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Förord 
 
Författandet av denna kandidatuppsats på 15 poäng har pågått under höstterminen 2007, och 

är skriven på Södertörns Högskola. 

 

Vi vill passa på att tacka alla som medverkat och gjort denna uppsats möjlig. Tack till vår 

handledare, Ogi Chun för hans givande synpunkter och förslag som har bidragit till skrivandet 

av denna uppsats. Vi vill även tacka de opponentgrupper som tagit sig tid att läsa vår uppsats 

och gett oss kritik. 

 

Dessutom vill vi ge ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid och besvarat våra 

intervjufrågor, utan deras bidrag hade det inte varit möjlig att genomföra studien - tack till 

Johan Lycke, handläggare och samordnare av statsbidrag till ungdomsorganisationer, Andreas 

Stjärnström, generalsekreterare i Unga Hörselskadade och Mikael Grenefalk, ordförande i 

Sveriges Elevråds Centralorganisation- SECO. Ett tack även till Nada Bucar, handläggare på 

Ungdomsstyrelsen, för de uppgifter hon delat med sig av. 

 

Vi vill dessutom tacka, Markus Habib Dilmac, ordförande i Syrianska Ungdomsförbundet, för 

hans tid och bidrag med material som varit till stor hjälp under arbetets gång. 

 

Stockholm, januari 2008 

 

 

 

Amanda Bashe      Nurcan Ciliz                                                                       
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Sammanfattning 
 

Titel: Tillämpandet av de nuvarande statsbidragsreglerna och dess påverkan på 

ungdomsorganisationer - Fallstudie av två organisationer 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 poäng. 

Datum: 18 januari, 2008 

Författare: Amanda Bashe, Nurcan Ciliz 

Handledare: Ogi Chun 

Språk: Svenska 

Nyckelord: Ungdomsorganisation, Statsbidrag, SFS 2001:1060. 

 

Bakgrund: Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som årligen fördelar statsbidrag till 

ungdomsorganisationer som uppfyller specifika regler och mål. Ett beslut om förändrade 

bidragsregler fattades av riksdagen och regeringen i december 2001 och dessa regler 

tillämpades för första gången för bidragsåret 2004. År 2005 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag 

att bland annat följa upp konsekvenserna med de nuvarande reglerna. Anledningen var att 

man fann oklarheter i reglerna efter att en juridisk översyn av reglerna genomfördes under 

2004.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera om tillämpandet av de 

nuvarande reglerna har en påverkan på erhållandet av statsbidrag till ungdomsorganisationer.  

 

Metod: Vår studie bygger på en kombination av en kvantitativ och kvalitativ ansats. En 

fallstudie av två ungdomsorganisationer utförs, Unga Hörselskadade samt Sveriges Elevråds 

Centralorganisation - SECO. Studien utgörs bland annat av årsredovisningar, regler om 

statsbidrag till ungdomsorganisationer och förordning. 

 

Teori: Teorin ger en kort definition om vilka studien berör, nämligen Ungdomsstyrelsen och 

ungdomsorganisationerna. Kort om mål och regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer 

beskrivs, samt agentteorin presenteras. 

 

Slutsatser: En ökning av statsbidrag hart skett genom åren 2003-2007, orsaken är ökade 

medlemmar och verksamma lokalavdelningar.
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Abstract 
 

Title: The application of the current government grant rules and its impact on youth 

organizations - case study of two organizations 

Course: Bachelor thesis in Business Administration, 15 Swedish Credits.  

Dates: 18th January, 2008 

Authors: Amanda Bashe, Nurcan Ciliz 

Tutors: Ogi Chun 

Languages: Swedish 

Keywords: Youth organization, Government t, SFS 2001:1060. 

 

Background: Ungdomsstyrelsen is a State authority that annually divides government grant 

to youth organizations that fulfils certain rules and objects. A decision of changed government 

grant rules was made by the parliament and the government in December 2001. These rules 

were applied for the first time for the contribution year 2004. In the year of 2005 

Ungdomsstyrelsen was signed a mission to among other things to follow up the consequences 

of the current rules. The reason was that one found indistinctness in the rules after a legal 

review of the rules was made in 2004.  

 

Purpose: The purpose  with this essay is to analyze and to evaluate if the application of the 

current rules has an impact on the obtained government grant to youth organizations.  

