 Ja
 Nej
Politiskt ungdomsförbund
 Ja
 Nej
Ungdomens nykterhetsförbund
 Ja
 Nej
Ung Aktiv (musik- och dansförening)
 Ja
 Nej
Idrottsförening
 Ja
 Nej
Ta ställning till följande
21. Det skulle vara kul att vara med och bestämma över en förening
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
22. Jag skulle vara intresserad av att vara med i föreningens styrelse
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
23. Jag tycker att det är bättre om vuxna styr föreningar
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1
2
Stämmer inte alls

3

4

5
Stämmer helt

24. Ungdomar klarar inte av att driva en förening
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
25. Vuxna förstår inte vad ungdomar vill göra i en förening
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
26. Det skulle vara intressant att starta min egen förening
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
27. Föreningar tar för mycket tid
1
2
3
Stämmer inte alls

4

5
Stämmer helt

28. Föreningsliv tillför inget till mitt liv
1
2
3
4
Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

29. Mina intressen går inte att genomföra i föreningar
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
30. Det är onödigt att vara med i föreningar då jag kan göra samma sak på egen hand
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
31. Skulle du veta hur du startar upp en förening?
Om ja: Beskriv hur du skulle gå tillväga? _________________________

32. Har du någon hobby eller fritidsaktivitet som du gör i grupp som inte leds av en
ledare?
Om ja: vad gör du?__________________________________
33. Har du någon hobby eller fritidsaktivitet som du gör på egen hand utan ledare?
Om ja: Vad gör du? _________________________________
34. Jag föredrar att komma till färdiga aktiviteter framför att planera dem själv?
Om ja – Varför?
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t är ansträngande att planera aktiviteter

35. Har du slutat med någon fritidsaktivitet du tidigare sysslat med?

Om ja: Vad fick dig att sluta?

mig inte hörd i föreningen

Ta ställning till följande
36. Jag har bra koll på vad det finns för fritidsaktiviteter som kommunen arrangerar
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
37. Jag har bra koll på vad det finns för fritidsaktiviteter som andra organisationer i
kommunen arrangerar
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
38. Kommunen är intresserad av att skapa aktiviteter för ungdomar
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
39. Kommunen lyssnar på vad vi ungdomar vill ha för aktiviteter
1
2
3
4
5
Stämmer inte alls
Stämmer helt
40. I vilken omfattning tycker du att politiker/tjänstemän…
inhämtar åsikter från barn och unga i beslut som inte rör ungdomsfrågor men påverkar
barn och unga i alla fall (t.ex. vägbygge eller bostadsbygge på obebyggda ytor).
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bör inhämta åsikter från barn och unga i beslut som inte rör ungdomsfrågor men
påverkar barn och unga i alla fall (t.ex. vägbygge eller bostadsbygge på obebyggda
ytor).

41. Hur kan du gå tillväga för att påverka kommunen i ungdomsfrågor?
Genom att rösta på personer i kommunvalet
Genom att lämna in motioner till kommunen
som blir tagna på allvar
Genom att skicka mail/brev som blir tagna på allvar
Vara närvarande på nämndmöte/fullmäktigemöte
Få tala på nämndmöte/fullmäktigemöte
Genom att vara med i ett ungdomsråd
Genom att söka upp politiker personligen
Genom att politiker besöker skolan på eget initiativ
Genom att politiker besöker skolan efter att ha
blivit inbjudna
Genom att träffa tjänstemän (anställda på kommunen)
innan beslut fattas
Annat: ___________________________
42. Hur skulle du vilja gå tillväga för att påverka kommunen i ungdomsfrågor?
Genom att rösta på personer i kommunvalet
Genom att lämna in motioner till kommunen
som blir tagna på allvar
Genom att skicka mail/brev som blir tagna på allvar
Vara närvarande på nämndmöte/fullmäktigemöte
Få tala på nämndmöte/fullmäktigemöte
Genom att vara med i ett ungdomsråd
Genom att söka upp politiker personligen
Genom att politiker besöker skolan på eget initiativ
Genom att politiker besöker skolan efter att ha
blivit inbjudna
Genom att träffa tjänstemän (anställda på kommunen)
innan beslut fattas
Annat: ___________________________

43. Hur intresserade tror du att politiker och tjänstemän är av ungas delaktighet i
kommunpolitiken?
1
2
3
4
5
Inte intresserade alls
Väldigt intresserade
43. Har du några övriga kommentarer?
___________________________________________________________________________
Tack för din medverkan!
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Enkät till lokalavdelningarna

När är du född?
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

Är du:

Vilken kommun bor du i?
Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby

Kalmar

Mönsterås

Mörbylånga

Nybro

Oskarshamn

Torsås

Vimmerby

Västervik

Vilken förening är du med i?
Svenska Kyrkans Unga

Ungdomens nykterhetsförbund

Grön Ungdom

Dacke Scoutdistrikt

Annan____________

SKU
Vilken lokalavdelning är du med i?

173

-Blå Jungfrun

Birgitta förs.

När blev du medlem i lokalavdelningen för första gången?
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

Varför blev du medlem i lokalavdelningen?

ningen pga. intresse

Har du haft något förtroendeuppdrag inom lokalavdelningen?

Om ja, Vilket förtroendeuppdrag? (du kan välja mer än ett alternativ)
Ordförande
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Vad gjorde att du ställde upp?

vara med och påverka

Kan du tänka dig att fortsätta ditt uppdrag/ta på dig ett nytt uppdrag?

Om nej, varför inte?

Känner mig inte välkommen i styrelsen

Skulle du vilja ha ett förtroendeuppdrag?
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Om ja, vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)

rig

Om nej, varför inte?

klar med det

Demokrati och Delaktighet i Lokalavdelningen
Hur styrs din lokalavdelning?

Om svaret var styrelse:
vilka är med i styrelsen?
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Vilka skulle du vilja var med i styrelsen?

Vad bestämmer styrelsen?

I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas din åsikt i lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

I vilka frågor skulle du vilja tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
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Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

På vilket sätt kan du påverka i din lokalavdelning?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________
Inget av ovanstående

På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag skulle vilja vara med i styrelsen
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
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Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________

Jag har stora möjligheter att påverka inom min lokalavdelning

Det är lätt att göra förändringar i min lokalavdelning

Vem har huvudansvaret för lokalavdelningen?

Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag
beskriva som: (du kan välja mer än ett alternativ)
inte blir informerad om vad som händer/ska hända i föreningen
tt jag blir informerad om vad som händer/ska hända i föreningen
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Hur upplever du att styret fungerar?

Hur vill du att din lokalavdelning ska styras?
Styrelse
Av församlingsanställd
Annat
Vet ej

Om svaret var av församlingsanställd:
vad bestämmer hen?

I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas din åsikt i lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

I vilka frågor skulle du vilja tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?
Gällande budget
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Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och likanande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

På vilket sätt kan du eller ges du verktyg att påverka i din lokalavdelning?
Genom att lämna förslag till den anställde
Genom träffar där verksamheten diskuteras
Genom att den anställde ställer frågor om vad medlemmarna vill
Genom att delta i planering av verksamheten med den anställde
Genom att den anställde ger ut ansvar till medlemmarna
Genom att den anställde tar sig tid och förklarar beslut för
medlemmar
Genom att den anställde tar sig tid och förklarar genomföranden
med medlemmar
Genom att alla procedurer om hur föreningen fungerar förklaras
Genom att allas åsikter räknas lika mycket som den anställdes
Genom att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och hörda
Annat: ___________________________
Inget av ovanstående

På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka och vilka verktyg skulle det
kunna ske genom?
Genom att lämna förslag till den anställde
Genom träffar där verksamheten diskuteras
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Genom att den anställde ställer frågor om vad medlemmarna vill
Genom att delta i planering av verksamheten med den anställde
Genom att den anställde ger ut ansvar till medlemmarna
Genom att den anställde tar sig tid och förklarar beslut för
medlemmar
Genom att den anställde tar sig tid och förklarar genomföranden
med medlemmar
Genom att alla procedurer om hur föreningen fungerar förklaras
Genom att allas åsikter räknas lika mycket som den anställdes
Genom att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och hörda
Annat: ___________________________
Inget av ovanstående
Jag tycker att vi borde ha en styrelse

Jag har stora möjligheter att påverka inom min lokalavdelning

Det är lätt att göra förändringar i min lokalavdelning

Vem har ansvar för lokalavdelningen?

Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag
beskriva som: (du kan välja mer än ett alternativ)
inte blir informerad om vad som händer/ska hända i föreningen

lutsfattarna och medlemmar
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Hur upplever du att nuvarande styre fungerar?

Hur vill du att din lokalavdelning ska styras?
Styrelse
Av församlingsanställd
Annat
Vet ej

Vad upplever du krävs för att få vara med och bestämma?

till styrelsen som har samma åsikter som jag

Skulle du föredra att en styrelse eller en församlingsanställd fattar ekonomiska beslut
över avdelningen?

Under SKU-kvällar/träffar; föredrar du att det finns vuxna/församlingsanställda på
plats?

Varför fortsätter du att vara medlem i lokalavdelningen?
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För att jag vill förändra samhället

Mina föräldrar skulle bli besvikna om jag slutade

Känner du att dina åsikter värdesätts av övriga ungdomar i lokalavdelningen?

Känner du att dina åsikter värdesätts av vuxna i din lokalavdelning?

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig eller din lokalavdelning?
Allas röster och tankar räknas lika mycket
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska känna sig välkomna
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska vara med och fatta beslut
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag vet vad styrelsen/föreningens ansvariga gör
1

2

3

4

184

5

Stämmer inte alls

Stämmer helt

För mig är det viktigt att kunna vara med och bestämma
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att komma till en plats där inga krav ställs på mig
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag föredrar att komma till redan planerade aktiviteter
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det är bra om vuxna hjälper till i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det finns mycket att förändra i min förening
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningens pengar och budget
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Högstadieelever får ta lika stort ansvar som gymnasieelever eller äldre
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag känner mig stolt över att vara med i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag tar ofta på mig att göra saker som egentligen inte är mitt ansvar
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1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Dacke Scöutdistrikt
Vilken lokalavdelning är du med i?

