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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka om idrottsrörelsen, Sveriges största 

ungdomsrörelse, är demokratisk vad det gäller ungdomarnas möjlighet att påverka 

verksamhetens innehåll och utformning. 

De frågeställningar jag använt mig av är: Vad har Riksidrottsförbundet (RF) gjort för att öka 

ungdomars inflytande i idrottsrörelsen? Hur ser ungdomspåverkan ut idag inom Sveriges 

största ungdomsorganisation? Vilka likheter och skillnader finns det mellan påverkan inom 

specialidrottsförbund (SF), distriktsförbund (DF) och föreningar? Vilka svårigheter finns det 

med ungdomspåverkan? Hur kan framtidens ungdomspåverkan se ut? 

Metod 

Jag har använt mig av dels en enkätstudie, dels en källgenomgång av RF:s material inom 

ungdomsdelaktighet. Enkäten riktade sig till två olika grupper, ungdomar inom projektet 

”Ungdomsinspiratörer” samt vuxna som är involverade i ungdomsfrågor inom RF:s distrikts- 

och specialförbund. Sammanlagt deltog 35 ungdomar och 41 vuxna. Studien bestod av två 

olika enkäter. Några av frågorna till de vuxna hade kvalitativ karaktär. 

Resultat 

I källgenomgången framkom att RF under de senaste åren har satsat mycket på ökad 

ungdomsdelaktighet. Det har bland annat skett genom projektet Unga Ledare mellan åren 

2001-2003. Inom projektet återfanns det olika metoder för att öka ungdomsdelaktigheten. 

Medelåldern när ungdomar får sitt första ledaruppdrag i föreningarna är 17 år och på högre 

nivå är medelåldern 19 år. 60 % av de tillfrågade ungdomarna svarade att de blev ledare inom 

sin förening eftersom någon frågade dem. Samtliga av de tillfrågade vuxna anser att de arbetar 

aktivt för att öka ungdomars delaktighet i verksamheten. Dock ser detta ut på olika sätt. 

Skillnaden mellan föreningar, SF och DF handlar till stor del om hur vanligt det är med 

ungdomsråd och deras möjlighet till påverkan. De olika svårigheterna med ungdomspåverkan 

går att dela in i fyra huvudgrupper enligt de vuxna. Det är idrottens organisation, tidsbrist, 

osäkerhet samt ”gubbväldet”. Detta är även saker de vuxna vill att man ska ändra i framtiden 

för att få ökad ungdomsdelaktighet.  

Slutsats 

Idrotten måste våga fråga ungdomar för att få in dem i verksamheten. Dessutom måste man 

våga ge dem ansvar och släppa taget om makten och de gamla tankesätten. Detta kan ske på 

olika sätt. För att få den bästa organisationen bör man ha blandade åldrar på samtliga nivåer. 
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Abstract 

Aim 

My purpose of this essay has been to examine if the sports movement, the biggest youth 

movement in Sweden, is democratic when it comes to the possibility for adolescences to 

influence the activities contents and design. The questions I have used are: What have the 

Swedish sport confederation (RF) done to increase youths influence in the sports movement? 

How does the youths influence look today in Sweden’s biggest youth movement? What 

similarities and differences is it in influence between the organization for the individual sports 

(SF), region associations (DF) and sport clubs? What difficulties are there with youth 

influence? How can the youth influence look in the future?  

Method 

I have used both a questionnaire and a study of source material. The source material comes 

from the Swedish sport confederation and there material of youth influence. The questionnaire 

was send to two different groups, youths in a project called “Ungdomsinspiratörer” and adults 

that is involved in youth questions in there different associations. All together 35 youths and 

41 adults participate in the study. I used two different questionnaires and some of the 

questions to the adults had qualitative character. 

Results 

In the study of source material it emerged that the Swedish sport confederation during the 

latest years have done a lot to increase youth influence. One thing is a project called Young 

Leaders between the years 2001-2003. In the project many different methods were used to 

increase the youth influence. The average age when youths become leaders in there sports 

clubs are 17 years and on higher levels the average age is 19 years. 60 % of the youths gave 

the answer that they had become leaders in there sports club because someone had asked 

them. All of the adults thinks that they work hard to increase the youth influence, it just looks 

different from place to place. The difference between SF, DF and sport clubs is the 

appearance of youth council and their possibility to influence. The problems with youth 

influence can be divided into four groups according to the adults. This problem is also what 

the adults like to change in the future. 

Conclusions 

In the movement of sports we need to have the courage to ask the adolescences to become a 

part of the activity. We also need to give them responsibility and let go of the power and old 

thoughts. This can be done in different ways. To have the best association we need to have the 

competence of different ages at all levels.  
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Förkortningar 

 

RIF, Riksidrottsforum. En mötesplats för idrotts-Sverige att träffas och diskutera aktuella 

och intressanta ämnen som i vissa fall kan kopplas till efterföljande RIM.  

 

RIM, Riksidrottsmötet. Högsta beslutande organ inom svensk idrott. 

 

RS, Riksidrottsstyrelsen. Detta är RF:s beslutande organ mellan två riksidrottsmöten. 

 

RF, Riksidrottsförbundet. RF är en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen 

vilket innebär samtliga SF och DF. 

 

DF, Distriktsförbund. Det finns 21 distrikt, till exempel Jämtland/Härjedalens 

idrottsförbund. 

 

SF, Specialidrottsförbund. Det finns 68 SF vilka samtliga är oberoende organisationer som 

är ansvarig för sin specifika idrott. Exempel är Svenska Tennisförbundet och Svenska 

Badmintonförbundet. 

 

SDF, Specialdistriktsförbund. Ett specialdistriktsförbund organiserar sin idrott i ett distrikt. 

Ett exempel är Stockholms Fotbollförbund. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning  

 

Idrotten i RF:s regi är Sveriges största ungdomsorganisation. Två av tre killar och hälften av 

alla tjejer mellan 7 och 15 år är med i en idrottsförening. Det fanns under 2002 bara en 

styrelseledamot under 25 år inom de 21 distriktsförbundsstyrelserna.1 Ser man till styrelserna 

inom specialidrottsförbunden var medelåldern 2004 för en ledamot 48,1 år. Medelåldern för 

ordförande inom distrikts- och specialförbund är 51,9 år.2 RF:s organisation består således av 

många i övre medelåldern. 

 

Peter Eriksson, som är ordförande i Riksidrottsförbundets ungdomsråd, menar att de äldre har 

kompetensen men dessvärre är det länge sedan de själva var aktiva inom barn- och 

ungdomsverksamheten. Denna verksamhet är trots allt den större delen i många förbund.3 

Eriksson menar: ”I en ungdomsorganisation bör det vara självklart att ungdomar inte bara är 

deltagare och tränare, utan även beslutsfattare och initiativtagare.” 4

 

Jag har själv varit ledare i idrottsrörelsen sen 12 års ålder. Under dessa år har jag märkt en 

tydlig skillnad i bemötandet av ungdomar. Jag har under många år ansett att man inte tar vara 

på ungdomars kunskaper och deras egna initiativ utan istället anser att ungdomar bara vill 

förändra och göra nya saker. Diskussionen rörande ungdomars kompetens har ständigt gjort 

sig påmind. Mina tankar har dock förändrats sen jag som ung bemötts med många positiva 

ord och många som vill höra vad jag har att säga. Den positiva attityden verkar numera 

genomsyra en stor del av idrottsrörelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Riksidrottsförbundet, Unga ledare påverkar- utveckla(s) tillsammans (Stockholm, Tennbergs, 2004) s. 5. 
2 Per Ånell, ”Makten är strax under 50 år”, Svensk Idrott, 4/2004, s. 20f. 
3 Ibid. s. 20f. 
4 Johan Pellas, ”Utmaningar väntar nytt ungdomsråd”, Svensk Idrott, 1/2004, s. 28. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet i det följande är att undersöka om idrottsrörelsen, Sveriges största ungdomsrörelse, är 

demokratisk vad det gäller ungdomarnas möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och 

utformning.  
 

1.3 Frågeställningar 

• Vad har Riksidrottsförbundet gjort för att öka ungdomars inflytande i idrottsrörelsen? 

• Hur ser ungdomspåverkan ut idag inom idrottsrörelsen? Vad kan ungdomarna påverka 

inom sin förening? 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan påverkan inom SF, DF och föreningar?  

• Vilka svårigheter finns det med ungdomspåverkan?  

• Hur kan framtidens ungdomspåverkan se ut? 

 

2. Metod 

 

2.1 Metodval  

 

Jag har valt att dels göra en källgenomgång av befintligt RF-material som berör 

ungdomspåverkan, dels att göra en kvantitativ enkät med kvalitativa inslag. Jag har gjort ett 

urval av det material som RF rekommenderar till unga ledare samt en genomgång av artiklar i 

tidningen Svensk Idrott. Jag har valt att dela in alla ungdomsprojekt som inträffade mellan 

2001 och 2003 under Unga ledare eftersom jag anser att de alla har sin grund inom projektet. 

 

Jag valde att rikta min enkät till två olika grupper inom idrottsrörelsen, vuxna och ungdomar. 

Två olika enkäter utskickades där några frågor återkom på båda. Jag valde att maila ut 

enkäten eftersom jag hoppades på att nå de personer som är aktiva med ungdomsfrågor på ett 

smidigt sätt. Dessutom antog jag att det skulle vara enkelt att fylla i enkäten på datorn och 

skicka tillbaka den. Enkäten mailades under vecka 8. Under vecka 10 samt vecka 11 

skickades två påminnelser ut via mail.  
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2.2 Urval 

 

2.2.1 Källmaterial 

 

Jag har valt att till största del använda mig av Riksidrottsförbundets egna utgivna material 

angående ungdomsdelaktighet. Materialet har jag sökt efter på RF:s hemsida samt i tidskriften 

Svensk Idrott. Valet av källmaterial grundar sig i att jag anser att det visar vad RF som 

organisation vill föra fram till idrottsrörelsen.  