 

Method: Our study is based on a combination of a quantitative and qualitative method. A 

case study of two youth organizations is made, Unga Hörselskadade and Sveriges Elevråds 

Centralorganisation – SECO. The study constitutes among other things annual reports, 

government grant rules to youth organizations and regulation. 

 

Theory: The theory gives a short definition of what the study concern, namely 

Ungdomsstyrelsen and the youth organizations. Short about objectives and rules for 

government grant to youth organizations is described, and the agent theory is presented. 

 

Conclusions: An increase of government grant have occurred through the years 2003-2007, 

the reason is increased members and active local departments. 
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1 Inledning 
 
Här inleds uppsatsen med en kort beskrivning av ungdomars relation till 

ungdomsorganisationer. Därefter går vi in på statsbidrag och fördelningen av dessa. Vidare 

nämner vi uppkomsten av det nuvarande regelverket för statsbidrag till 

ungdomsorganisationer, innan vi beskriver vår problemformulering, syfte och avgränsning.   

 

1.1 Bakgrund 

För ungdomar är fritiden en viktig del av deras sociala liv och ungdomsorganisationer är en 

verksamhet som ser till att hjälpa dessa unga att växa, utvecklas och ta ansvar1 
 

För att dessa organisationer skall kunna utveckla sin verksamhet fördelar Ungdomsstyrelsen 

årligen ut statsbidrag till ungdomsorganisationer. Huvudtanken med utdelningen är att 

engagera ungdomar i olika aktiviteter och öka deras inflytande i samhället.2 År 2007 

utdelades 184 miljoner kronor till totalt 88 organisationer, varav 72,5 miljoner kronor var i 

form av statsbidrag och resterande 111,7 miljoner kronor bestod av Svenska Spels överskott.3 

 

Det var år 1945 man införde detta statliga stöd till ungdomsorganisationer och fastställde det 

ramverk som idag ligger till grund för bidragssystemet. Enbart ett antal organisationer erhöll 

statsbidrag, vilka fungerade som en ersättning för faktiska kostnader. Reglerna ändrades år 

1958 då rätten till bidrag för alla organisationer infördes. Systemet har sedan dess förändrats 

vid ett antal tillfällen.4  

 

Riksdagen är den instans som fastställer målen för statsbidraget och justering av bidraget görs 

genom en förordning som utförs av regeringen. Förtydligande av reglerna görs av 

ungdomsstyrelsen, vilka återfinns i deras föreskrifter.5 

                                                 
1http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e595128e76a501128ec12ba00004/wwwStatsbidra
gsFoldern.pdf 
2 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6374,00.html 
3http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e595128e76a501128ec12ba00004/wwwStatsbidra
gsFoldern.pdf 
4http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3451&doktyp=frsrdg&rm=2005/06&bet=RRS15&dok_id=
GT04RRS15 

5 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,6385,00.html 
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Riksdagen och regeringen tog ett beslut om förändrade bidragsregler i december 2001. Den 1 

januari 2002 uppkom de nuvarande statsbidragsreglerna som tillämpades för första gången för 

bidragsåret 2004. Dessa regler beskrivs i förordningen, SFS 2001:1060, om statsbidrag till 

ungdomsorganisationer. Se bilaga 1. Bidraget delas ut i form av struktur-, utvecklings- eller 

etableringsbidrag, samt särskilt bidrag. De gamla reglerna vilka återfinns i förordningen 

1994:64, upphörde att gälla under slutet av bidragsåret 2003.6 

 

År 2005 genomförde Ungdomsstyrelsen en utredning med titeln statsbidrag till 

ungdomsorganisationer. Anledningen var att man fann oklarheter och brister i den nuvarande 

förordningen och föreskriften efter att en juridisk översyn genomfördes av juristen Björn 

Lindqvist. I rapporten har man som utgångspunkt att; 

 

”följa upp konsekvenser av det nya systemet för statsbidraget till ungdomsorganisationerna 

men innehåller även en analys av bidragssystems utformning i stort och de brister som 

uppmärksammas under arbetets gång.” 

 

Dock påpekar styrelsen att undersökningen har skett i ett för tidigt stadium för att kunna dra 

slutgiltiga slutsatser om vad förändringen av reglerna inneburit.7 

 

1.2 Problemformulering 

Det var under bidragsåret 2004 som de nuvarande reglerna för statsbidrag till 

ungdomsorganisationer tillämpades för första gången. Inte långt efter att reglerna började 

tillämpas, fann man oklarheter i det nuvarande statsbidragssystemet.8 

 

Idag har fyra år gått sedan regelverket trädde i kraft och tre år sedan utredningen gjordes. De 

organisationer, som fått bidrag för år 2007, har hunnit ta del av de nuvarande reglerna och 

anpassat sig efter dessa.  