Trekanten

När blev du medlem i lokalavdelningen för första gången?
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

Varför blev du medlem i lokalavdelningen?

grupp tidigare
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Har du haft något förtroendeuppdrag inom lokalavdelningen?

Om ja, Vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)

Sekreterare

Vad gjorde att du ställde upp?

annan som ställde upp

Kan du tänka dig att fortsätta ditt uppdrag/ta på dig ett nytt uppdrag?

Om nej, varför inte?
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Annat____________________________

Skulle du vilja ha ett förtroendeuppdrag?

Om ja, vilket förtroendeuppdrag? (du kan välja mer än ett alternativ)

edamot

Om nej, varför inte?

ändå inte bestämma

Har du varit ledare?
Ja

Nej
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Skulle du kunna tänka dig att vara ledare/fortsätta vara ledare?
Ja

Nej

Demokrati och Delaktighet i Lokalavdelningen

Hur styrs din lokalavdelning?

Om svaret var styrelse:
vilka är med i styrelsen?

Vilka skulle du vilja var med i styrelsen?

Vad bestämmer styrelsen?
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_______

I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas din åsikt i lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

I vilka frågor skulle du vilja tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

På vilket sätt får du påverka i din lokalavdelning?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
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Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________
Inget av ovanstående

På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag skulle vilja vara med i styrelsen
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________

Jag har stora möjligheter att påverka inom min lokalavdelning

Det är lätt att göra förändringar i min lokalavdelning
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Vem har huvudansvaret för lokalavdelningen?

Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag
beskriva som: (du kan välja mer än ett alternativ)

beslutsfattarna och medlemmar

Hur upplever du att nuvarande styre fungerar?

Hur vill du att din lokalavdelning ska styras?
Styrelse
Av anställd
Annat
Vet ej

Vad upplever du krävs för att få vara med och bestämma?
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samma åsikter som jag

Skulle du föredra att ungdomar eller vuxna (25+) fattar ekonomiska beslut över
föreningen?

Under Scoutträffar; föredrar du att det finns vuxna på plats?
Ibland

Varför fortsätter du att vara medlem i lokalavdelningen

att det är skönt att komma ut och göra saker

Känner du att dina åsikter värdesätts av övriga ungdomar i lokalavdelningen?

Känner du att dina åsikter värdesätts av vuxna i din lokalavdelning?

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig eller din lokalavdelning?
Allas röster och tankar räknas lika mycket
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1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska känna sig välkomna
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska vara med och fatta beslut
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag vet vad styrelsen/föreningens ansvariga gör
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att kunna vara med och bestämma
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att komma till en plats där inga krav ställs på mig
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag föredrar att komma till redan planerade aktiviteter
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det är bra om vuxna hjälper till i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det finns mycket att förändra i min förening
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

194

Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningens pengar och budget
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Högstadieelever får ta lika stort ansvar som gymnasieelever eller äldre
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag känner mig stolt över att vara med i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag tar ofta på mig att göra saker som egentligen inte är mitt ansvar
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Grön Ungdöm
Vilken lokalavdelning är du med i?

När blev du medlem i förbundet för första gången?
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Varför blev du medlem i förbundet?
olan
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Annat______________________

Har du haft något förtroendeuppdrag inom förbundet?

Om ja, Vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)

Valberedning
betsgrupp

Vad gjorde att du ställde upp?

reningen

Kan du tänka dig att fortsätta ditt uppdrag/ta på dig ett nytt uppdrag?

Om nej, varför inte?
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ingen verklig skillnad

Om du inte tidigare haft ett förtroendeuppdrag inom ditt förbund, skulle du vilja ha ett
förtroendeuppdrag?

Om ja, vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)

damot

Om nej, varför inte?

inte bestämma
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Demokrati och Delaktighet i Lokalavdelningen
Hur styrs Grön Ungdom?

Om svaret var styrelse:
vilka är med i styrelsen?

Vilka skulle du vilja var med i styrelsen?

Vad bestämmer styrelsen?
Inköp
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I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas din åsikt i lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

I vilka frågor skulle du vilja tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

På vilket sätt får du påverka i din lokalavdelning?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
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Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________
Inget av ovanstående

På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag skulle vilja vara med i styrelsen
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________

Jag har stora möjligheter att påverka inom min lokalavdelning

Det är lätt att göra förändringar i min lokalavdelning
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Vem har huvudansvaret för lokalavdelningen?

Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag
beskriva som: (du kan välja mer än ett alternativ)

ända i föreningen

Hur upplever du att styret fungerar som det är nu?

Hur vill du att din lokalavdelning ska styras?
Styrelse
Av Miljöpartiet
Annat
Vet ej

Vad upplever du krävs för att få vara med och bestämma?

en viss ålder
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Finns det några uppgifter inom föreningen som du föredrar att vuxna (26+) tar hand
om?

er

Under möten med Grön Ungdom; skulle du föredra om det fanns någon vuxen (26+) på
plats?

Varför fortsätter du att vara medlem i lokalavdelningen?

utvecklas genom föreningen

Känner du att dina åsikter värdesätts av övriga ungdomar i lokalavdelningen?

Känner du att dina åsikter värdesätts av vuxna i din lokalavdelning?
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Hur väl stämmer följande påståenden in på dig eller din lokalavdelning?
Allas röster och tankar räknas lika mycket
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska känna sig välkomna
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska vara med och fatta beslut
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag vet vad styrelsen/föreningens ansvariga gör
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att kunna vara med och bestämma
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att komma till en plats där inga krav ställs på mig
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag föredrar att komma till redan planerade aktiviteter
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det är bra om vuxna hjälper till i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det finns mycket att förändra i min förening
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt
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Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningens pengar och budget
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Högstadieelever får ta lika stort ansvar som gymnasieelever eller äldre
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag känner mig stolt över att vara med i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag tar ofta på mig att göra saker som egentligen inte är mitt ansvar
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Ungdömens Nykterhetsförbund
Vilken lokalavdelning är du med i?
Kalmar

Nybro

Torsås

Mönsterås

Öland

När blev du medlem i lokalavdelningen för första gången?
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Varför blev du medlem i lokalavdelningen?

tydligt motstånd mot alkohol och droger
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_____

Har du haft något förtroendeuppdrag inom lokalavdelningen?

Om ja, Vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)

Vad gjorde att du ställde upp?

styrelsen

Kan du tänka dig att fortsätta ditt uppdrag/ta på dig ett nytt uppdrag?
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Om nej, varför inte?

e intressant

Skulle du vilja ha ett förtroendeuppdrag?

Om ja, vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)

Om nej, varför inte?
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_________________________

Demokrati och Delaktighet i Lokalavdelningen
Hur styrs din lokalavdelning?

Om svaret var styrelse:
vilka är med i styrelsen?

Vilka skulle du vilja var med i styrelsen?

Vad bestämmer styrelsen?

Annat_____________
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I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas din åsikt i lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

I vilka frågor skulle du vilja tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?
Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar av föreläsare och liknande
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur lokalavdelningen ska använda sociala medier

Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

På vilket sätt får du påverka i din lokalavdelning?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
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Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________
Inget av ovanstående

På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka?
Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott på årsmöte
Jag skulle vilja vara med i styrelsen
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott med eget
beslutsmandat (får ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Jag skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan eget
beslutsmandat (får inte ta beslut utan att tillfråga styrelsen)
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om åsikter innan styrelsemöten
genom brev/mail/sociala medier
Annat: __________________________

Jag har stora möjligheter att påverka inom min lokalavdelning

Det är lätt att göra förändringar i min lokalavdelning
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Vem har huvudansvaret för lokalavdelningen?

Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag
beskriva som: (du kan välja mer än ett alternativ)

tycker)

Hur upplever du att nuvarande styre fungerar?

Hur vill du att din lokalavdelning ska styras?
Styrelse
Annat

Av anställd
Vet ej

Vad upplever du krävs för att få vara med och bestämma?

personer till styrelsen som har samma åsikter som jag

Finns det några uppgifter inom föreningen som du föredrar att vuxna (25+) tar hand
om?
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Annat_____________

Under UNF-träffar; föredrar du att det finns vuxna (25+) på plats?

Varför fortsätter du att vara medlem i lokalavdelningen?

Många roliga aktiviteter

ämma

Känner du att dina åsikter värdesätts av övriga ungdomar i lokalavdelningen?

Känner du att dina åsikter värdesätts av vuxna i din lokalavdelning?

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig eller din lokalavdelning?
Allas röster och tankar räknas lika mycket
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1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska känna sig välkomna
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Föreningens ansvariga anstränger sig för att alla ska vara med och fatta beslut
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag vet vad styrelsen/föreningens ansvariga gör
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att kunna vara med och bestämma
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

För mig är det viktigt att komma till en plats där inga krav ställs på mig
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag föredrar att komma till redan planerade aktiviteter
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det är bra om vuxna hjälper till i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Det finns mycket att förändra i min förening
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt
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Jag skulle känna mig bekväm med att ha ansvar för föreningens pengar och budget
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Högstadieelever får ta lika stort ansvar som gymnasieelever eller äldre
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag känner mig stolt över att vara med i föreningen
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt

Jag tar ofta på mig att göra saker som egentligen inte är mitt ansvar
1

2

3

4

Stämmer inte alls

5
Stämmer helt
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Resultat
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Enkät genomför på Svenska Kyrkans Ungas distriktsårsmöte:
Bakgrund inom SKU
1. När är du född? (ringa in ditt födelseår)
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

2. Är du:

3. Vilken lokalavdelning är du med i?

-Hakarp

Nöbbele

-Blå Jungfrun
- Växjö Maria

-Ölmstad

& Gällaryd

4. När blev du medlem i lokalavdelningen för första gången? (ringa in årtalet)
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

5. Varför blev du medlem i lokalavdelningen?

Annat____________________________________________

6. Har du haft något förtroendeuppdrag inom lokalavdelningen? (om du svarat nej, gå
vidare till fråga 11)

7. Om ja, Vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)
de

 Arbetsgrupp Vilken? _________________
 Registeransvarig
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8. Vad gjorde att du ställde upp?