  

2.2.2 Ungdomar 

 

Mitt urval av ungdomar är hämtade från RF:s projekt ”Ungdomsinspiratörer”. De är alla på 

något sätt aktiva inom ett SF eller DF och har en nära koppling till en förening. Jag valde att 

även fråga RF:s ungdomsråd, eftersom det är de som driver projektet. Då enkäten skickades ut 

med mail så kom den av olika anledningar inte fram till alla.  

Dock nådde jag ut med enkäten till 61 av 72 ungdomar. Vid utskicket utgick jag från den 

adresslista som finns för ”Ungdomsinspiratörerna” på nätet. 5 Totalt svarade 35 ungdomar på 

enkäten. 

 

2.2.3 Vuxna  

 

Jag ville få en bred bild över hur ungdomsfrågorna behandlas idag inom SF och DF. För att 

öka möjligheten till relevanta svar valde jag att skicka enkäten till de vuxna som arbetar med 

ungdomsfrågor på respektive DF eller SF. Jag använde mig av de mailadresser som finns på 

RF:s Unga ledare- hemsida 6 under kontakta oss och även adresslistan som är knuten till  

”Ungdomsinspiratörerna” (se ovan).  

Alla förbund hade inte angivit någon mailadress vilket gjorde att det blev ett bortfall. Totalt 

blev antalet tillfrågade vuxna 73 stycken, 21 DF och 52 SF. Totalt svarade 41 vuxna. 

 

 

 

 

                                                           
5 www.rf.se/ungaledare/forum1.asp
6 www.rf.se/ungaledare
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2.2.4 Medelålder samt könsfördelning av deltagare 

 

Tabell 1. Medelålder samt könsfördelning av deltagare i enkätundersökningen. 

Ungdomar Medelålder 22 år   
  Könsfördelning 54 % Killar 46% Tjejer 
Vuxna SF Medelålder 38 år   
  Könsfördelning 41% Män 59% Kvinnor 
Vuxna DF Medelålder 42 år   
  Könsfördelning 43% Män 57% Kvinnor 

(Källa enkäter) 

 

2.3 Validitet 

 

Jag skickade således ut enkäten med mail, vilket kan ha lett till ett stort bortfall. Hade jag 

skickat ut enkäten med post och bifogat ett svarskuvert hade troligtvis svarsfrekvensen blivit 

högre. Jag gjorde bedömningen att jag efter tre påminnelser fick nöja mig med de svar jag fått 

in. Detta gjorde att svarsfrekvensen för ungdomarna blev 57 % och för de vuxna 56 %. Vid 

enkätundersökningar eftersträvar man att minst få in 75 % som svar. Den låga 

svarsfrekvensen gör att slutsatserna inte blir lika tillförlitliga som om svarsfrekvensen varit 

högre. De procentuella siffrorna i tabellerna är uträknade efter det antalet som svarat på 

frågan. 

 

2.4 Reliabilitet 

 

De vuxna som har svarat på enkäten arbetar i de flesta fall med ungdomsfrågor inom sitt 

förbund vilket innebär att de är väl insatta i verksamheten. Detta gör att svaren har stor 

reliabilitet. 

Frågorna till ungdomarna var skrivna så att de fick svara utifrån sina egna erfarenheter. Det 

handlar därför om att tolka personliga upplevelser vilket gör det svårt att veta reliabiliteten. 
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2.5 Begrepp 

 

• Ung ledare, ledare mellan 16 och 25 år. I min uppsats räknas dessa som ungdomar 

• Vuxen, person oavsett ålder som arbetar med ungdomsfrågor inom något förbund 

• Delaktighet, att ha möjlighet att påverka beslut som rör en själv. Vara medveten och 

uppleva att möjligheten att påverkan finns.  

• Demokrati, möjlighet att påverka den verksamhet där man är aktiv. Det innebär att alla 

har samma rätt att framföra sina åsikter även om man måste acceptera majoritetsbeslut.  

 

2.6 Tidigare forskning 

 

Jag har valt att använda mig av den utvärdering som gjorts av projektet Unga ledare i min 

källgenomgång7. Däremot har jag valt att inte ta med studien av Riksidrottsförbundets 

Ungdomsinitiativ8. Den senare studie är gjord av Karin Redelius, Björn Sandahl samt Britta 

Thedin Jakobsson på Idrottshögskolan. Anledningen till detta val är att ungdomsinitiativet 

handlar om ungdomsaktiviteter i stort och inte i huvudsak om ökat inflytande för 

ungdomarna. 

 

2.7 Disposition 

 

En kort kommentar är på sin plats angående uppsatsens disposition. Resultatdelen är indelad i 

två delar där den första delen är en källgenomgång av befintligt material. Detta återspeglar 

bakgrunden. Den andra delen är en sammanställning av enkätstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Karin Redelius, Georg Auberger, Charlotta Bürger Bäckstöm, Ung ledare sökes: en studie av 
Riksidrottsförbundets satsning på unga ledare (Stockholm: PrintCenter, 2004) 
8 När ungdomar själva får välja, en studie av Riksidrottsförbundet Ungdomsinitiativ – från idé till aktivitet. 
Karin Redelius, Björn Sandahl samt Britta Thedin Jakobsson, Idrottshögskolan 2005 
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3. Källgenomgång 

 

3.1 Vad har Riksidrottsförbundet gjort för att öka ungdomars inflytande i 

idrottsrörelsen? 

 

Nedan följer utdrag ur RF:s stadgar och verksamhetsinriktning. Jag tycker dessa är viktiga för 

att förstå RF:s syn på ungdomspåverkan.  

 

Utdrag ur Riksidrottsförbundets stadgar 

”Kapitel 3 Allmänna bestämmelser 3 § 

Sammansättning av styrelse mm 

Varje till RF ansluten idrottsorganisation skall verka för att styrelsen, valberedningen, 

kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och 

män nås och att ungdomar ingår.” 

Kapitel 4 RF-stämma 10 § 

”Valberedningen  

Valberedningen skall bestå av ordförande och tio övriga ledamöter valda av RF-stämman. 

Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall 

finnas representerade.9” 

 

Verksamhetsinriktning 2004-05  

Vid RIM 2003 bestämdes Riksidrottsförbundets verksamhetsinriktning för åren 2004-5. Där 

står bland annat: 

 

”Breddidrott för barn och ungdomar: 

Att stimulera ungdomars engagemang för ökad delaktighet och därmed ökat inflytande.             

Att stimulera ungdomars intresse för idrottsledarskap. 

De ideella ledarna                                                                                                                          

Att i ökad utsträckning rekrytera nya ledare från grupper som idag är   

underrepresenterade.”10

 

                                                           
9 Riksidrottsförbundets  <riksidrottsforbundet@rf.se> http://www.rf.se/files/{F0A90FD7-C74B-4504-80F2-
05E0F937C741}.pdf RF:s stadgar (2005-03-07) 
10 Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se> Verksamhetsinriktning 2004-2005 
http://www.rf.se/t3.asp?p=81059 (2005-01-24) 
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3.1.1 Den unga kraften (DUK) 
 
Tankar om att ungdomar ska få möjlighet att vara med och påverka sin egen verksamhet har 

funnits på allvar inom idrottsrörelsen sedan 80-talet. 1987 bestämdes på Riksidrottsmötet 

(RIM) att ”öka ungdomars delaktighet” skulle vara prioriterad del inom Riksidrottsförbundet 

(RF).11 Året efter genomfördes ”Ungdomens idrottsriksdag” där en referensgrupp bildades. 

Deras uppgift var att arbeta med ”Den unga kraften” (DUK). Allt eftersom bildades fler 

DUK-grupper och ansvariga utsågs vilket gjorde att 1991 hade 16 distriktsförbund (DF) 

sammanlagt 176 aktiva ungdomar från 40 idrotter.  

 

På RIM 1991 beslutade man om en stadgeändring som innebar att: ”I beslutande organ på 

alla nivåer inom idrotten ska eftersträvas en jämn åldersfördelning.”12 Projektet pågick fram 

till och med 1992 då man beslutade att frågorna om ungdomsdelaktighet istället skulle skötas 

från RF-kansliet.  

Som resultat av projektet valdes 1993 den första ungdomen in i Riksidrottsstyrelsen vid 23 års 

ålder. Detta var Roger Möller från Jämtland/Härjedalen. Två år senare valdes ytterligare en 

representant från Jämtland/Härjedalen in i RS.13 Detta var Karin Mattson som då var 23 år 

och idag är den yngsta ledamoten i RS med sina 33 år.14  

 

3.1.2 Unga ledare 

 

2001 fanns det enligt siffror från RF och Statistiska centralbyrån (SCB) 171 700 ungdomar i 

åldern 15-29 år som var tränare, ledare, styrelsemedlem eller liknande i en idrottsförening.15

 

Samma år, 2001,  startade projektet Unga ledare som en del av RF:s ungdomssatsning. Målet 

var att hitta modeller för att öka intresset och möjligheten för ungdomar mellan 16-25 år att 

vara med och påverka på olika sätt inom idrottsrörelsen. Projektet avslutades 2003 och under 

åren har 40 stycken specialförbund och samtliga 21 distriktsförbund bedrivit projekt inom 

ramen för Unga ledare.16   

                                                           
11 Bengt Wallin, Idrotten till tjugohundra: en trettioårig utvecklingsperiod (Farsta: SISU Idrottsböcker, 2003),    
s. 69. 
12 Ibid. s. 69. 
13 Ibid. s. 69. 
14 Håkan Söderberg, ”Fler unga måste nomineras”, Svensk Idrott, 6/2004, s. 11.  
15 Ola Andersson <ola.andersson@rf.se> Hur många unga idrottsledare finns det? 
http://www.rf.se/ungaledare/t3.asp?p=48407 (2005-01-24). 
16 Riksidrottsförbundet, Unga ledare påverkar- utveckla(s) tillsammans (Stockholm, Tennbergs, 2004) s. 3. 
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Nedan redovisas olika förslag som framkommit under projektet Unga ledare som en möjlighet 

att öka ungdomars delaktighet och inflytande. 