 

                                                 
6 Statsbidrag till ungdomsorganisationer – en översyn och konsekvensanalys av förändrade regler, 
Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:7, s. 4. 
7Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:7, s. 4-5. 
8Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:7, s. 4. 
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Vi skall genom denna studie undersöka om en förändring av statsbidrag har skett genom åren 

2003-2007. Har tillämpandet av de nuvarande reglerna haft en påverkan på erhållandet av 

statsbidrag till organisationerna? Finns det då andra faktorer som påverkat erhållandet av 

bidrag?  

För att ge en inblick på hur beroende organisationerna är av statsbidrag skall vi först besvara 

följande frågor; Hur stor del av organisationernas erhållna bidrag utgörs av statsbidrag?  Hur 

beroende är organisationerna av statsbidrag för utvecklingen av deras verksamhet? 

 

1.3 Syfte  

Syftet är att kartlägga det erhållna statsbidraget för ungdomsorganisationer för att därigenom 

klargöra om en förändring av det erhållna statsbidraget skett genom åren 2003-2007. 

Vidare är syftet med denna uppsats att analysera och utvärdera om tillämpandet av de 

nuvarande reglerna har en påverkan på erhållandet av statsbidrag till ungdomsorganisationer.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att behandla statsbidrag och de nuvarande reglerna för statsbidrag till 

ungdomsorganisationer. Arbetet avgränsas vidare till att endast skicka intervjufrågor via e- 

post till två organisationer som har erhållit statsbidrag för åren 2003-2007. Dessa är Unga 

Hörselskadade och Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO. Organisationerna finns 

belägna i Stockholmsregionen och detta geografiska val grundas på bekvämligheten. 

Avgränsningen till dessa två organisationer beror på att de är de enda som haft möjlighet att 

ställa upp på att besvara våra frågor via e-post. 
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Disposition 
 
 

Inledning: Här beskrivs bakgrunden och problemet till det ämne som skall undersökas. 

Även syfte, problemformulering och avgränsning samt uppsatsens disposition redovisas.  

 

Metod: Studiens tillvägagångssätt beskrivs. En redogörelse av den valda 

forskningsansatsen och den kvantitativa samt kvalitativa ansatsen, fallstudie, görs. Även 

insamlingen av material och undersökningens reliabilitet och validitet beskrivs. 

 

Teori: En kort beskrivning av Ungdomsstyrelsen görs och för de mål och regler som gäller 

för statsbidrag till ungdomsorganisationer. Vidare redogörs  för agentteorin. 

 

Empiri: Här presenteras de data som ligger till grund för vår analys. Genomförda 

intervjufrågor via e-post med Ungdomsstyrelsen och med de två utvalda 

ungdomsorganisationerna, sammanställs.   Även uppgifter från årsredovisningar och 

organisationsstöd presenteras här. 

 

Analys: Analys och tolkning av de empiriska data som fås fram av undersökningen 

presenternas här.  

 

Slutsats: Avslutningsvis görs en redovisning av våra slutsatser, vilka återkopplas till 

problemformuleringen och syftet.  
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2 Metod  
 

I detta kapitel redogörs för den deduktiva samt den kvalitativa och kvantitativa ansatsen vi 

valt att tillämpa för vår studie. En mer djupgående beskrivning av de fallstudier som 

inkluderar intervjufrågor presenteras. Vi avslutar avsnittet med att kritisera våra val av 

metod och källor.  

 

2.1 Val av forskningsansats 

Vår forskning bygger på en deduktiv ansats, vilket innebär att vi drar slutsatser utifrån redan 

befintliga teorier som sedan jämförs med det resultat vår undersökning ger. Deduktion 

härleder hypoteser från befintliga teorier som sedan prövas empiriskt. Teorin avgör 

insamlingen av information, hur denna information skall tolkas och hur resultatet skall 

relateras till den befintliga teorin.9   

 

Vid induktiv forskning härleds teori utifrån empiri. Forskningsobjekt studeras utan att 

betrakta tidigare teorier inom forskningsområdet, istället skall information samlas in och 

utifrån denna utveckla och formulera en teori.10 

  

Nedan visas en modell för de olika ansatserna; 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, (Studentlitteratur, Lund, 1998), s. 21. 
10 Patel, Davidson, s. 21. 
11 Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera ( Malmö, 1999), s. 218. 