9. Kan du tänka dig att fortsätta ditt uppdrag/ta på dig ett nytt uppdrag?

10. Om nej, varför inte?

Annat____________________________

11. Om du inte tidigare haft ett förtroendeuppdrag inom din lokalavdelning, skulle du
vilja ha ett förtroendeuppdrag?
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12. Om ja, vilket? (du kan välja mer än ett alternativ)
Ordförande

Demokrati och Delaktighet i Lokalavdelningen
1. Hur styrs din lokalavdelning?
till 1b)

1b. Om svaret var styrelse, vad bestämmer den?

__________________________
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1b2. Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

1b3. På vilket sätt får du påverka i din lokalavdelning?

1b4. På vilket sätt skulle
du vilja kunna påverka?

Genom att välja folk till styrelsen och arbetsutskott
på årsmöte
Jag är eller skulle vilja vara med i styrelsen
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott
med eget beslutsmandat
Jag är/skulle vilja vara med i olika arbetsutskott utan
eget beslutsmandat
Genom att lämna in förslag
Genom att lämna in förslag med garanti att styrelsen
diskuterar det
Genom öppna styrelsemöten där medlemmar deltar i diskussion
men inte i beslut

Genom att medlemmar tillfrågas om våra åsikter innan
styrelsemöten genom medlemsmöten
Genom att medlemmar tillfrågas om våra åsikter innan
styrelsemöten genom brev/mail/sociala medier

Annat: ___________________________

1b5. Vem har ansvar för lokalavdelningen?
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1b6. Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag beskriva
som: (du kan välja mer än ett alternativ)

fattarna och medlemmar

1b7. I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas
din åsikt i lokalavdelningen?

1b8. I vilka frågor skulle du vilja
tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?

Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur man ska använda sociala medier
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1c. Om svaret var av församlingsanställd, vad bestämmer hen?

Annat___________________

1c2. Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

1c3. På vilket sätt får du påverka i din lokalavdelning?

1c4. På vilket sätt skulle
du vilja kunna påverka?

Genom att lämna förslag till den anställde
Genom träffar där verksamheten diskuteras
Genom att den anställde ställer frågor till medlemmar
Genom att delta i planering av verksamheten
Genom att den anställde gett ut ansvar till medlemmarna
Genom att den anställde tar sig tid och förklarar beslut för
oss medlemmar
Genom att den anställde tar sig tid och förklarar genomföranden
med oss medlemmar
Genom att alla procedurer om hur föreningen fungerar förklaras
Genom att allas åsikter räknas lika mycket som den anställdes
Genom att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och hörda
Jag tycker att vi borde ha en styrelse
Annat: ___________________________
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1c5. Vem har ansvar för lokalavdelningen?

1c7. Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag beskriva
som: (du kan välja mer än ett alternativ)

ttarna och medlemmar

1c8. I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas
din åsikt i lokalavdelningen?

1c9. I vilka frågor skulle du vilja
tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?

Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur man ska använda sociala medier
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1d. Om svaret var annat, beskriv med egna ord hur din lokalavdelning styrs:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1d2. Vad bestäms det om i det styrningsorganisation ni har i lokalavdelningen?

1d3. Jag får vara med och bestämma över lokalavdelningens verksamhet

1d4. På vilket sätt får du påverka i din lokalavdelning?
(se exempel på 1b3 samt 1c3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1d5. På vilket sätt skulle du vilja kunna påverka?
(se exempel på 1b4 samt 1c4)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1d6. Vem har ansvar för lokalavdelningen?

1d7. Relationen mellan mig och beslutsfattarna i min lokalavdelning skulle jag beskriva
som: (du kan välja mer än ett alternativ)

jag är beslutsfattare

1d8. I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas
din åsikt i lokalavdelningen?

1d9. I vilka frågor skulle du vilja
tillfrågas/att din åsikt efterfrågas i
lokalavdelningen?

Gällande budget
Gällande inköp
Gällande planering av schema
Gällande planering av resor/läger
Gällande utförande av resor/läger
Gällande bokningar
Gällande beslut om datum för årsmöten etc.
Gällande hur man ska använda sociala medier
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2. Hur styrs din lokalavdelning?

2b. Hur vill du att din lokalavdelning ska styras?

Styrelse
Av församlingsanställd
Annat
Vet ej

3. Skulle du föredra att en styrelse eller en församlingsanställd fattar ekonomiska beslut
över avdelningen?


4. Känner du att dina åsikter värdesätts av övriga ungdomar i lokalavdelningen?
e alls

5. Känner du att dina åsikter värdesätts av vuxna i din lokalavdelning?

6. Under SKU-kvällar/träffar; föredrar du att det finns vuxna/församlingsanställda på
plats?
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SKU på Distriktsnivå
* Distriktsårsmötet

1.Upplever du att du vet vad som händer inom SKU på distriktsnivå?

2. Om nej, skulle du vilja veta vad som händer inom SKU på distriktsnivå?

2b. Om nej, varför inte? _____________________________________________

3.Är du en del av beslutsfattandet på distriktsnivå?

Ta ställning till följande påståenden där 1 representerar stämmer inte alls och 5
stämmer helt
4. Det är/skulle vara av intresse för mig personligen att åka på DÅM*
Stämmer inte alls

1

Stämmer helt

2

3

4

5

5. Det är/skulle vara av intresse för min lokalförening att ha en representant på DÅM*
1

2

3

4

5

3

4

5

Vet ej

4

5

Vet ej

4

5

Vet ej

4

5

Vet ej

6. Alla är lika välkomna på DÅM*
1

2

7. Det är lätt att förstå vad som händer på DÅM*
1

2

3

8. Det är lätt att hänga med i vad som sägs på DÅM*
1

2

3

9. Handlingar och motioner är lätta att förstå
1

2

3

10. Ansvariga för DÅM* anstränger sig för att alla kunna vara med i diskussioner
1

2

3

4
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5

Vet ej

11. Ansvariga för DÅM* anstränger sig för att alla ska kunna fatta välgrundade beslut
1

2

3

4

5

Vet ej

5

Vet ej

5

Vet ej

12. Jag har ofta saker att tillägga under diskussioner på DÅM*
1

2

3

4

13. Vissa personers åsikter är viktigare än andras under DÅM*
1

2

3

4

14. Jag åker på DÅM* för att träffa vänner från andra föreningar
1

2

3

4

5

Vet ej

15. Jag åker på DÅM* för att vara med och bestämma över SKU
1

2

3

4

5

Vet ej

16. Jag åker på DÅM* för att lära mig om den demokratiska processen inom föreningar
1

2

3

4

17a. I vilka frågor tillfrågas du/ efterfrågas
din åsikt av distriktet?

Vet ej

17b. I vilka frågor skulle du vilja
tillfrågas/ att din åsikt efterfrågas av
distriktet?

budget

e i utskott/grupper
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5

18. Skulle du kunna tänka dig att vara med i distriktstyrelse?

19. Om, nej, varför inte?

inte med
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Resultat från enkäten genomförd under Svenska Kyrkans Unga i Växjö
stifts distriktsårsmöte
Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 45

Fig. 46

306

Fig. 47

Fig. 48
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Intervjuguide
Intervju med styrelse
Varför gör vi den här intervjun? Vi vill veta hur organisationen jobbar på orten. Vad står
den för och varför bör människor gå med i den? Hur arbetar de? Hur ser de på sitt arbete och
sin organisation?
Med dessa intervjuer vill vi ha en bild av hur och varför ungdomsrörelser gör som de gör i sitt
arbete med medlemmar. Vi vill veta om och hur de ser på framtiden för den egna
organisationen samt hur de arbetar för att värva medlemmar.
1. Kan vi börja med att alla säger vad de heter, hur gamla ni är och hur länge ni varit med
i föreningen?

Intervju med medlem i styrelse
1. Vad har ni för roller i styrelsen?
2. Skulle ni kunna börja med att berätta lite om hur föreningen fungerar?
3. Men vad får ni som styrelse bestämma över?
4. Har ni hand om hela budgeten?
5. Ansvaret för ungdomsgruppen, hur ser det ut mellan er och de som är ledare?
6. Hur ofta träffas ni och har styrelsemöten?
7. Hur kom det sig att ni valde att gå med i styrelsen?
8. Hur går det till när man går med i styrelsen?
9. Är det många medlemmar som kommer på årsmötena?
10. Vad är det för folk som oftast kommer hit?
11. Hur rekryterar ni folket till föreningen?
12. Men är det någonting ni vill? Att nå ut till fler eller är ni nöjda med gruppen ni har?
13. Ser ni några svårigheter med att driva en förening?
14. Är det populärt här i … att vara med i föreningen?
15. Får du kommentarer?
16. Hur kommer det sig att ni blev medlemmar? Har ni haft syskon eller föräldrar som har
varit med tidigare?
17. Har föreningen förändrats mycket under er tid här?
18. Hur länge kan man vara med i föreningen?
19. Och vad är typ medelåldern tycker ni?
20. Skulle det uppfattas som märkligt om det kom en 27-åring och ville vara med?
21. Finns det några krav att gå med i föreningen?
22. Hur tycker ni att er relation som ungdomsgrupp är med resten av föreningen?
23. Har ni några frågor som styrelsen driver och som ni vill göra verklighet av?
24. Hur fattar ni beslut inom styrelsen?
25. Hur blir ni finansierade av?
26. Hur många är ni i styrelsen?
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27. Hur många är ni totalt i föreningen?
28. Varför slutar folk att komma hit tror ni?
29. Tror ni att ni själva kommer vara med här länge?
30. Tycker ni att det är viktigt att det är en förening med en styrelse eller tycker ni att
styrelseformen kan kvitta om föreningen styrs på annat sätt?
31. Tror ni att det hade varit skillnad om det bara var pedagoger och de vuxna som
bestämde vad ni skulle göra?
32. Känner ni att ni får växa inom föreningen?
33. Finns det några svårigheter med att ta sig till träffarna?