 

Obligatorisk ungdomskommitté 

Att man har uppnått det uppsatta målet återges i flera skrifter som har getts ut som utvärdering 

av projektet. Några av de saker som framkommit är att unga tidigt vill känna sig delaktiga i 

sin förening. Man vill alltså ha en ökad föreningskunskap. Christer Pallin, som är chefsjurist 

på RF, menar att detta är grundproblemet till varför inte ungdomarna styr inom Sveriges 

största ungdomsorganisation. Det tillsammans med att många unga upplever att det tar 

onödigt lång tid att nå de beslutande organen. Som lösning på detta vill Pallin införa en 

obligatorisk ungdomskommitté.17 Han drar paralleller mellan ungdomarnas och kvinnornas 

delaktighet. På RIM 1995 ändrades stadgarna så att alla RF- och DF-organ ska bestå av lika 

många män som kvinnor. Även för SF och specialdistriktsförbunden infördes liknande regler, 

vilket i sin tur ledde till att man rekommenderade föreningarna att ta efter. Pallin menar att om 

man vill så skulle det vara möjligt att genomföra samma reform för att få in ungdomar. Hans 

förslag är att man inom RF:s normalstadgar skriver in att en ungdomskommitté med samtliga 

medlemmar inom föreningen som är max 20-25 år bör finnas. Denna grupp ska ta hand om 

ungdomarnas intressen och själva bestämma sina arbetsuppgifter. Om man lyckas få in detta 

på föreningsnivå så kommer det att sprida sig uppåt i organisationen. 18  

 

Ungdomsforum 

Den 7-9 januari 2003 genomfördes en konferens med namnet ”Platsar unga och får unga 

plats”. På konferensen närvarade cirka 80 ungdomar från 44 specialidrottsförbund. Detta 

forum hade planerats och genomfördes av tio ungdomar från tio olika idrotter.19 Anders 

Lundin, chef för RF:s breddidrottsenhet, närvarade och sammanfattade det hela: ”Vi pratar 

ofta om att man måste ha erfarenhet för att ta på sig uppdrag. Men att vara ung är en 

erfarenhet som har ett egenvärde. Vi har mycket att lära av de unga.”20  

 

En tanke som kom upp liknar Christer Pallins idé om obligatorisk ungdomskommitté. 

Ungdomarna som deltog på ungdomsforumet menade att kanske borde varje SF ha ett 

ungdomsförbund efter politisk modell. Vidare diskuterades hur varje SF skulle kunna arbeta 

                                                           
17 Christer Pallin, ”Obligatorisk ungdomskommitté”, Svensk Idrott, 2/2003. s. 36. 
18 Ibid. s. 36. 
19 Håkan Söderberg, ”Ungdomarna stormar fram”, Svensk Idrott, 2/2003, s. 18f. 
20 Ibid. s. 18f. 
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vidare för ökad ungdomsdelaktighet. Förhoppningarna efter ungdomsforumet var att kunna 

starta en ungdomskommitté inom RF.21  

 

En annan typ av ungdomsforum genomfördes av Svenska Tennisförbundet under slutet av 

2002 inom ramen för Unga ledare. Här träffades ungdomar från samtliga distrikt för att 

diskutera framtidens ledarskap. Tennisen har varit bra på att ta hand om ungdomar som vill 

bli tränare och idag drivs den största delen av ungdomsverksamheten av ungdomarna själva. 

Däremot har rekryteringen av unga till styrelseuppdrag varit betydligt mindre framgångsrik.22 

Inom tennisen finns gamla traditioner som lever kvar vilket gör att ungdomarnas möjlighet till 

att påverka är begränsad. Tennisens del av projekt Unga ledare riktar in sig på att öka 

ungdomarnas inflytande på samtliga nivåer.23  Efter att ungdomarna träffades vid 

ungdomsforumet bildade tennisen ett ungdomsråd som kommer att arbeta med de frågor som 

togs upp på forumet så de hamnar rätt i organisationen.24 Från ungdomsforumet har  totalt 19 

förslag presenterats för Tennisförbundets styrelse.25

 

Ungdomsråd 

Ett sätt att använda sig av ungdomsråd är att göra som en handbollsklubb i Stockholm. Deras 

ungdomsstyrelse är remissinstans till den ordinarie styrelsen. De har även representanter i den 

ordinarie styrelsen. Ungdomsstyrelsen har bland annat skrivit till politikerna angående sin 

rivningshotade hall och det är de som ansvarar för klubbens tidning. När man blir 20 år så får 

man inte sitta kvar i ungdomsstyrelsen utan förhoppningen är att man då ska ta det naturliga 

steget till den ordinarie styrelsen.26

 

Ordförande i RF:s ungdomsråd Peter Eriksson påpekar att det är vanligt att man startar 

ungdomsråd på felaktiga grunder. Ofta kan det ske oplanerat och tanken över hur man ska 

integrera ungdomsrådet är inte genomtänkt. Istället för att vara aktiva inom verksamheten och 

inom beslutsprocessen blir ungdomsrådet bra PR utåt.27  

 

 
                                                           
21 Ibid. s. 19. 
22 Sten Feldreich, ”En unik chans att påverka”, Svensk Idrott, 2/2003, s. 13. 
23 Ibid. s. 14. 
24 Ibid. s. 14. 
25 Riksidrottsförbundet, Unga ledare påverkar- utveckla(s) tillsammans (Stockholm, Tennbergs, 2004) s. 8. 
26 Ibid. s. 9. 
27 Peter Eriksson, ”Nu väntar det stora jobbet”, Unga ledare- idéer och erfarenheter från projektet Unga ledare 
(Stockholm, Elanders-Gummerssons, 2004) s. 8. 
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RF:s ungdomsråd 

Hösten 2003 startade RF ett ungdomsråd. Där ingår tio ungdomar från olika idrotter och olika 

delar av landet.28 Tanken var att ungdomsrådet skulle bli en referensgrupp till 

breddidrottsenheten på RF. Mattias Hjelmberg som är sekreterare och resursperson på kansliet 

för ungdomsrådet menar att detta är ett naturligt steg utifrån projektet Unga ledare.29 Han 

påpekar även att det är viktigt att integrera ungdomsrådet med den redan befintliga 

verksamheten. Dessa tankar delar han med ungdomsrådets ordförande Peter Eriksson.30 Han 

hoppas att ungdomsrådet kan bli ett föredöme för de ungdomsråd som redan finns runt om i 

landet. Dessutom hoppas han att man ska bjuda in ungdomsrådet att diskutera frågor rörande 

breddidrott och inte bara ungdomsfrågor.31 Karin Mattson, vice ordförande i RS, tycker det 

var bra att man bildade ett ungdomsråd. Hon anser att det var ordentligt genomtänkt och 

hoppas att ungdomsrådet kommer få möjlighet att arbeta med frågor utifrån egna initiativ, 

men vill även att RF och RS ska ge dem konkreta uppdrag. Precis som Eriksson och 

Hjelmberg tycker hon det är viktigt att ungdomsrådet blir en del av den ordinarie 

verksamheten.32  

 

RF:s ungdomsråd ska: 

• Företräda ungdomar på RF-nivå genom att vara representerade i olika projekt- och 

referensgrupper samt vara remissinstans i ungdomsfrågor. 

• Verka för att utveckla samarbetet mellan olika SF och mellan SF och DF i arbetet med 

ungdomars delaktighet. 

• Vara förebild för SF och DF och därmed öka trycket på dessa att utveckla arbetet med 

ungdomars delaktighet. 

• Skapa mötesplatser för ungdomar som är engagerade i sina förbund.33 

 

Om man går in på ungdomsrådets hemsida34  kan man läsa ungdomsrådets protokoll från hela 

det första året. Här framkommer att de är mycket aktiva och att de blivit integrerade med den 

                                                           
28 Gunnar Larsson, ”Vi måste lyssna och lära”, Unga ledare- idéer och erfarenheter från projektet Unga ledare 
(Stockholm, Elanders-Gummerssons, 2004) s. 2. 
29 Johan Pellas, ”Utmaningar väntar nytt ungdomsråd”, Svensk Idrott, 1/2004, s. 28. 
30 Peter Eriksson, ”Nu väntar det stora jobbet”, Unga ledare- idéer och erfarenheter från projektet Unga ledare 
(Stockholm, Elanders-Gummerssons, 2004) s. 8. 
31 Johan Pellas, ”Utmaningar väntar nytt ungdomsråd”, Svensk Idrott, 1/2004, s. 28. 
32 Ibid. s. 28f. 
33 Ibid. s. 29. 
34 http://www.rf.se/ungaledare
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ordinarie verksamhet som fanns sedan tidigare.35 Som en av uppgifterna de ägnat sig åt 

nämns Riksidrottsforum. Ungdomsrådet planerade och genomförde ett ungdomsmöte i 

samband med RIF 2004. Här deltog 56 ungdomar från 30 olika förbund.36  

 

Unga i valberedningen/ Unga i styrelsen 

På RIM 2003 blev Sandra Muszynski invald i Riksidrottsförbundets valberedning. Hon var då 

21 år.37 Anledningen till att hon och inte den äldre kandidaten blev invald var att flera 

förbund ansåg att det var viktigt att olika åldrar bör finnas representerade i valberedningen.38

Sandra medverkade och planerade forumet ”Platsar unga och får unga plats” och idag ingår 

hon i RF:s ungdomsråd. Sandra kommer från ridsporten där deras ungdomssektion har två 

platser i förbundsstyrelsen så Sandra är van att vara med och påverka.39 Walter Rönnmark, 

som är ordförande i Riksidrottsförbundets valberedning, menar att man kanske inte alltid ska 

fundera över ungdomsråd och liknande utan istället bör man nominera unga till olika 

positioner.40  

 

Erfarenheterna från projektet Unga ledare visar att det kan vara bra att välja in två ungdomar i 

styrelsen samtidigt, då dessa kan stötta varandra. Det kan även vara bra med en stadgeändring 

så att den som är ung i styrelsen inte sitter där som en slags gisslan utan att man fortsätter 

jobba aktivt för fler ungdomar. Ett exempel är att skriva in att det ska vara x antal under en 

viss ålder i valberedningen och i styrelsen, att det ska vara jämn könsfördelning och att man 

bara får ha ett visst uppdrag i x antal år.41 Samtidigt kan det vara bra att utbilda alla i styrelsen 

så att alla har samma bas att utgå ifrån vilket innebär att ungdomarna slipper känna sig 

obekväma och okunniga.42

 

 

 

 

 
                                                           
35 Ungdomsrådets protokoll, http://www.rf.se/ungaledare/t3.asp?p=82350 (2005-03-03) 
36 Protokoll 2004-12-03, http://www.rf.se/ungaledare/t3.asp?p=96213 Riksidrottsforum 2004 med ungdomsmöte 
(2005-03-03) 
37 Riksidrottsförbundet, Unga ledare påverkar- utveckla(s) tillsammans (Stockholm, Tennbergs, 2004) s. 10. 
38 Ibid. s.10. 
39 Per Ånell, ”Den ideella ledarens olika ansikten”, Svensk Idrott, 5/2003, s. 19. 
40 Håkan Söderberg, ”Fler unga måste nomineras”, Svensk Idrott, 6/2004, s. 11. 
41 Ibid. s. 11. 
42 Riksidrottsförbundet, Utbilda unga ledare- utveckla(s) tillsammans (Stockholm, Tennbergs, 2004) s. 10. 
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Resultat av Unga ledare 

På Idrottsgalan i januari 2004 tilldelades Svenska badmintonförbundet pris för sina satsningar 

inom ”Uppdrag framtid”. De hade startat två projekt, ”Ungdomsforum" och ”Ungdomars 

delaktighet”. Dessa var en del av projektet Unga ledare. Genom dessa satsningar fick 

ungdomarna möjlighet att ta del av beslutsprocesserna i förbundet och föreningarna.43

 

Under projektet medverkade 11 500 ungdomar. Av dessa var 58 % tjejer och 42 % killar. 

Sammanlagt genomfördes 280 utbildningar och totalt var 2143 vuxna inblandade.44  

 

760 ungdomar deltog i en studie av projektet Unga ledare under hösten 2002.45 På frågan om 

vad som är det bästa med att vara idrottsledare framkom fyra olika alternativ som det som var 

viktigast. Dessa var barnen, att bidra, utvecklande och lärande samt att få bestämma.46 Det 

som däremot ansågs som det sämsta var barn som inte lyssnar eller vill, föräldrar, 

pedagogiska svårigheter, krav och ansvar, brist på uppskattning, administrativt kringarbete 

och tidsåtgången och bundenheten.47 Rörande krav och ansvar ansåg ungdomarna att ”allt 

uppfostringsansvar läggs på ledaren.”48  

 

Ungdomarna fick även svara på vad de ansåg som viktigt för att bli ledare eller fortsätta som 

ledare. Här ansåg de allra flesta att stöd från föreningen följt av framtida fördelar och 

utbildning var mycket eller ganska viktigt.49  

 

Av de 760 ungdomarna hade 75 % olika former av ledaruppdrag, många blev ledare under 

projektets gång men en hel del var det sen tidigare.50  

 

 

 

 

                                                           
43 Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se> Tre specialförbund med framtiden i fokus, 2004-01-22 
http://www.rf.se/t3.asp?p=79257&x=1&a=101957 (2005-01-24). 
44 Håkan Söderberg, Johan Pellas, ”Kort fakta om projektet Unga ledare”, Unga ledare- idéer och erfarenheter 
från projektet Unga ledare (Stockholm, Elanders-Gummerssons, 2004) s. 2. 
45 Karin Redelius, Georg Auberger, Charlotta Bürger Bäckstöm, Ung ledare sökes: en studie av 
Riksidrottsförbundets satsning på unga ledare (Stockholm: PrintCenter, 2004) s. 11. 
46 Ibid. s. 40ff. 
47 Ibid. s. 42ff. 
48 Ibid. s. 44. 
49 Ibid. s. 48f. 
50 Ibid. s. 53f. 
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3.1.3 LedarCamp  

 

2003 fyllde Riksidrottsförbundet 100 år. Som en del av jubileumet genomfördes LedarCamp. 

Totalt deltog ca 700 ungdomar på sex olika platser i Sverige. Under några dagar fick 

ungdomarna mellan 16-25 år möjlighet att lyssna på föreläsningar, träffa andra ungdomar och 

utbyta erfarenheter samt prova på olika aktiviteter. Förhoppningen var att ungdomarna efter 

en inspirationshelg skulle ha fått nya idéer kring ledarskap och haft möjlighet att framföra 

sina åsikter. Som avslutning fick alla sex LedarCamps skriva ner sina tankar kring vad som är 

viktigast och sedan skickades dessa tankar vidare till RS.51

 

Under 2005 planerar man att åter genomföra LedarCamps på sex platser runt om i Sverige. 

Detta är en del av Folksams idrottsfond som varje år delar ut en procent av fondens 

förmögenhet till bredd- och ungdomsidrotten. Detta sker genom olika stipendier där 

LedarCamp är en del.52 Tanken är att träffarna ska inspirera, utveckla och stimulera till 

fortsatt ledarskap.53

 

 

3.1.4 Ungdomsinspiratörer 

 

I december 2004 startade RF:s ungdomsråd projektet Ungdomsinspiratörer. Det är en 

uppföljning av projektet Unga ledare. Ungdomsinspiratörer drivs av RF:s ungdomsråd och är 

möjligt tack vare pengar från RF:s jubileumsfond. I jubileumsfonden finns de pengar som RF 

fick när man firade 100 år. Man valde då att låta ungdomsrådet få bestämma över pengarna 

och det blev starten för Ungdomsinspiratörerna.54

 

Målet är att förbunden som är delaktiga genom ett "testprojekt" ska analysera och utvärdera 

hur det egna förbundets arbete med ungdomsdelaktigheten kan förbättras och förändras. Detta 

kommer att pågå under drygt ett år. När projektet avslutas i januari 2006 ska varje förbund ha 

tagit fram en handlingsplan för hur de ska öka ungdomsdelaktigheten inom sitt förbund.  

                                                           
51 Tomas Carlsson, ”Det hänger på ledarna”, Svensk Idrott, 12/2003, s. 18. 
52 Belöna en ung ledare!  http://www.rf.se/files/{49ABB155-588B-4A46-95A3-7987F6D496FB}.pdf  
Idrottsfonden - en god gärning och ett bra sparalternativ. (2005-03-03). 
53 Belöna en ung ledare!  http://www.rf.se/files/{49ABB155-588B-4A46-95A3-7987F6D496FB}.pdf  Folksams 
Idrottsfond delar ut stipendier till unga ledare (2005-03-03). 
54 Mattias Hjelmberg <mattias.hjelmberg@rf.se> Projekt Ungdomsinspiratörer 
http://www.rf.se/ungaledare/t3.asp?p=90386  (2005-01-24). 
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I projektet medverkar 11 DF och 22 SF med två ungdomar och en vuxen.55 Den vuxna har till 

uppgift att stötta ungdomarna i deras arbete.56  

 

3.2 Sammanfattning Källgenomgång  

 

Av källgenomgången framgår att RF från 2001 arbetat med att öka ungdomsdelaktigheten. 

Detta har skett genom olika projekt som till exempel Unga ledare. Man har även valt att starta 

ett ungdomsråd. Ungdomsrådet har dessutom fått möjlighet att driva ett eget ungdomsprojekt 

med stort ekonomiskt stöd från RF. Det är deltagarna inom detta projekt som deltagit i 

enkätstudien. 

 

Att det i stadgarna står att man ska sträva efter att ungdomar ska ingå i styrelser, 

valberedningar och kommittéer visar att RF tycker det är viktigt med ungdomsdelaktighet. 

Ovanstående har visat på RF:s syn på ungdomsdelaktighet. I följande del kommer de aktiva 

ungdomarnas syn tillsammans med tankar från dem som arbetar med ungdomsfrågor på SF 

och DF att belysas. 
 

4. Resultat Enkätstudie 

 

4.1 Hur ser ungdomspåverkan ut idag inom idrottsrörelsen?  

 

Av de tillfrågade ungdomarna så var medelåldern när de fick sitt första ledaruppdrag 17 år. 