Intervju med medlem
1. Skulle ni kunna börja med att berätta om hur er förening är uppbyggd?
2. Vad gör ni på sådana här kvällar då?
3. Vilka är det som går på de här träffarna?
4. Vilka skulle ni säga är med här? Hur gammal är man ungefär?
5. Tycker ni att det finns någonting för alla?
6. Skulle det vara konstigt om jag som 25 började här som ny?
7. I er förening, finns det något speciellt som ni tycker är positivt och negativt?
8. Är det populärt här i … att vara med i …?
9. Vad tror ni att det beror på?
10. Är ni ungdomar engagerade i att värva medlemmar?
11. Känner ni att ni får kommentarer av folk som inte är med i …?
12. Hur hanterar man det?
13. Hur kom det sig att ni blev medlemmar? Har ni haft föräldrar som varit med eller
syskon?
14. Hur mycket känner ni att ni är med och bestämmer här i föreningen?
15. Hur tar ni beslut?
16. Har föreningen förändrats någonting under tiden ni har varit med?
17. Hur tycker ni att er relation som ungdomar är med … i stort?
18. Tycker ni att det finns några svårigheter med att driva en ungdomsverksamhet här i
…?
19. Skulle ni ändå kunna känna att ni kan ta hand om det här ikväll?
20. Finns det några krav för att vara med här?
21. Finns det något ni skulle vilja göra med föreningen? Och kanske inte bara en resa då,
utan rent föreningsmässigt.
22. Varför tror ni att folk slutar?
23. Finns det något naturligt steg efter …?
24. Men tror ni att ni kommer vara med länge?
25. Finns det några svårigheter med att ta sig till träffarna?
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Stadgar
Exempelstadga för scoutkår
Stadgar för scoutkåren_______________, organisationsnummer
xxxxxx-xxxx
Antagna av kårstämman den ÅÅÅÅ-MM-DD

1 § Allmänt
Scoutkåren ________________ är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift
att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och – avdelningar vilka
kan anta egna stadgar.
Scoutkåren är ansluten till Scouterna.

2 § Medlemskap
Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen
utser. För att ansökan ska beviljas fordras
att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,
att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt
att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas
grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.
Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller
utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren.
Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i Scouternas riksorganisation.
Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas styrelse.

3 § Scoutkårens ledning och organisation
Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av
kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.
Scoutkårens verksamhet indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter,
utmanarscouter och roverscouter.

4 § Kårstyrelsens sammansättning
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Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter. Av
ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens
ekonomi, vara myndiga.

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod
Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte
kårstämman beslutar annat. Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden
intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår.

6 § Kårstyrelsens uppgift
Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat
att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar,
att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet,
att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt
att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt.

7 § Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger om året efter kallelse av kårordförande.
Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens
sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot.
Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid
val, då lotten avgör.

8 § Kårstyrelsens behörighet
Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför
domstolar och andra myndigheter.

9 § Firmateckning
Kårstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma.
Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att
rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare
har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8§.

10 § Kårstämmans sammansättning
Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.
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11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller
att varje medlem har en röst,
att rösträtt inte får utövas genom ombud,
att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon
röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning,
att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta
röstande, samt
att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom
vid val, då lotten avgör.
Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val
av revisorer och revisorssuppleanter.

12 § Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman
Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i
10§ angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången
ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver
inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.

13 § Årligt möte med kårstämman
Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls.
Följande ärenden ska förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Justering av röstlängden
3. Val av två protokolljusterare
4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt
revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om
beviljande av ansvarsfrihet åt
kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
8. Behandling av motioner till kårstämman
9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det
närmast följande verksamhetsåret
10. Val av kårordförande och vice kårordförande
11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa
möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
Om tillämpligt:
14. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa
möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
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14 § Extra möte med kårstämman
Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25
eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om
detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till
mötet.

15 § Kallelse till möte med kårstämman
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till
dem som enligt 10§ har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 12§ har rätt att närvara vid
mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.

16 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll
Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser. Genom
kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och
protokolljusterarna.

17 § Motion till kårstämman
Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det
årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

18 § Årsredovisning
Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna
och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen
för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte
senare än tre veckor före dagen för kårstämma, överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av
revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader
efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för kårstämma.
Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av
styrelsen läggas fram för kårstämman.

19 § Revisorer och revisorsuppleanter
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så
beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden
som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill
dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det
verksamhetsår som omfattas av revisionen.
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20 § Uppgifter till Scouternas centrala medlemsregister samt
medlemsavgifter till förbund och distrikt
Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas
medlemsregister samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella. Medlemmarna ska betala
beslutad avgift till kår, riksorganisation samt eventuellt distrikt. Scouternas styrelse ansvarar för
att varje medlem faktureras medlemsavgift till riksorganisationen, eventuell distriktsavgift och
om kåren så önskar, kåravgift. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter
till riksorganisationen.

21 § Stadgeändring
För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel
majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.

22 § Upplösning
Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut
med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders
mellanrum, varav den första ska vara ordinarie kårstämma.
Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Vid beslut om upplösning kan kåren besluta om vem tillgångarna ska tillfalla. Fattas inget sådant
beslut tillaller tillgångarna Scouterna.
Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse.
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STADGAR
för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift

§ 1 Syfte
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka
i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i
tro och ansvar.

§ 2 Organisation
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats
inträde av riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande
organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa
årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av
lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid
distriktsårsmöte. Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och
väljs vid Stora årsmötet.

§ 3 Medlemskap
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska
vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och
kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem,
vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom
rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla
medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv
handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt
i organisationens beslutande organ.
Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en
kontaktperson undantagna.
Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig
bakom rörelsens idé och syfte.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som
betalat av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

§ 4 Representation
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelning utse ombud:
två för de första tjugofem medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat
tjugofemtal medlemmar, dock högst fem ombud. Antalet ombud utgår från
antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år. Ombud får bara
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representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrandeoch förslagsrätt men ej rösträtt vid distriktsårsmöten. Sammanträdesordningen
reglerar övrigas deltagande i årsmötena.

§ 5 Beslut och valbarhet
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det
skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. Valbar
till förtroendeuppdrag, räkenskapsrevisorer undantagna, är döpt medlem.

§ 6 Årsmöte
Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas före april
månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen senast den 20 januari.
Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar
val.
Propositioner till årsmötet skall skickas till lokalavdelningarna senast den 31
januari, dock senast sex veckor innan årsmötet.
Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motion skall vara
distriktsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens
ordförande och två vice ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på
två år med växelvis avgång.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Justering av röstlängd.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av sammanträdesordning.
Fastställande av föredragningslista.
Val av presidium för årsmötet.
Val för justering.
Verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Behandling av propositioner.
Behandling av motioner.
Behandling av motioner till riksårsmötet.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår.
Val av distriktsordförande.
Val av sex ordinarie ledamöter.
Val av två vice distriktsordförande för ett år (Väljs bland de ordinarie
distriktsstyrelseledamöterna).
Val av räkenskapsrevisorer och suppleanter.
Val av två sakrevisorer och två suppleanter.
Val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas lilla årsmöte (jämna år).
Val av valberedning.
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§ 7 Styrelse
Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande
och tolv ledamöter. Vice ordförande inträder som ordförande i den ordning de
är valda.
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och
firmatecknare.
Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordförande eller på dennes
uppdrag.
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller annan.

§ 8 Förvaltning
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll
skall överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.
Revisionsberättelser överlämnas till distriktsstyrelsen senast två veckor före
årsmötet och ska göras tillgängliga för de utsedda ombuden senast en vecka
innan årsmötet.
Distriktsstyrelsen ska meddela valda ombud när revisionsberättelsen finns
tillgänglig.

§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3
av de anslutna lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller
tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§ 10 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall vara hos distriktsstyrelsen senast fyra veckor
före årsmötet. Ändring av stadgarna fodrar enkel majoritet vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten, eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett
ordinarie årsmöte.

§ 11 Upplösning
Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med
enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Svenska
Kyrkans Unga i Växjö stifts tillgångar skall vid upplösning överlämnas till
stiftssamfälligheten att användas till barn- och ungdomsarbetet i stiftet.
Stadgan antagen vid det konstituerande distriktsårsmötet den 23-24 april 1993,
samt ändrad vid distriktsårsmötet den 27-29 april 2001, den 26-28 april 2002, den 8 – 10
april 2005, den 20-22 april 2007, den 18-20 april 2008, den 9-11 april 2010, den 27-29 april 2012,
den 22-24 mars 2013 och den 28-30 mars 2014
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I. Allmänna bestämmelser för UNF
§ 1:1 Organisation
• Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en nykterhetsorganisation i Sverige. UNF arbetar
för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är en del av IOGT International.
• UNF är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet.
• UNF bildar tillsammans med IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart med
avseende på verksamhet och medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden utgår i sin
verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser
• IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse.
Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av
något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig
nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla
människor.
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:
Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar
för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och
delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd
och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag
som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en
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förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi
bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.
Nykterhet
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa
utgör en belastning för såväl enskilda individer som för samhället i stort och är ett hinder för
mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet inspirerar vi
människor till ett nyktert liv, med vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen.
§ 1:3 Beslutande organ
• UNF:s beslutande organ är på riksplanet kongressen och förbundsstyrelsen, på
distriktsplanet distriktsårsmötet och distriktsstyrelsen samt på lokalplanet föreningsmötet och
föreningsstyrelsen.
• De beslutande organen för samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen är på riksplanet
riksstyrelsen, på distriktsplanet distriktsrådet samt på lokalplanet kretsårsmötet och
kretsstyrelsen.
§ 1:4 Medlemskap
• Den som avlagt medlemslöfte och är registrerad i förbundets medlemsregister är medlem i
UNF. Varje medlem skall tillhöra en förening. En medlem kan ha lokalt medlemskap i flera
föreningar i IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara registrerad medlem i en enda förening.
• Man kan vara medlem i UNF från och med det år man fyller 13 år till och med det år man
fyller 25 år.
• Varje registrerad medlem i UNF anses också som medlem i IOGT-NTO. Varje registrerad
medlem i IOGT-NTO anses från och med det år medlemmen fyller 13 år till och med det år
medlemmen fyller 25 år också som medlem i UNF. Den som anses som medlem i ett annat
förbund har de rättigheter som följer av ett medlemskap i förbundet ifråga, med undantag för
de rättigheter som är förbehållna förbundets registrerade medlemmar.
§ 1:5 Medlemslöfte
• Den som vill bli medlem i UNF ska avlägga följande medlemslöfte:
• Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker
med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande
effekt.
§ 1:6 Medlemsavgift
• Varje medlem ska betala den medlemsavgift som kongressen har bestämt.
§ 1:7 Medlemskapets upphörande
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• Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven betalning eller uteslutning.
• En medlem kan utträda genom att anmäla sitt utträde.
• En medlem som under två års tid inte har betalat sin medlemsavgift stryks ur
medlemsregistret.
• En medlem som har brutit mot det som sägs om helnykterhet i medlemslöftet kan uteslutas.
Beslut om detta fattas av styrelsen i medlemmens förening eller av distriktstyrelsen eller
förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen.
• En medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de framgår av IOGT-NTOrörelsens grundsatser eller som skadar organisationen eller dess verksamhet kan också
uteslutas. Beslut om detta kan bara fattas av förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen äger rätt att
stänga av en medlem från verksamhet.
• I fråga om uteslutning eller avstängning från verksamhet skall berörda personen ges rätt att
yttra sig innan beslut fattas och ska informeras om beslutet. Om beslutet har fattats av
förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen ska också den uteslutna medlemmens förening
informeras. Om beslutet har fattats av föreningsstyrelsen eller distriktsstyrelsen kan
medlemmen överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad efter att medlemmen har
informerats om uteslutningen. Förbundsstyrelsen kan då upphäva beslutet.

II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation
§ 2:1 Organisation
• Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande och verkställande organ. UNF samarbetar med
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund genom riksstyrelsen.
§ 2:2 Ordinarie kongress
• Kongress hålls vartannat år på den tid och plats som kongressen före den senaste kongressen
har beslutat. UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT-NTO:s Juniorförbundskongresser hålls
samtidigt och på samma plats.
• Förbundsstyrelsen ska kalla till kongress senast fyra månader innan kongressen öppnas.
• Varje medlem, förening och distrikt kan skicka motioner till kongressen. Förbundsstyrelsen
beslutar ett datum, som får infalla tidigast tio veckor före kongressens öppnande, då
motionerna senast ska ha kommit in.
• Förbundsstyrelsen eller i förekommande fall riksstyrelsen ska yttra sig över varje motion.
• Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till kongressen senast tjugo dagar innan
kongressen öppnas.
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• Kongressen väljer en valberedning som ska förbereda de val som ska göras på nästa
kongress. Valet av valberedning bereds av en valberedningskommitté. UNF:s
distriktsordförande utser gemensamt tre representanter till kommittén och förbundsstyrelsen
samt förbundsvalberedningen utser en representant var inom sig. Samtliga representanter ska
vara utsedda senast den 31 januari det år som kongress infaller. Förbundsstyrelsen kan utse
utskott för att förbereda andra ärenden.
• Kongressen är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften av
de anmälda ombuden är närvarande.
§ 2:3 Extra kongress
• Om förbundsstyrelsen, riksstyrelsen eller revisorerna beslutar det ska extra kongress hållas.
Extra kongress ska också hållas om minst femton föreningar begär det.
• En extra kongress får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att
kongressen hålls.
• Förbundsstyrelsen ska kalla till extra kongress senast en månad innan kongressen öppnas.
• De personer som valts till ombud till den senaste ordinarie kongressen är också ombud på
den extra kongressen om inte ett distriktsårsmöte, extra distriktsårsmöte, regionmöte eller
extra regionmöte beslutar något annat.
• En extra kongress är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är närvarande.
§ 2:4 Kongressombud
• Kongressen har etthundra ombud. Där det finns distrikt väljs ombuden av
distriktsårsmötena. Där det saknas distrikt tillhör föreningarna i stället regioner och ombuden
väljs vid regionmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska ingå i en
region. En region ska i första hand bestå av ett område som tidigare har utgjort ett UNFdistrikt eller som utgör ett distrikt inom något eller några av IOGT-NTO-rörelsens övriga
förbund.
• Bestämmelser om regionmöte finns i § 2:17.
• Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande platser fördelas
enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande registrerade medlemmar distrikten
eller regionerna hade den 31 december året före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt
till en ersättare för varje ombud, det vill säga minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd
inbördes ordning.
§ 2:5 Mötesrättigheter och beslutsformer
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på kongressen. Varje löftesbunden
medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på kongressen. Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande.
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• Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje ledamot av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen
samt föredragande revisor har förslagsrätt.
• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
• Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till omröstning; vid fortsatt likaläge avgör lotten. En röst
på fler personer än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är
ogiltig.
• Kongressen avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
§ 2:6 Kongressärenden
• På en ordinarie kongress ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
c) ställningstagande till om kongressen har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om kongressen är beslutsmässig
e) val av ordförande och sekreterare för kongressen, minst två rösträknare och minst två
protokolljusterare
f) rapport om eventuella kongressutskott
g) föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
h) föredragning av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser
i) föredragning av revisionsberättelser
j) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen
l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för de kommande två kalenderåren
o) beslut om medlemsavgift
p) beslut om budget för de kommande två kalenderåren
q) beslut om antal ledamöter, minst sju, i förbundsstyrelsen
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r) val av ordförande, sekreterare, kassör, och ytterligare minst två ledamöter i
förbundsstyrelsen
s) val av två ledamöter i riksstyrelsen
t) val av ombud och ersättare till Actives kongress
u) val av två revisorer och två ersättare
v) val av granskningsutskott med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem ersättare
w) val av valberedning med fem ledamöter, varav ensammankallande, och fem ersättare
x) eventuella ytterligare val
y) beslut om tid och plats för kongressen efter nästa kongress
z) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen
• Protokollet från kongressen ska inom fyra månader lämnas till den avgående och den
nytillträdda förbundsstyrelsen, ombuden, revisorerna och distrikten samt hållas tillgängligt för
föreningar och kretsar.
§ 2:7 Förbundsstyrelse
• Kongressen ska välja en förbundsstyrelse med minst sju ledamöter. Styrelsen väljs för tiden
intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om kongressen ajournerar sig kan den dock besluta
att den nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan kongressen har avslutats.
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och bildningsledare väljs särskilt.
• Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit kallelse, innehållande tid
och plats för mötet samt föredragningslista, senast en vecka innan mötets inledande samt att
mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
• Protokoll från förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast sex veckor efter mötets avslutande.
• Handlingar inför förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast en vecka innan mötets öppnande.
§ 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter
• Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ. Den leder förbundets arbete efter stadgar,
grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut.
• Till kongressen ska förbundsstyrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomiska
berättelser och förslag till arbetsplan och budget.
§ 2:9 Riksstyrelse
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• Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika förbund.
IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser samt NSF:s
förbundsstyrelse väljer bland respektive förbundsstyrelses ledamöter två ledamöter i
riksstyrelsen. Övriga förbundsstyrelseledamöter är ersättare i riksstyrelsen och tjänstgör i den
ordning som respektive förbundsstyrelse beslutar.
• Riksstyrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Riksstyrelsen är beslutsmässig
när minst fem ledamöter är närvarande. Riksstyrelsen kan utse utskott inom sig. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 2:10 Riksstyrelsens uppgifter
• Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens
resurser.
• Riksstyrelsen behandlar de frågor som förbunden eller vissa av dem väljer att lämna över till
riksstyrelsen.
• Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de förbund som har valt att lämna över
respektive fråga till riksstyrelsen.
• Om UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT-NTO:s Juniorförbundskongresser har fattat olika beslut
i en fråga där riksstyrelsen har lagt förslag, kan riksstyrelsen begära omröstning på dessa
kongresser i frågan. Om ett förslag då antas av två kongresser vinner detta. Annars vinner det
förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna på de tre kongresserna.
§ 2:11 Valbarhet till förtroendeuppdrag
• Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
förbundet. Ett kongressombudmåste dock vara registrerad medlem i det distrikt eller i någon
av föreningarna i den region som ombudet representerar.
§ 2:12 Firmateckning
• Förbundsstyrelsen bestämmer hur förbundets firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer gemensamt, däribland minst en förtroendevald.
§ 2:13 Ekonomisk förvaltning
• Räkenskapsåret är ett kalenderår.
• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast den 15 mars året efter
räkenskapsåret tillsammans med förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse. Den ekonomiska
berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning. De år då kongress hålls ska
förbundsstyrelsen även lämna en verksamhetsberättelse för de två föregående kalenderåren till
revisorerna.
§ 2:14 Särskild verksamhet
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• Förbundet kan för särskilda ändamål bilda stiftelser och besluta om hur gåvofonder ska
förvaltas, uppföra och förvalta fast egendom eller driva särskild verksamhet. Förbundet kan
äga aktier eller andra andelar i associationer som äger eller förvaltar fast och lös egendom
eller bedriver kommersiell verksamhet. Förbundsstyrelsen utser förbundets företrädare i
sådana associationer.
§ 2:15 Revision och granskning
• Kongressen väljer två revisorer och två ersättare.
• Revisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. De utser efter samråd med de
övriga förbundens revisorer en auktoriserad revisor som bör vara gemensam för IOGT-NTOrörelsens fyra förbund.
• Revisorerna ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till
kongressen lämna revisionsberättelser med förslag om fastställande av resultaträkningar och
balansräkningar samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
• Kongressen väljer dessutom ett granskningsutskott med fem ledamöter, varav en
sammankallande, och fem ersättare. Utskottet ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och
granska om förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser, ideologiska program och
kongressens beslut. Det ska till kongressen lämna en rapport om resultatet av sin granskning. I
sin rapport har granskningsutskottet möjlighet att lägga förslag till beslut.
• Revisorerna och granskningsutskottet väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress.
Om kongressen ajournerar sig kan den dock besluta att de nya revisorerna och det nya
granskningsutskottet ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan kongressen har avslutats.
§ 2:16 Upplösning
• UNF kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två kongresser i rad, varav
minst en ordinarie.
• Vid upplösning ska UNF:s tillgångar fördelas mellan de kvarvarande förbunden inom
IOGT-NTO-rörelsen. Finns inte längre något av dessa förbund ska tillgångarna fördelas på det
sätt som kongressen beslutar i samband med upplösningen.
§ 2:17 Regionmöte
• Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen väljs vid regionmöten i områden där det saknas
distrikt. Regionmöte hålls det år som kongress hålls på den tid och plats som föregående
regionmöte har beslutat.
• I fråga om föreningarnas val av ombud och ersättare till regionmötet gäller § 3:4. Det som
där sägs om distriktsårsmötet ska i stället gälla regionmötet.
• Regionmötet ska hållas senast den vecka då den 15 april infaller och minst tio veckor före
kongressen.
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• Regionmötet utser en sammankallande med minst en ersättare som ska kalla till nästa
regionmöte senast två månader innan regionmötet öppnas. Om den sammankallande inte har
kallat till regionmöte så att det kan hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla till regionmöte vid
en senare tidpunkt.
• Inför en extra kongress ska extra regionmöte hållas om det begärs av minst en tredjedel av
de föreningar i regionen som senast den 31 december föregående år har rapporterat att de har
haft verksamhet under året. Extra regionmöte ska även hållas om det behöver göras
fyllnadsval av kongressombud eller ersättare. Den sammankallande ska kalla till extra
regionmöte senast en månad innan mötet öppnas. De personer som valts till ombud till det
senaste ordinarie regionmötet är också ombud på det extra regionmötet, om inte ett
föreningsmöte beslutar något annat. Ett extra regionmöte är beslutsmässigt när det har blivit
kallat enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på regionmötet. Varje löftesbunden
medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på regionmötet. Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande. Varje ombud har förslags- och rösträtt.
• Val sker genomacklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till omröstning; vid fortsatt likaläge avgör lotten. En röst
på fler personer än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är
ogiltig. Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
• På ett regionmöte ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
c) ställningstagande till om regionmötet har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om regionmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare och minst två
protokolljusterare
f) val av kongressombud och ersättare
g) val av en sammankallande för nästa regionmöte och minst en ersättare
• Protokollet från regionmötet ska inom två månader lämnas till förbundsstyrelsen, ombuden
och samtliga föreningar inom regionen.