Det är dock stor variation då några blev ledare vid 12 års ålder och andra vid 22 år. Den stora 

skillnaden kan bero på vilken typ av idrott man ägnar sig åt, men detta har jag valt att inte 

belysa. Vanligast är att man blir ledare vid 15-17 års ålder då hela 64 % av de tillfrågade 

befann sig inom detta åldersspann när de blev ledare.  

 

Den större delen av ungdomarna (60 %) blev ledare genom att någon frågade dem. Utöver det 

var det 14 % som själva hade frågat om de fick bli ledare och för 14 % så var det ett naturligt 

steg inom deras förening. Det var endast 8 % som hade ingått i någon form av projekt för att 

sedan bli ledare. 4 % upplevde att de blivit ledare eftersom det inte fanns någon annan. 

 

                                                           
55 Ibid. 
56 Inbjudan Ungdomsinspiratörer, RF:s Ungdomsråd, Riksidrottsförbundet, Stockholm. 
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Ser man till ungdomspåverkan inom föreningarna så verkar den vara bra. Bara 15 % av 

ungdomarna upplever att de sällan har möjlighet att föra fram sina tankar inom föreningen. 

29,5 % av ungdomarna upplevde att de alltid haft möjligheten och de övriga ungdomarna 

anser att de oftast haft möjligheten eller haft möjligheten när de själva velat.  

 

Inom distriktsförbunden anser 87 % av de vuxna att de lyssnar på ungdomarna hur de vill 

arbeta medan 13 % vill ta del av ungdomarnas synpunkter men de vet inte hur. Inom 

specialförbunden är dessa siffror 83 % respektive 17 %. Detta visar en positiv inställning till 

ungdomars delaktighet från de vuxnas sida, åtminstone i teorin. 

100 % av de delaktiga förbunden menar att de arbetar aktivt för att få in fler ungdomar i 

verksamheten. Detta sker genom till exempel ”Öppet hus”, annonser i lokaltidningar, 

friluftsdagar, projektet Unga ledare, mentorskap, ”Ungdomsinitiativet”, ”Handslaget”, 

”Ungdomsforum” samt ungdomsråd och uppsökande verksamhet. Dessutom vill 93 % av 

distriktsförbunden och 91 % av specialförbunden förändra sin verksamhet så att den bättre 

passar ungdomar. De som inte vill det anser att ”verksamheten ska vara anpassad för alla” 

samt att ”ungdomarna är aktiva och tävlar och därför inte har tid att både gå i skolan/arbeta, 

träna, tävla och vara engagerade i råd”.57  

 

Några menar även att de har en idrott där den största delen av aktiva är under 18 år. De 

arbetar inte med att rekrytera de nya utan istället för att behålla de som redan är medlemmar. 

Ser man till hur ungdomarna upplever att de generellt blir bemötta och hur de vuxna upplever 

att de generellt bemöter ungdomarna stämmer dessa tankar väl ihop. Nedan är de tre mest 

svarade alternativen markerade. Även detta visar en positiv miljö för ungdomar att vara med 

och påverka. 

 

Tabell 2. Hur behandlas ungdomar generellt i idrottsrörelsen? 

  Ungdomar Vuxna DF Vuxna SF 
Blandade känslor           25.5 % 3 % 15 % 
Positivt 23 % 43 % 28 % 
Uppmuntrande           21.5 % 36 % 31 % 
Lite motstånd           15.5 % 11 % 9 % 
Inget motstånd 6 % 7 % 15 % 
Likgiltigt 4 % 0 % 2 % 
Nedtryckande 3 % 0 % 0 % 
Mycket motstånd             1.5 % 0 % 0 % 
Negativt 0 % 0 % 0 % 

                                                           
57 Citat från enkät vuxen 
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Ungdomarna upplever till största del (63,5 %) att det är sällan som de får en fråga om olika 

uppdrag enbart för att de är unga. 27 % anser dock att det inträffar ofta. Det finns de som 

aldrig fått frågan över huvudtaget. På frågan om de upplever att det är positivt eller negativt 

anser 70 % att det är positivt och 16,5 % att det är negativt. De resterande menar att det kan 

skilja från gång till gång. Till vissa uppdrag är man mer lämplig som ung och de har ofta 

blivit tillfrågade utifrån kompetens. Dessa frågor är tolkningsbara. Här kan ungdomarna ha 

tänkt olika. Några menar troligtvis att det är positivt att sällan bli tillfrågad bara för att man är 

ung utan för sin kompetens. Andra kan anse att det är positivt att det inträffar ofta då man 

känner sig delaktig. 

 

Ungdomsråd är en form av ungdomspåverkan som upplevs av många som positiv. Detta 

märks då det återfinns många inom de olika föreningarna och förbunden. 

 

Tabell 3. Hur vanligt är det med ungdomsråd på olika nivåer inom idrottsrörelsen? 

  Förening SDF SF DF 
Ungdomsråd 45 % 54 % 86 % 100 % 
Inte ungdomsråd 55 % 46 % 14 %    0 % 

Totalt           100 %            100 %              100 %                 100 %  

(Källa ungdomar enkät) 

 

Ungdomarna har svarat utifrån sina erfarenheter vilket innebär att det kan finnas ungdomsråd 

som de inte känner till inom till exempel sitt distrikt. Dessutom kan det vara så att en del inte 

svarat när de inte vet. Dessa faktorer gör att siffrorna inte stämmer över en större grupp. 

 

De vuxna har även de svarat att det är vanligt med ungdomsråd vilket ger en gemensam bild 

att det är vanligt med ungdomsråd. 

 

Tabell 4. Hur ungdomspåverkan ser ut inom DF och SF. 

  DF SF 
Har ungdomsråd 74 % 63 % 
Håller på att starta ungdomsråd 13 % 11 % 
Annan form av 
ungdomspåverkan 13 % 11 % 
Ingen aktiv ungdomspåverkan   0 % 15 % 

Totalt             100 %             100 % 

(Källa vuxna enkät) 
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Av dem som svarat på enkäten är det 92 % av distriktsförbunden och 60 % av 

specialförbunden som är delaktiga i RF:s projekt ”Ungdomsinspiratörer”. Detta kan ha 

bidragit till att siffrorna för ungdomsråd blir så pass höga. 

 

Ser man till de föreningar och förbund som ungdomarna är aktiva inom finns det en del som 

inte har ungdomsråd. Det är dock vanligt att där ha ungdomar som ledamöter i styrelsen och 

speciella ungdomsansvariga. I de förbund och föreningar där ungdomsdelaktighet inte 

förekommer återfinns olika orsaker som anledning. Några av ungdomarna anser att man har 

gjort försök men att det runnit ut i sanden, andra ser det som naturligt att de aktiva är de som 

är unga. Ytterligare ett skäl till att inte ha ungdomspåverkan tycks vara att klubben är liten. 

 

4.1.1 Vad kan ungdomarna påverka inom sin förening? 

 

Vanligast är att man påverkar sin egen träning (21,5 %) eller andras träning (19 %). Samtidigt 

verkar många ungdomar vara aktiva när det gäller att vara med och påverka olika 

föreningsaktiviteter som till exempel klubbdagar och säsongsavslutningar (18,5 %). Av de 

tillfrågade ungdomarna svarade även många att de haft möjlighet att påverka 

ungdomsaktiviteter som ungdomarna själva genomför och planerar samt olika projekt (14,5 

%). Det som var ovanligast att påverka var utbildning (12 %). Utöver de givna 

svarsalternativen svarade några enstaka att de haft möjlighet att påverka budgeten, olika 

tävlingar, klubbens inriktning samt ombyggnationer av idrottsplatsen. 

 

4.2 Vilka likheter och skillnader finns det mellan påverkan inom SF, DF, SDF och 

föreningar?  

 

På frågan vilka nivåer ungdomarna är aktiva som förtroendevald eller liknande svarade de 

som nedan. Av detta går att utskilja att det finns ungdomar på skilda nivåer och det är en del 

av dessa aktiva ungdomar som är aktiva på flera nivåer då 35 ungdomar har deltagit i 

enkätstudien. 

 

Tabell 5. På vilka nivåer i idrottsrörelsen ungdomarna aktiva som förtroendevalde eller 
liknande. 
Förening SDF DF SF 
20 st 16 st 10 st 21 st 

(Källa ungdomar enkät) 
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Medelåldern för att bli aktiv inom sitt specialdistriktsförbund, distriktsförbund och 

specialförbund är 19 år. Även här varierar det dock stort mellan 14 och 25 år. Överlag kan 

man säga att de flesta ungdomar är äldre när de blir engagerade på högre nivå än sin förening. 

 

På frågan hur man blir involverad i sitt förbund skiljer det sig inte särskilt från föreningarna 

sett. Det vanligaste är att bli tillfrågad. Det som dock skiljer sig lite från föreningen är att det 

är vanligare att ingå i ett projekt och på så sätt bli delaktig. 

 

Tabell 6. Hur blev ungdomarna ledare i idrottsrörelsen. 

  Förening SDF DF SF 
Blev frågad 22 st 12 st 9 st 14 st 
Ingick i projekt 3 st 4 st 5 st 7 st 
Naturligt steg 5 st 1 st 0 st 2 st 
Annat 7 st 1 st 0 st 1 st 

Totalt             37 st       18 st            14 st           24 st 

(Källa ungdomar enkät) 

 

Att det finns ungdomsråd på samtliga nivåer har jag redan berört men det finns skillnader på 

hur det fungerar inom ungdomsråden beroende på om man är aktiv inom ett distriktsförbund 

eller ett specialförbund. 