III. Bestämmelser för UNF-distrikt
§ 3:1 Organisation
• Inom UNF kan det finnas distrikt. Ett distrikt består av föreningar inom distriktets område
och medlemmar som är direktanslutna till distriktet. Distriktets gränser fastställs av
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riksstyrelsen. Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå samman och upplösas finns i §
3:15.
• Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. Mellan distriktsårsmötena är
distriktsstyrelsen distriktets beslutande och verkställande organ.
• Distriktet samarbetar med IOGT-NTO-rörelsens övriga distrikt genom distriktsrådet.
§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
• Distriktsårsmöte hålls varje år på den tid och plats som föregående distriktsårsmöte har
beslutat.
• Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka då den 15 april infaller och minst tio veckor
före kongressen. UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöten
bör hållas samtidigt och på samma plats.
• Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårsmöte senast två månader innan distriktsårsmötet
öppnas. Om distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid kan
förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.
• Varje medlem, förening och krets inom distriktet kan skicka motioner till distriktsårsmötet.
Distriktsstyrelsen ska ha fått motionerna senast sex veckor före distriktsårsmötet.
Distriktsstyrelsen ska yttra sig över varje motion.
• Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till distriktsårsmötet senast tio dagar
innan distriktsårsmötet öppnas.
• Distriktsårsmötet väljer en valberedning som ska förbereda de val som ska göras på nästa
distriktsårsmöte.
• Distriktsstyrelsen kan utse utskott för att förbereda andra ärenden. Valberedningen och
utskotten bör samråda med sina motsvarigheter inom IOGT-NTO-rörelsens övriga distrikt.
• Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst hälften
av de anmälda ombuden är närvarande.
§ 3:3 Extra distriktsårsmöte
• Om distriktsstyrelsen, distriktsrådet, revisorerna eller förbundsstyrelsen beslutar det ska
extra distriktsårsmöte hållas. Extra distriktsårsmöte ska också hållas om det begärs av minst
en tredjedel av de föreningar i distriktet som senast den 31 december föregående år har
rapporterat att de har haft verksamhet under året.
• Ett extradistriktsårsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till
att distriktsårsmötet hålls.
• Distriktsstyrelsen ska kalla till extra distriktsårsmöte senast en månad innan det öppnas.
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• De personer som valts till ombud till det senaste ordinarie distriktsårsmötet är också ombud
på det extra distriktsårsmötet, om inte ett föreningsmöte beslutar något annat.
• Ett extradistriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är närvarande.
§ 3:4 Distriktsårsmötesombud
• Föreningsårsmötet väljer ombud och ersättare tilldistriktsårsmötet. Föreningen har rätt till ett
ombud och två ersättare för varje påbörjat tiotal betalande registrerade medlemmar den 31
december föregående år. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning.
§ 3:5 Mötesrättigheter och beslutsformer
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på distriktsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på distriktsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande.
• Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje ledamot av distriktsstyrelsen och distriktsrådet
samt föredragande revisor har förslagsrätt.
• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
• Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till omröstning; vid fortsatt likaläge avgör lotten. En röst
på fler personer än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är
ogiltig.
• Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
§ 3:6 Distriktsårsmötesärenden
• På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
c) ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare och minst två
protokolljusterare
f) rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott
g) föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
h) föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse
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i) föredragning av revisionsberättelse
j) fastställande av resultaträkning och balansräkning
k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen
l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för det pågående kalenderåret och det kommande kalenderårets första
sex månader
o) beslut om budget för det pågående kalenderåret
p) beslut om antal ledamöter, minst tre, i distriktsstyrelsen
q) val av ordförande, sekreterare, kassör och eventuella ytterligare ledamöter i
distriktsstyrelsen
r) val av två ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet
s) val av två revisorer och två ersättare
t) val av valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande, och eventuella
ersättare
u) val av kongressombud och ersättare det år som kongress hålls
v) eventuella ytterligare val
w) beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte
x) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen
• Protokollet från distriktsårsmötet ska inom två månader lämnas till förbundsstyrelsen,
ombuden, distriktsstyrelsens och distriktsrådets ledamöter, revisorerna och samtliga
föreningar inom distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på distriktsexpeditionen eller hos
distriktsstyrelsens ordförande.
§ 3:7 Distriktsstyrelse
• Distriktsårsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden
intill slutet av nästa ordinarie distriktsårsmöte. Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det
dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har
avslutats. Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.
• Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter, dock minst tre, är
närvarande.
§ 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter
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• Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ. Mellan distriktsårsmötena är
distriktsstyrelsen distriktets beslutande organ. Den leder distriktets arbete efter stadgar,
grundsatser, ideologiska program samt distriktsårsmötets och kongressens beslut.
• Till distriktsårsmötet ska distriktsstyrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse och förslag till arbetsplan och budget.
§ 3:9 Distriktsråd
• Distriktsrådet har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika distrikt.
Distriktsårsmötet i vart och ett av dessa distrikt väljer bland distriktsstyrelsens ledamöter två
ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet. Övriga distriktsstyrelseledamöter är ersättare
i distriktsrådet och tjänstgör i den ordning som respektive distriktsstyrelse beslutar.
• Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Distriktsrådet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst
§ 3:10 Distriktsrådets uppgifter
• Distriktsrådet ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens
resurser på distriktsplanet.
• Distriktsrådet behandlar de frågor som distrikten eller vissa av dem väljer att lämna över till
distriktsrådet.
• Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de distrikt som har valt att lämna över
respektive fråga till distriktsrådet.
• Om UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöten har fattat olika
beslut i en fråga där distriktsrådet har lagt förslag, kan distriktsrådet begära omröstning på
dessa årsmöten i frågan. Om ett förslag då antas av två distriktsårsmöten vinner detta. Annars
vinner det förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna på de tre
distriktsårsmötena.
§ 3:11 Valbarhet till förtroendeuppdrag
• Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
distriktet. Ett distriktsårsmötesombud måste dock vara registrerad medlem i den förening som
ombudet representerar.
§ 3:12 Firmateckning
• Distriktsstyrelsen bestämmer hur distriktets firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer, enskilt eller gemensamt, däribland minst en förtroendevald.
§ 3:13 Ekonomisk förvaltning
• Räkenskapsåret är ett kalenderår.
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• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast tre veckor före
distriktsårsmötet tillsammans med distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse och
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en
balansräkning.
§ 3:14 Revision
• Distriktsårsmötet väljer två revisorer och två ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av
nästa ordinarie distriktsårsmöte.
• Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya revisorerna ska tillträda
vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats.
• Revisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. De kan utse en auktoriserad eller
godkänd revisor.
• Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till
distriktsårsmötet lämna en revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning
och balansräkning samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
• Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av distriktets räkenskaper och förvaltning.
§ 3:15 Bildande, samgående och upplösning
• Kongressen kan efter förslag från riksstyrelsen besluta att distrikt ska bildas, gå samman
eller upplösas. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar förbundet. När kongressen
beslutat att ett distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen snarast kalla de föreningar som
beslutats ingå det nya i distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det bevistas av representanter
från minst tre föreningar, beslutar att distriktet bildas och antar dessa stadgar.
§ 3:16 Särskilda stadgar
• Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–15 samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.
Om dessa paragrafer ändras anses även distriktets egna stadgar ändrade på motsvarande sätt.
Om distriktet antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda måste stadgarna
godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla.