 

Inom distriktsförbunden visar de vuxnas svar att i 73 % av fallen är det ledamöterna i 

ungdomsrådet som själva bestämmer vilka frågor de ska behandla. I övrigt så är det 

ledamöterna tillsammans med styrelsen och eventuellt en tjänsteman på distriktsförbundet 

som bestämmer vilka frågor man ska ta upp. Inom specialförbunden är dessa siffror omvända. 

88 % uppger att det är ungdomsrådet tillsammans med styrelsen som bestämmer samtidigt 

som endast 12 % svarat att ungdomarna själva beslutar över sin verksamhet. Även 

ungdomarnas svar tyder på att ungdomsråden som finns har mycket att säga till om när det 

handlar om vad man inom gruppen ska diskutera. Oavsett på vilken nivå ungdomsrådet 

återfinns är det 50 % som anser att ungdomarna själva bestämmer och 50 % som menar att 

ungdomsrådet och styrelsen bestämmer gemensamt.    

 

Inom föreningarna och specialdistriktsförbunden är ungdomsråd inte lika vanligt som på 

högre nivå. Ungdomarnas svar visar att det är endast 29 % som har ungdomsråd i sin förening 

och 20 % menar att det återfinns ungdomsråd inom sitt specialdistriktsförbund. Inom 

distriktsförbunden är den siffran 46 % och inom specialförbunden 54 %.  
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4.3 Vilka svårigheter finns det med ungdomspåverkan?  

 

De vuxna fick svara på frågan vad de ser för svårigheter med ungdomspåverkan.  

Överlag verkar det som att det största problemet ligger i skillnader mellan ungdom och vuxen. 

Somliga menar att det är generationsmotsättningar och bristande respekt från alla håll medan 

andra anser att det handlar om makt och att någon måste släppa eller ge bort makt för att 

ungdomarna ska kunna vara med och påverka på riktigt. Ett stort problem verkar ligga i 

fördomar mot varandra. Nedan följer citat som samtliga är från de vuxna: 

”Varje gång det kommer in en ny ungdom måste denne läras upp för att förstå hur man ska 

arbeta, och risken finns att man tappar dem när de börjar gymnasiet eller högskola pga 

tidsbrist.”  

 

”Vuxna och äldre som tycks abonnera på styrelseposter. Att äldre inte släpper greppet och 

bjuder in yngre förmågor och nytänkande. Hur mycket man än vill så tänker inte äldre som 

ungdomar.”  

 

”Trångsynta gubbar som alltid tycker att de kan mest!”  

 

”…men jag ser en risk med att ungdomspåverkan blir några projekt som idrotten lägger 

otroligt mycket resurser på under kort tid och att man missar att skapa en långsiktig 

kontinuitet för frågorna…” 58

 

För att förenkla redovisningen har jag valt att dela in svaren från de vuxna i olika 

övergripande grupper.  

 

Grupp ett menar att ungdomarna har tidsbrist och att de prioriterar sin tid och sitt eget 

idrottande. De kan inte göra allt samtidigt och då fokuserar de på skola och sitt eget utövande. 

 

Grupp två anser att idrottens organisation står i vägen för ett ökat ungdomsinflytande. De 

menar att den demokratiska processen tillsammans med stadgarna inte gynnar ungdomarna 

utan att ungdomarna istället ser dessa delar som problem. De menar även att ungdomarna 

väljer att anpassa sig efter de vuxna för att på så sätt få mer makt på pappret.  

                                                           
58 Citat från enkät vuxna 
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Grupp tre tycker att ungdomar är ett osäkert kort. De upplever att ungdomar flyttar mycket 

och på så sätt inte är att lita på. Deras arbete eller utbildning ses som osäkra och dessutom 

verkar den här gruppen tycka att ungdomar lättare än vuxna tappar intresset för att engagera 

sig.  

 

Grupp fyra är den grupp som är helt klart störst. Här återfinns de negativa tankarna om de 

äldre ”gubbarna” som inte vill lämna ifrån sig sin plats. Dock finns det vissa som anser att 

bara idrottens aktiva öppnar ögonen och vågar prova andra metoder så finns det inga hinder. 

De vuxna måste våga släppa in de unga och lyssna på dem. Det gäller att inse att ungdomar 

har kompetensen och att kompetens inte är bundet till ålder. Ett sätt att komma till rätta med 

problemet anses vara att alla men främst de äldre ska vilja skapa en dialog och detta genom att 

tystna själva och lyssna på andra. Några anser att ungdomarnas ensamhet bland de äldre kan 

vara ett problem då man inte känner att man är på samma nivå.  

 

Den sista och femte gruppen tycker inte att det finns några svårigheter med 

ungdomspåverkan. Denna grupp anser dock att man mer får se ungdomarna som utmaningar 

och hjälp till positiva förändringar. 

 

4.4 Hur kan framtidens ungdomspåverkan se ut? 

 

De vuxna fick även möjlighet att fundera kring vad de tycker att idrotten kan göra för att öka 

ungdomsdelaktigheten i framtiden. Även här finns tydliga tendenser till föregående 

gruppindelning även om en del tankar är nya.  

 

Det finns många olika tankar för hur man ska gå tillväga. Ett exempel är att idrottsledare bör 

utbildas för att kunna reflektera kring demokrati, jämställdhet och jämlikhet. De ledare som 

bryter mot detta ska inte få ha några uppdrag utan istället informeras varför de blivit av med 

uppdraget och hur de kan få det tillbaka. Ökar man kunskapen om demokrati så får samtliga 

bättre förståelse för hur beslut tas och hur man kan påverka på bästa sätt. Även om man inte 

vill påverka är det viktigt att man vet hur man kan göra det. Andra av de vuxna menar att man 

ska verka för att olika grupperingar som till exempel styrelser ska ha en varierad 

representation av ålder, kön och etnicitet. Ett tips från en vuxen är att ha en maxtid som man 

får sitta på en viss post och en maxtid för att sitta i styrelsen. 
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Man kan låta ungdomarna vara med i hela organisationen, om man nu inte tror att de kan göra 

någon praktisk nytta så kan man ändå låta dem vara med för att se och lära. Samtidigt måste 

man visa på möjligheten att kunna påverka. Då kommer egna initiativ naturligt. Det innebär 

även att ungdomarna måste ha rösträtt och därmed få en ärlig chans att påverka beslut på 

årsmötet.  

 

Många menar att i framtiden behövs det att de vuxna kliver åt sidan och släpper in 

ungdomarna. De äldre ska dock finns kvar i organisationen för att stötta de unga. Man ska då 

ge de unga möjligheten att kunna påverka om dom vill det. Då bör man inte ge för svåra och 

stora uppgifter eftersom man kan bli skrämd och tappa intresset. Här kommer tankar om 

ungdomsråd in. Att starta ungdomsråd där ungdomarna får göra sina röster hörda och där de 

får möjlighet att förverkliga sina planer och idéer. Om man vill starta ett ungdomsråd måste 

både ungdomar och vuxna tillsammans komma fram till detta. Det kanske går att arbeta på 

andra sätt. Viktigt tros dock vara att ungdomarna inte arbetar ensamma utan två och två eller i 

grupp. Detta är tankar som återkommer hos flera av de vuxna i enkäten. 

 

Genom att skapa nätverk tror en del att möjligheten till erfarenhetsutbyte ökar. Dessa nätverk 

ska se till så att det blir bättre mötesplatser mellan ungdomar och äldre, att ungdomar bjuds in 

och får möjlighet att säga sin åsikt. Detta bör dessutom ske på samtliga nivåer och mellan alla 

aktiva, inte bara vuxna och ungdomar utan även mellan förtroendevalda och anställda för att 

få ett bra informations- och erfarenhetsutbyte och därmed bästa möjliga organisation. 

 

Nästan samtliga av de vuxna ser dock positivt på ungdomspåverkan i framtiden.  

”Jag tror på det som håller på att byggas upp. RF:s ungdomsråd kan bli bra kompletterat 

med SF och DF:s ungdomsråd eller liknande strukturer som håller på att byggas upp.” 59

 

Många anser att man i framtiden kommer dra nytta av de kunskaper man fått under samtliga 

ungdomsprojekt och att ungdomarna kommer vara en naturlig del av idrottens beslutande 

process. 

 

Om inte ungdomarna kommer med i verksamheten mer och får möjlighet att påverka är det 

många som tror att idrotten inte kommer överleva. Därför är det viktigt att ungdomspåverkan 

inte bara stannar vid projekt utan blir en del av den ordinarie verksamheten. 
                                                           
59 Citat från enkät vuxna 
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”Jag hoppas att fler ungdomar får möjlighet till ledaruppdrag, att de tillsammans med 

erfarna ledare kan påverka idrotten i en positiv riktning. En mix av ledare i olika åldrar och 

kön är den bästa förutsättningen.”  

 

”Jag hoppas att ungdomspåverkan inte blir något ”jippobetonat”, eller ”dom där” utan att 

det inom en snar framtid är självklart att det är blandade åldrar i styrelser och att både yngre 

och äldre ser ett värde av varandra.” 60

 

Ungdomarna fick svara på om de vill påverka mer eller inte. 50 % svarade att de vill påverka 

mer på någon av de nivåer där de är aktiva nu. 22 % ville gärna påverka på högre nivå än nu 

och 6 % ville bara påverka mer inom sin förening. Det var dock 22 % som ansåg att de var 

nöjda med sin möjlighet att påverka.  

 

Tabell 7. Anledningen till varför unga vill påverka. 