IV. Bestämmelser för UNF-föreningar
§ 4:1 Organisation
• En förening ska bestå av minst fem registrerade medlemmar.
• Bildandet av en förening sker genom att minst fem personer beslutar att bilda föreningen,
antar förbundets stadgar och utser en styrelse. Bildandet av en förening samt dess namn och
nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
• Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Mellan föreningsmötena leds
föreningen av en styrelse.
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• Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom
en IOGT-NTO-krets.
§ 4:2 Föreningsmöte
• Föreningsmöten utöver årsmötet hålls på den tid och plats som ett föreningsmöte eller
styrelsen har beslutat. Ett föreningsmöte är beslutsmässigt när minst fem, eller majoriteten, av
föreningens medlemmar är närvarande.
• Föreningens årsmöte ska hållas före februari månads utgång varje år på den tid och plats
som föregående årsmöte har beslutat. Om årsmötet inte har hållits i tid kan förbundsstyrelsen
eller distriktsstyrelsen kalla till årsmöte.
• Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor före mötet på det sätt som föregående
årsmöte har beslutat.
• Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått
motionerna senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.
• Årsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst fem av
föreningens medlemmar är närvarande.
§ 4:3 Mötesrättigheter och beslutsformer
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på föreningsmötet. Varje löftesbunden
medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- och yttranderätt på föreningsmötet.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande.
• Varje medlem i föreningen har förslags- och rösträtt. Varje ledamot i föreningsstyrelsen
samt föredragande revisor har förslagsrätt. Vid val av ombud till kretsårsmöte,
distriktsårsmöte och regionmöte samt vid beslut om beviljande av lokalt medlemskap har
dock bara föreningens registrerade medlemmar förslags- och rösträtt.
• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
• Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till omröstning; vid fortsatt likaläge avgör lotten. En röst
på fler personer än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är
ogiltig.
• Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
§ 4:4 Årsmötesärenden
• På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet närvarande medlemmar
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c) ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och två protokolljusterare
f) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
h) föredragning av revisionsberättelse
i) fastställande av resultaträkning och balansräkning
j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
k) beslut om motioner och förslag
l) beslut om ersättningar
m) beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
n) beslut om budget för det pågående kalenderåret
o) beslut om antal ledamöter, minst tre, i styrelsen
p) val av ordförande, sekreterare, kassör och eventuella ytterligare ledamöter i styrelsen
q) val av revisor, eller, när det med hänsyn till föreningens ekonomis storlek är lämpligt, två
revisorer och minst en ersättare
r) val av valberedning och eventuella ersättare
s) val av ombud och ersättare till distriktsårsmötet om föreningen tillhör ett verksamt distrikt
t) val av ombud och ersättare till kretsårsmötet om föreningen tillhör en krets
u) val av regionmötesombud det år som kongress hålls, om föreningen inte tillhör ett distrikt
v) eventuella ytterligare val
w) beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte
x) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen
• Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor lämnas till revisorerna, förbundsstyrelsen och
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos ordföranden.
§ 4:5 Föreningsstyrelse
• Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden intill
slutet av nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den nya styrelsen
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ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. Ordförande, sekreterare
och kassör väljs särskilt.
• Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter, dock minst tre, är närvarande.
§ 4:6 Föreningsstyrelsens uppgifter
• Styrelsen är föreningens verkställande organ. Mellan föreningsmötena är styrelsen
föreningens beslutande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgar, grundsatser,
ideologiska program samt föreningsmötets och kongressens beslut. Den ska arbeta för att
föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med § 4:7.
• Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
förslag till arbetsplan och budget.
§ 4:7 Föreningsverksamhet
• Föreningen bör ha mångsidig verksamhet som ger medlemmarna möjlighet till en
meningsfull gemenskap.
• Föreningen ska genom utåtriktad, opinionsbildande verksamhet försöka påverka
samhällsutvecklingen och förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
• Föreningenska arbeta för att så många som möjligt blir medlemmar och därigenom väljer
och aktivt verkar för en helnykter livsstil. Den ska även arbeta för en värld fri från alkohol
och andra droger.
• Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen får delta i föreningens verksamhet.
• Föreningen ska lämna en rapport om sin verksamhet till förbundsstyrelsen varje år.
§ 4:8 Valbarhet till förtroendeuppdrag
• Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
föreningen. Ett distriktsårsmötes- eller regionmötesombud måste dock vara registrerad
medlem i föreningen. Ett kretsårsmötesombud måste vara löftesbunden registrerad medlem i
någon av kretsens föreningar eller kårer.
§ 4:9 Firmateckning
• Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst
två personer enskild eller gemensamt, däribland minst en förtroendevald.
§ 4:10 Ekonomisk förvaltning
• Räkenskapsåret är ett kalenderår.
• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast tio dagar före årsmötet
tillsammans med styrelsens ekonomiska berättelse och verksamhetsberättelse. Den
ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning.
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§ 4:11 Fastighetsförvaltning
• En förening kan äga och förvalta fast egendom. Om flera föreningar gemensamt ska äga och
förvalta fast egendom kan parterna bilda en ideell förening eller välja annan associationsform.
• Vill en förening sälja eller på annat sätt göra sig av med fast egendom eller del av fast
egendom krävs beslut med två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte. Till detta möte ska
varje medlem få en skriftlig kallelse senast fyra veckor före mötet. Där ska det tydligt framgå
att mötet gäller försäljning av fast egendom. Ett beslut om försäljning av fast egendom gäller
dock inte förrän det har fastställts av förbundsstyrelsen i enlighet med 6:1.
• Lokaler som en förening, ett distrikt eller förbundet äger ska vara alkoholfria.
§ 4:12 Revision
• Årsmötet väljer en, eller, när det med hänsyn till föreningens storlek är lämpligt, två
revisorer och minst en ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte.
• Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya revisorerna ska tillträda vid en
tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats.
• Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till
årsmötet lämna en revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan besluta om revision av föreningens räkenskaper
och förvaltning.
§ 4:13 Samgående med annan förening
• En förening som vill gå samman med en annan UNF-förening ska fatta beslut om detta.
Föreningarna ska göra en skriftlig överenskommelse som ska innehålla uppgifter om
tidpunkten för samgåendet och hanteringen av arkiv och andra tillgångar samt skulder.
Beslutet ska fastställas av förbundsstyrelsen för att gälla.
• Förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen bör ta initiativ till samgående när ett
beslutsmässigt årsmöte inte har kunnat genomföras.
§ 4:14 Upplösning
• En förening kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte.
Till detta möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse senast två veckor föremötet. Där ska
det tydligt framgå att mötet gäller upplösning av föreningen. Om mötet inte blir
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter samråd
med föreningens medlemmar.
• När en förening har upplösts ska förbundet erbjuda medlemmarna medlemskap i en annan
förening eller direktanslutning till distriktet eller förbundet.
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• Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar distriktet. Finns det inget verksamt distrikt
tillfaller tillgångarna förbundet.
§ 4:15 Särskilda stadgar
• Föreningen ska anses ha antagit § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.
Om dessa paragrafer ändras anses även föreningens egna stadgar ändrade på motsvarande sätt.
Om föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda måste stadgarna
godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla.

V. Samverkan i IOGT-NTO-krets
§ 5:1 Organisation
• En IOGT-NTO-krets består av de föreningar och kårer inom IOGT-NTO, UNF, IOGTNTO:s Juniorförbund och NSF som har anslutit sig till kretsen.
• En krets omfattar en kommun. Distriktsrådet kan om det finns särskilda skäl besluta att en
krets ska omfatta fler kommuner eller en del av en kommun.
• Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet. Mellan kretsårsmötena leds kretsen av en
styrelse.
§ 5:2 Kretsårsmöte
• Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet, dit alla föreningar och kårer som är
anslutna till kretsen får skicka ombud.
• Varje IOGT-NTO-förening, UNF-förening och NSF-kår har rätt till två ombud och
därutöver ett ombud för varje fullt tjugofemtal medlemmar. Varje förening av IOGT-NTO:s
Juniorförbund representeras av sin ansvariga juniorledare och därutöver av ett ombud för
varje fullt tjugofemtal medlemmar.
• Beräkningen av det antal ombuden förening eller kår har rätt till grundar sig på föreningens
antal betalande och avgiftsbefriade registrerade medlemmar den 31 december föregående år.
• Ordinarie kretsårsmöte ska hållas senast den 15 mars. Extra kretsårsmöte kan hållas då minst
en tredjedel av de anslutna föreningarna och kårerna begär det eller kretsstyrelsen beslutar
det.
• Kallelse till ordinarie kretsårsmöte utfärdas senast sex veckor före mötet på det sätt som
kretsårsmötet beslutar. Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas senast tre veckor före mötet.
Ett extra kretsårsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att
kretsårsmötet hålls.
• Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven ordning kan distriktsrådet eller riksstyrelsen utlysa
kretsårsmöte.
• Kretsårsmötet är beslutsmässigt när minst fem ombud är närvarande.
336