Kunna göra något för andra 20 %
Intressant 20 %
Dela med mig av mina  
kunskaper och erfarenheter 17.5 %
Lärorikt 16.5 %
Kul 13 %
Ansvar 11 %
Makt 2 %

Totalt                       100 %  

(Källa ungdomar enkät) 

 

Ungdomarna verkar inte vara intresserade av makt och ansvar utan det är möjligheten att göra 

något för andra samt att det är intressant att påverka som är de viktigaste bitarna. Några av de 

vuxna svarade att risken finns att ungdomarna tar efter de vuxna för att på så sätt passa in och 

då få mer makt. Jämför man dessa tankar med ungdomarnas svar så stämmer inte dessa 

tankar. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
60 Citat från enkät vuxna 
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5. Diskussion 

 

Vad har Riksidrottsförbundet gjort för att öka ungdomars inflytande i idrottsrörelsen? 

I och med att RF har fört in i stadgarna att man ska sträva efter att ha ungdomar i styrelserna 

har man påvisat att ungdomar är en viktig del av idrotten. Detta tror jag är tack vare de många 

ungdomsprojekt som genomförts de sista åren. Dessa har ju till stor del haft sin grund i RF:s 

Unga ledare-projekt. I och med projekten har frågan kommit upp och DF och SF har förstått 

hur viktigt det är med ungdomsdelaktighet. 

 

Hur ser ungdomspåverkan ut idag inom idrottsrörelsen? Vad kan ungdomarna påverka 

inom sin förening? 

Att man genomfört många projekt angående ungdomsdelaktighet återspeglas idag genom att 

det återfinns många ungdomsråd. Peter Erikssons tankar om att man ibland startar 

ungdomsråd på felaktiga grunder tycks idrottsrörelsen ha passerat. Idag verkar ungdomsråd 

bildas på de rätta grunderna, man vill ha in flera ungdomar i verksamheten och då är 

ungdomsråd bra. Både i utvärderingen av projektet Unga ledare och i de vuxnas enkäter har 

det framkommit att unga generellt sätt har större möjlighet att påverka om de är aktiva i grupp 

istället för att sitta ensam i en arbetsgrupp eller styrelse. Huvudsaken är dock att 

ungdomsrådet blir en del av verksamheten och får fasta arbetsuppgifter men även möjlighet 

att utveckla egna idéer. 

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan påverkan inom SF, DF och föreningar?  

Medelåldern när ungdomar får sitt första ledaruppdrag i föreningarna är 17 år medan den på 

SF- och DF- nivå är 19 år. Rent generellt går det att säga att de flesta ungdomar är något äldre 

när de blir aktiva inom sitt specialförbund eller distriktsförbund.  

 

Det skiljer inte särskilt mycket på hur man blir involverad på de olika nivåerna. Vanligast är 

att man blir tillfrågad. Dock kan man se en tendens till att det är vanligare med 

ungdomsprojekt och att dessa leder till att man blir aktiv på SF- eller DF- nivå. Vill man få 

ökad ungdomsdelaktighet i föreningarna bör man därför starta fler projekt. 

 

Det finns skillnader mellan föreningar, SF och DF. Dessa handlar till stor del om hur ofta det 

förekommer ungdomsråd samt deras möjlighet till påverkan. Det är vanligare med 

ungdomsråd på högre nivå än inom föreningarna. Inom specialförbunden är det i de flesta fall 
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ungdomarna i ungdomsrådet som tillsammans med en vuxen bestämmer vilka frågor man ska 

ta upp. Hos distriktsförbunden är det istället vanligast att ungdomarna själva bestämmer över 

inriktningen. Detta kan bero på att inom distrikten handlar det mer om övergripande och inte 

idrottsspecifika frågor.   

 

Vilka svårigheter finns det med ungdomspåverkan?  

Även om utbildningar enbart för unga är en bra metod är det även viktigt att inte bara ha två 

parallella verksamheter. Många av de vuxna ansåg att blandade styrelser tillsammans med 

öppnare klimat skulle vara det bästa. Det är viktigt att blanda åldrarna då man kan lära mycket 

av varandra. Problemet är då hur vi får bort motsättningarna? Jag tror att de vuxna måste 

förstå att ungdomar inte alltid vill påverka allt utan kan nöja sig med att påverka sin egen 

träning och verksamheten kring den. Som ungdomarnas svar visar är det bara 2 % som vill 

påverka för att få makt. Dessutom var det många som ansåg sig nöjda med sin möjlighet att 

påverka. Endast 22 % ansåg att de ville påverka på högre nivå än nu.  

 

Oavsett hur man väljer att arbeta med ungdomsdelaktighet är det viktigt att det inte är de 

vuxna som utan inblandning av de unga planerar och genomför aktiviteter. Det finns många 

exempel där unga tillsammans med stöd från vuxna själva har planerat och genomfört olika 

aktiviteter med lyckat resultat.  

 

Hur kan framtidens ungdomspåverkan se ut? 

Det finns några tankar från både vuxna och ungdomar som återkommer flera gånger och som 

jag ser som en möjlighet att fortsätta öka ungdomspåverkan inom framtiden. Det första 

handlar om att vuxna och ungdomar som redan är aktiva måste fråga de unga om de vill bli 

ledare. Det visade sig i ungdomarnas enkäter att så många som 60 % hade blivit tillfrågade. 

Därför är det viktigt att på samtliga nivåer inom idrotten fortsätter att fråga. Det värsta som 

kan hända är att personen i fråga säger nej. Möjligheten finns att man genom att fråga kan 

slippa problemet med att ingen vill engagera sig och ta på sig ledaruppdrag. 

 

När man väl har frågat ungdomarna är det viktigt att man kan ge dem ansvar och därefter våga 

låta dem arbeta på sitt sätt. Jag anser att vuxna gärna ska finnas med i bakgrunden för att 

kunna stötta och komma med tips och idéer. Samtidigt bör man inte bromsa nya tankar för 

mycket. Om man hade varit för negativt inställd till nya idéer dagens verksamhet inte sett ut 

som den gör. 
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I utvärderingen av Unga ledare där 760 ungdomar deltog ville många av ungdomarna ha mer 

utbildning. Ungdomarna i enkäten ville istället kunna dela med sig av sina egna erfarenheter. 

Det finns möjligheter att kombinera ihop dessa. Inom några av distrikts- och specialförbunden 

utbildar unga andra unga. På så sätt hamnar utbildningen på rätt nivå. De som utbildar vet 

själva vilka problem som finns när man är ung och ledare och kan på så sätt visa att man inte 

är ensam om sitt problem. Detta är en bra sätt att kunna fånga upp ungdomarnas egna idéer 

kring varför de vill påverka.  

 

Christer Pallin menar att om man ökar föreningskunskapen så ökar ungdomsdelaktigheten. 

Men då gäller det att man inte bara ökar föreningskunskapen hos ungdomarna utan hos alla 

som är medlemmar i en förening. Samtliga bör gå en utbildning i föreningskunskap. Det är till 

exempel få som vet hur viktigt valberedningens arbete är. Om man i en förening med flest 

aktiva i åldern 14-23 år har en åldersgräns för röstberättigande vid årsmötet på 18 år så stängs 

hälften av de aktiva utanför möjligheten att påverka. Ett sätt är att sänka åldern för 

röstberättigande och utveckla formen på årsmötena så att det uppmuntrar fler att komma dit 

och påverka. Jag är även för de tankar som finns rörande att i stadgarna skriva in ett max antal 

år man får sitta i styrelsen. Detta är tankar som framkommit både från Unga ledare och från 

de vuxnas enkät. 
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5.1 Slutsats 
 
Ungdomar har möjlighet att påverka. Dock tycker jag inte att man ska gå och vänta på att 

någon frågar utan vill man vara med och påverka så får man ta egna initiativ. Jag hoppas att 

alla de ungdomsråd som finns så småningom kommer bidra till att styrelserna inom de olika 

förbunden får en ökad spridning av ålder precis som det står i RF:s stadgar. Detta innebär att 

alla måste ha en positiv attityd till att förändra verksamheten och alla lär sig att respektera 

varandra för den person man är och inte beroende på ålder, kön eller etnicitet. 

 
För att sammanfatta det hela finns det fem punkter som man bör tänka på när man vill ha ökad 

ungdomsdelaktighet. 

 

• Fråga de unga gärna personligen inför ett ledaruppdrag 

• Ge ansvar, våga släppa taget 

• Lyft fram de unga, erbjud dem mentorskap och utbildningar 

• Blanda åldrar i styrelser, valberedning samt arbetsgrupper 

• Ändra stadgarna om de övriga punkterna genomförs 

 
5.2 Fortsatta studier 

 

Det skulle vara intressant att kunna genomföra studien på samtliga DF och SF och om 

möjligheten fanns även på samtliga SDF. Detta eftersom man då kan fördjupa studien och se 

om det finns skillnader och likheter mellan olika idrotter. Jag tycker även att det skulle vara 

bra om man hade möjlighet att göra en studie med de ungdomar som idag inte är med och 

påverkar och därigenom få fram deras tankar och idéer kring delaktighet.  

 

5.3 Metodkritik 

 

Jag anser att det finns ett problem att belysa några av frågorna rättvist då jag inte frågat de 

ungdomar som bara är träningsaktiva inom olika idrotter. Det är dessutom viktigt att ta upp att 

många av de ungdomar som har svarat på enkäten har stor möjlighet till att påverka då de 

redan är ledare.  
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Bilaga 1 

Enkät till ungdomar som ingår i RF:s projekt ”Ungdomsinspiratörer” 
 
Hej! 
Jag heter Josefine Jardenäs och ingår som du i RF:s projekt ”Ungdomsinspiratörer”. 
Dessutom går jag på Idrottshögskolan i Stockholm och ska under våren skriva min  
C-uppsats. Den här enkäten är en del av den och jag hoppas att du vill svara på den och skicka 
den åter till mig. Oavsett om du mailar eller skickar per post så kommer enkäten att behandlas 
anonymt. Det innebär att det bara är jag som kommer att läsa enkäten och utifrån den kommer 
jag sammanställa resultatet. Jag vill dock gärna att du skriver ifrån vilket förbund du är med i 
Ungdomsinspiratörsprojektet för att jag lättare ska kunna skicka ut påminnelser. 
Om du undrar något får du gärna höra av dig till mig på projektIHS@hotmail.com eller  
070-914 85 99, 08-28 30 07. Adress och mail dit du ska sända den ifyllda enkäten står sist. 
 