• Varje ansluten förening och kår och varje löftesbunden medlem i dessa kan skicka motioner
till kretsårsmötet.
• Kretsstyrelsen ska ha fått motionerna senast fyra veckor före kretsårsmötet. Kretsstyrelsen
ska yttra sig över varje motion.
• Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till kretsårsmötet senast en vecka innan
kretsårsmötet öppnas.
§ 5:3 Mötesrättigheter och beslutsformer
• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på kretsårsmötet. Varje löftesbunden
medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på kretsårsmötet. Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande.
• Varje ombud och ledamot av kretsstyrelsen samt föredragande revisor har förslags- och
rösträtt.
• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
• Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som ska väljas,
eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig.
• Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.
§ 5:4 Kretsårsmötesärenden
• På ett ordinarie kretsårsmöte ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud och övriga röstberättigade
deltagare
c) ställningstagande till om kretsårsmötet har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om kretsårsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för mötet, rösträknare och två protokolljusterare
f) föredragning av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse
g) föredragning av kretsstyrelsens ekonomiska berättelse
h) föredragning av eventuella andra verksamhetsberättelser
i) föredragning av revisionsberättelse
j) fastställande av resultaträkning och balansräkning
k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i kretsstyrelsen
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l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för det pågående kalenderåret
o) beslut om föreningsavgift till kretsen
p) beslut om budget för det pågående kalenderåret
q) beslut om antal ledamöter, minst fem, i kretsstyrelsen samt om deras mandattid
r) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, studieledare, eventuella ytterligare
ledamöter och fyra ersättare i kretsstyrelsen
s) val av två revisorer och två ersättare
t) val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande
u) eventuellt val av distriktsårsmötesombud
v) beslut om tid och plats för nästa kretsårsmöte
w) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen
• Protokollet från kretsårsmötet ska inom tre veckor lämnas till distriktsrådet, riksstyrelsen,
revisorerna och varje ansluten förening och kår. Det ska också finnas tillgängligt på
kretsexpeditionen eller hos kretsens ordförande.
§ 5:5 Kretsstyrelse
• Kretsstyrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter. IOGT-NTO, UNF, IOGT-NTO:s
Juniorförbund och NSF ska, om de ingår i kretsen, vardera företrädas av minst en ledamot i
styrelsen.
• Kretsstyrelsen väljs av årsmötet för en eller två verksamhetsperioder.
• Kretsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
• Till kretsårsmötet ska kretsstyrelsen lägga fram verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse.
§ 5:6 Kretsens uppgifter
• Kretsstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av resurser.
• För varje verksamhetsår ska det finnas en arbetsplan och en budget för kretsens verksamhet.
• Kretsstyrelsen ska när den upprättar förslag till dessa beakta behovet av en lämplig arbetsoch resursfördelning mellan kretsen och dess föreningar och kårer.
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• Kretsstyrelsen anställer och entledigar personal samt utser arbetsledare för personalen. Innan
ett avtal om anställning sluts ska kretsstyrelsen samråda med distriktsrådet och riksstyrelsen,
som ska godkänna anställningen och förslaget till anställningsavtal.
§ 5:7 Valbarhet till förtroendeuppdrag
• Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
kretsen. Ett kretsårsmötesombud måste dock vara löftesbunden registrerad medlem i någon av
kretsens föreningar eller kårer.
§ 5:8 Firmateckning
• Kretsens firma bör utgöras av kommunnamnet eller motsvarande och ordet IOGT-NTOkrets.
• Kretsstyrelsen bestämmer hur firman ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två
personer gemensamt. Firmatecknarna ska vara myndiga.
§ 5:9 Ekonomisk förvaltning
• Räkenskapsåret är ett kalenderår. Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet kretsens
egna medel samt medel som förvaltas av kretsen. Bank- och plusgirokonton tecknas enligt
kretsens beslut.
• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast tio dagar före kretsårsmötet
tillsammans med kretsstyrelsens ekonomiska berättelse och verksamhetsberättelse. Den
ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning.
§ 5:10 Revision
• Kretsårsmötet väljer två revisorer och två ersättare.
• Distriktsrådet och riksstyrelsen kan besluta om revision av kretsens räkenskaper och
förvaltning.
§ 5:11 Samgående med annan krets
• En krets som vill gå samman med en annan krets ska fatta beslut om detta. Kretsarna ska
göra en skriftlig överenskommelse som ska innehålla uppgifter om tidpunkten för samgåendet
och hanteringen av arkiv och andra tillgångar samt skulder. Beslutet ska skickas till
distriktsrådet för fastställelse.
• Distriktsrådet och riksstyrelsen kan ta initiativ till samgående mellan kretsar. Distriktsrådet
ska ta sådant initiativ när ett beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan sammankallas.
§ 5:12 Upplösning
• En krets kan upplösas genom beslut på två varandra följande kretsårsmöten eller med två
tredjedels majoritet på ett kretsårsmöte. Till detta möte ska varje förening eller kår få en
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skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. Där ska det framgå att mötet gäller upplösning
av kretsen.
• En krets kan upplösas genom beslut av distriktsrådet eller riksstyrelsen. Ett sådant beslut kan
fattas när ett beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan sammankallas och ett samgående med en
annan krets inte heller kan ske.
• Vid upplösning av en krets förfogar distriktsrådet över kretsens kvarvarande egendom. Finns
det inget verksamt distriktsråd förfogar riksstyrelsen över den kvarvarande egendomen.
§ 5:13 Särskilda stadgar
• Om kretsen antar egna stadgar ska de innehålla § 5:1–12 samt § 6:1 i dessa stadgar. Om
kretsen antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda måste stadgarna godkännas
av riksstyrelsen för att gälla.

VI. Bestämmelser angående rättsförhållanden och stadgeändring
§ 6:1 Rättsförhållanden
• Varje förening eller distrikt inom UNF eller krets inom IOGT-NTO-rörelsen har rätt att
bedriva sin verksamhet självständigt, så länge detta sker i överensstämmelse med dessa
stadgar.
• Varje förening eller distrikt inom UNF, varje krets inom IOGT-NTO-rörelsen eller
förbundet Ungdomens Nykterhetsförbund kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter,
äga fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Beslut av
föreningar och distrikt gäller dock inte förrän de har fastställts av förbundsstyrelsen om de
innebär att föreningen eller distriktet
a) köper fast egendom,
b) gör sig av med fast egendom eller del i fast egendom,
c) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom,
d) tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i egen
fastighet,
e) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska det egna inflytandet i bolag eller förening, där
föreningen eller distriktet har bestämmande inflytande genom aktieinnehav eller på annat sätt,
f) gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av större värde,
g) använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften,
h) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda dem på sätt som strider mot dessa
stadgar eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller
i) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.
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• De bestämmelser i denna paragraf som avser fast egendom ska också gälla byggnader på
ofri grund.
• Förbundsstyrelsen kan förbjuda föreningar och distrikt att verkställa beslut som avser de
frågor som nämns ovan, och som inte har fastställts av förbundsstyrelsen.
• Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de anvisningar om anskaffande, användning och
vård av fast egendom som förbundsstyrelsen fastställer.
• Föreningar och distriktska redovisa kapital som de får vid försäljning av fast egendom eller
del i fast egendom till förbundsstyrelsen. Detta gäller också kapital som de får i ersättning för
fast egendom efter brand eller annan skada eller expropriation, eller till följd av annat
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av förbundsstyrelsen för föreningens eller distriktets
räkning. Förbundsstyrelsen kan besluta att någon annan ska förvalta kapitalet. Kapitalet får
inte användas för andra ändamål än köp av fast egendom eller del i fast egendom.
Förbundsstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får användas på annat sätt. Ränta på kapitalet
får användas till den löpande verksamheten i den förening eller det distrikt som kapitalet
tillhör.
§ 6:2 Tolkning av stadgarna
• Vid olika syn på hur dessa stadgar skall tolkas har förbundsstyrelsens mening företräde.
Gäller frågan tolkning av någon av de bestämmelser som avses i § 6:4 har istället
riksstyrelsens mening företräde.
§ 6:3 Stadgeändring
• Dessa stadgar kan ändras genom samstämmiga beslut på två kongresser eller genom beslut
med två tredjedels majoritet på en ordinarie kongress. En stadgeändring gäller från det att
kongressen avslutas eller från den senare tidpunkt som kongressen beslutar. En stadgeändring
som rör förhållande till annat förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan endast göras genom
samstämmiga kongressbeslut av alla förbund som stadgeändringen berör.
§ 6:4 Förhållande till annat förbund
• Som stadgar som rör förhållande till annat förbund betraktas de bestämmelser i stadgarna
hos IOGT-NTO, UNF och IOGT-NTO:s Juniorförbund som behandlar
a) samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen (§ 1:1),
a)b) IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§ 1:2),
b)c) samtidigt medlemskap i fler än ett förbund (§ 1:34),
c)d) medlemslöftet (§ 1:54),
d)e) riksstyrelsens sammansättning och funktion (§ 1:23, 2:1, 2:9, 2:10),
e)f) distriktsrådets sammansättning och funktion (§ 1:23, 3:1, 3:9, 3:10),
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f)g) fastställande av distriktsgränser (§ 3:1),
g)h) IOGT-NTO-kretsar (§ 1:2 och kapitel 5),
h)i) rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2, 3:2),
i)j) närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens beslutande församlingar (§ 2:5, 3:5),
j)k) rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens verksamhet (§ 4:7),
k)l) valbarhet till förtroendeuppdrag (§ 2:11, 3:11, 4:8), eller
l)m) stadgeändringar som rör förhållande till annat förbund (§ 6:3, 6:4).
• Dessutom betraktas § 16 och § 21 i NSF:s stadgar som stadgar som rör förhållande till annat
förbund.
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Medlemssiffrör
SKU i Växjö stift. Skickat per mail av Stefan Cederlöf, Svenska Kyrkans Ungas rikskansli
den 27 mars 2015.
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VÄXJÖ
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0-6
1 200
1 249
916
866
724
769
757
583
524
591
460
530
216
198
163
141
97
78
49
17
17
22

7-9
920
1 015
870
776
787
820
633
564
642
644
520
515
195
235
238
187
136
123
147
111
104
102

10-12
789
677
628
599
584
707
514
462
557
544
452
553
171
192
182
182
127
147
115
122
99
106

13-15
376
379
380
387
308
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402
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253
248
281
242
187
161
177
248
193
217
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16-25
379
310
276
315
291
446
377
278
280
330
349
363
269
448
466
498
357
377
377
387
302
343

26+
41
72
55
62
34
140
157
161
161
163
139
97
111
165
165
147
120
123
98
88
102
104

S:A
3 705
3 702
3 125
3 005
2 728
3 144
2 678
2 263
2 516
2 679
2 322
2 414
1 215
1 486
1 495
1 397
1 024
1 009
963
973
817
894

Antal LA

44
27
32
28
24
17
21
17
20
10
21 (prel)

UNF i Kalmar distrikts medlemssiffror. Skickat per mail av Niklas Claesson,
verksamhetutvecklare Kalmar distrikt den 25 augusti 2015.
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Dacke scoutdistrikts medlemssiffror. Skickat per mail av Oscar Sundås, Fd
distriktsordförande Dacke scoutdistrikt den 17 oktober 2015.
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