1. Kön                Kille                            Tjej 
 
2.Ålder_________________________________________________________________ 
 
3. Förbund______________________________________________________________ 
 
4.Hur gammal var du då du fick ditt första ledaruppdrag i din förening? 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Hur blev du ledare? 

 Blev frågad 
 Jag frågade själv 
 Ingick i projekt 
 Naturligt steg inom min förening 
 Annat________________________________________________________________ 

 
6. Har du haft möjlighet att föra fram dina tankar inom din förening? 

 Ja, alltid                     
 Ja, oftast               
 När jag velat                
 Sällan              
 Aldrig 

 
7. Markera alla delar som du haft möjlighet att påverkan inom din förening? 

 Min träning 
 Andras träning 
 Övriga föreningsaktiviteter som klubbdagar och säsongsavslutningar 
 Ungdomsaktiviteter där ungdomar planerar och genomför 
 Utbildning 
 Projekt 
 Annat________________________________________________________________ 

 
8. Sätt kryss under vilka nivåer du är aktiv som förtroendevald eller liknande?  
Förening SDF SF DF
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Frågorna nedan är skrivna så att du kan svara utifrån alla nivåer där du är aktiv. Är du inte 
aktiv inom en viss nivå hoppar du bara över den kolumnen. 
 
9. Hur blev du involverad i ditt SDF, SF och DF? 

SDF SF DF
Blev tillfrågad
Ingick i ungdomsprojekt
Ett naturligt steg
Annat:  
 
10. Hur gammal var du då? 
________________________________________________________________________ 
 
11. Återfinns det någon form av ungdomsråd/ungdomsgrupp eller liknande i din förening, 
SDF, SF eller DF?  

Förening SDF SF DF
Ja, jag ingår där
Ja, jag har ingått där
Ja, men jag ingår inte
Håller på att bildas
Nej  
 
12. Om du ingår/har ingått i en ungdomsråd/ungdomsgrupp, vem bestämmer vilka frågor 
ni ska ta upp? 

Förening SDF SF DF
Ledamöterna i ungdomsrådet/ungdomsgruppen
Både ungdomsrådet/ungdomsgrupp och styrelse
Styrelsen enbart
Annat  
 
13. Om det inte finns ungdomsråd/ungdomsgrupp i din förening, SDF, SF eller DF, har ni 
någon annan form av ungdomsdelaktighet eller möjlighet till påverkan? 

 Ja, vad? 
___________________________________________________________________  

 Nej, vet du varför? 
___________________________________________________________________ 
 
14. Vill du påverka mer? 

 Ja, bara inom min förening 
 Ja, på någon av de nivåer jag är aktiv på  
 Ja, på högre nivå än nu 
 Nej, är nöjd 
 Annat________________________________________________________________ 
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15. Varför vill du påverka? 

 Makt 
 Intressant 
 Ansvar 
 Lärorikt 
 Dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper 
 Kunna göra något för andra 
 Kul 
 Annat________________________________________________________________ 

 
16. På vilket sätt blir du generellt sett bemött som ung i idrottsrörelsen?  
(ringa in det som stämmer bäst) 
 
Mycket motstånd                              Lite motstånd                            Inget motstånd 
 
Negativt                                            Blandade känslor                       Positivt 
 
Nedtryckande                                   Likgiltigt                                    Uppmuntrande 
 
17. Har du upplevt att du fått frågan om uppdrag enbart för att du är ung? 

 Alltid 
 Ofta 
 Sällan 
 Aldrig 

 
18. Hur har du upplevt det? 

 Positivt  
 Negativt 
Annat________________________________________________________________ 

 
Tack för dina svar! 
Maila till projektIHS@hotmail.com senast fredagen den 11:e mars.  
Vill du hellre så skriv ut enkäten och skicka den per post till: 
Josefine Jardenäs 
Kungshamra 3  lgh 102 
170 70 Solna 
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Bilaga 2 

Enkät till personer som arbetar inom SF och DF 
 
Jag heter Josefine Jardenäs och läser till idrottslärare på Idrottshögskolan i Stockholm. Under 
våren ska jag skriva min C-uppsats vilken handlar om ungdomsdelaktighet inom delar av den 
svenska idrottsrörelsen. Den här enkäten kommer tillsammans med ungdomars svar att ligga 
till grund för mina analyser. Jag hoppas att ni svarar så sanningsenligt som möjligt då jag vill 
få rätt bild av dagens verksamhet. Alla enkäter kommer att behandlas anonymt oavsett om ni 
mailar eller postar svaren. Jag vill dock gärna att ni fyller i förbund då jag lättare kan skicka ut 
påminnelser. Anonymiteten innebär att det bara är jag som kommer se enkäten i sin helhet 
och man kommer i uppsatsen inte kunna utläsa vem som har svarat vad. Om du känner att du 
inte kan besvara dessa frågor ber jag att du vidarbefodrar dem till lämplig person. Jag hoppas 
på att få in så många svar som möjligt och om du har några frågor får du gärna kontakta mig 
på projektIHS@hotmail.com eller 070-914 85 99, 08-28 30 07. Sist i enkäten står adressen dit 
du ska sända enkäten ifylld, det går bra både med mail och post. 
   
 
1. Kön                       Man                              Kvinna 
 
2. Ålder_____________________________________________________________________ 
 
3.Förbund___________________________________________________________________ 
 
Nedan vill jag att ni svarar utifrån det förbund där du arbetar. 
 
4.Jag arbetar på 

 SF 
 DF 

 
5. Ingår ert förbund i Riksidrottsförbundets projekt ”Ungdomsinspiratörer”? 

 Ja 
 Nej, varför inte?____________________________________________________________ 

 
6. Arbetar ni aktivt för att få in ungdomar i ålder 16-25 år i er verksamhet? 

 Ja,exempel________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 Nej, varför inte?____________________________________________________________ 
 
7. Har ni någon form av ungdomsråd/ungdomsgrupp? 

 Ja 
 Håller på att starta 
 Nej, annan form av ungdomspåverkan, exempel__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Nej 

 
8. Om ja, vem bestämmer vad för frågor som ungdomsrådet/ungdomsgruppen ska behandla? 

 Ledamöterna i ungdomsrådet/ungdomsgruppen 
 Gemensamt bestämmande av ungdomsråd/ungdomsgrupp och styrelse 
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 Styrelsen enbart 
 Annat____________________________________________________________________  

9. Vill ni förändra er verksamhet så att den bättre passar ungdomar? 
 Nej 
 Ja 
 Annat___________________________________________________________________ 

 
10. Lyssnar ni på hur ungdomarna vill arbeta? 

 Ja, ge exempel____________________________________________________________ 
 Vill, men vet inte hur 
 Nej 
 Annat___________________________________________________________________ 

 
11. Hur bemöter ni ungdomar generellt? (ringa in det svar som stämmer bäst) 
 
Mycket motstånd                              Lite motstånd                            Inget motstånd 
 
Negativt                                            Blandade känslor                       Positivt 
 
Nedtryckande                                   Likgiltigt                                    Uppmuntrande 
 
12.Vad anser du att man kan göra inom idrotten för att öka ungdomars möjlighet till 
påverkan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13.Hur tror/hoppas du att framtiden ser ut för ungdomspåverkan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14. Vad ser du för svårigheter med ungdomspåverkan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för dina svar! 
Maila till projektIHS@hotmail.com senast fredagen den 11:e mars. Om du heller vill skriva ut 
enkäten går det bra att skicka den per post till: 
Josefine Jardenäs 
Kungshamra 3   Lgh 102 
170 70 Solna 
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Bilaga 3 
Käll- och litteratursökning 
 
Vad? 
Ungdom  Youth 
Idrott  Sport 
Påverkan  influence 
Delaktighet   
 
Varför? 
Jag har valt dessa ord eftersom min uppsats handlar om ungdomars möjlighet till påverkan 
inom den svenska idrottsrörelsen det vill säga inom föreningar samt övriga nivåer inom 
Riksidrottsförbundets organisation. 
 
Hur? 
Databas  Söksträng   antal träffar 
Sport discus  Youth + influence      330 
  Youth + influence + sport           246 
Sport discus advanced Youth + influence + sport           167 
 
Uppsök      Ungdom   12 
  Idrott   25 
Presstext  Ungdom och påverkan  166 
  Ungdom och påverkan och sport 5 
  Ungdom och sport och delaktighet 2 
  Ungdom och idrott och påverkan 4 
  
Mediearkivet  Ungdom och idrott och delaktighet 13 
 
www.google.se Ungdomspåverkan  5 
www.rf.se  unga ledare            33 
 
Kommentarer 
Jag tycker det var svårt att hitta bra material om mitt ämne. Det bästa jag hittat är på RF:s 
hemsida och jag känner att det är den informationen jag vill använda mig av vid mitt 
skrivande. Att de var svårt att hitta material tror jag beror på att det är svårt att översätta 
ungdomspåverkan direkt till engelska.   
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