TEORI (MODELL) 

Hypoteser 

Observationer 

Verkligheten 
(Mätning, tolkning) 

Induktiv ansats Deduktiv ansats

Generalisering 

Observationer 
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2.2 Val av forskningsmetod 

Inom forskning används kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket syftar på valet av data. 

Rör sig studien om siffror är den kvantitativ, resterande datainsamling är kvalitativ. Kvalitativ 

ansats innebär insamling och analys av kvalitativ data. Utvärdering av data går till genom 

klassificering av data för att få fram meningsinnehållet.12 Kvantitativ ansats handlar om att 

samla in data och/eller analys som utförs genom mätning och räkning. Tanken är att uppnå 

statistisk generaliserbar kunskap.13  

 

Vår studie bygger på en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa 

metoden består av årsredovisningar och information om organisationsstöd som används för att 

studera erhållandet av statsbidrag över tid. Den kvalitativa metoden bygger på fallstudier, då 

intervjufrågor används som ett komplement till årsredovisningarna och organisationsstöd för 

att lättare tyda dem. Intervjufrågorna besvaras av nyckelpersoner inom varje utvald 

organisation. Vi väljer den kvalitativa ansatsen för att metoden har en öppenhet som ger 

enskilda undersökningspersoner en möjlighet att göra sina egna tolkningar, ge sina synpunkter 

och bilda sig en egen uppfattning om hur saker och ting förhåller sig. Kvalitativ ansats är ett 

samspel mellan forskaren och undersökningspersonen, som utformar sig genom antingen 

intervjuer eller genom att observera människor och situationer under en längre period.14 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Vår undersökning består av två intervjuformulär som besvaras via e-post. En sådan metod ger 

data som kallas för primär data och är den information som forskaren tar fram på egen hand.15  

Årsredovisningar tillsammans med intervjusvaren och information om organisationsstöd utgör 

primärdata som är den viktigaste delen av vår undersökning för att syftet skall uppnås. 

Intervjufrågarna finns som bilaga 2 och 3, resultaten redovisas i det empiriska avsnittet.  

 

Sekundärkällor används för att stärka undersökningen. Förordning, föreskrift och regler om 

statsbidrag till ungdomsorganisationer hämtas från Ungdomsstyrelsens hemsida. Dessa både 

                                                 
12 Mia Maria Rosenqvist, Maria Andrén, Uppsatsens mystik – om konsten att skriva uppsats och examensarbete 
(Hallgren och Fallgren Studieförlag AB, 2006), s. 34 
13Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Liber AB, Malmö, 2006) s. 35. 
14Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, (Studentlitteratur, Lund, 2002) s. 142. 
15 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (Studentlitteratur; Lund, 2006) s. 72-73. 
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beskrivs och återfinns som bilaga i den teoretiska delen. Även andra internetsidor och en 

tidigare utredning, ”statsbidrag till ungdomsorganisationer” används för att få fram 

information. Dessa data är material som andra samlat in, såsom forskare.16   

 

2.3.1 Årsredovisningar 

Årsredovisningarna som används är från de två utvalda organisationerna, Unga 

Hörselskadade och Sveriges Elevrådscentralorganisation, för åren 2004-2006. Vi använder 

dessa för att se statsbidragets storlek i förhållande till organisationernas övriga erhållna 

bidrag, före och efter införandet av de nuvarande statsbidragsreglerna. 2003 är året före de 

nuvarande reglerna trädde i kraft och därför har detta år valts. Tidigare årsredovisningar än 

2004 fick vi dock inte tag på. Årsredovisningar för år 2007 har organisationerna inte kunnat 

skicka därför har vi uteslutit år 2007. 

 

2.3.2 Fallstudie  

Med denna studie belyser vi vårt undersökningsområde genom att studera två utvalda 

ungdomsorganisationer. Denna metod anser vi ger en djupare förståelse av ämnesområdet, då 

vi ska se om det nuvarande regelverket påverkat erhållandet av statsbidrag för de två utvalda 

organisationerna.   

 

Fallstudier är en vanlig metod som används vid småskaliga undersökningar, utgångspunkten 

enligt Denscombes mening, är att den inriktar sig på enbart en enda undersökningsenhet. 

Dock kan forskare använda två eller flera undersökningsenheter.17 Vår studie inriktar sig på 

att belysa två undersökningsenheter, Ungdomsstyrelsen och ungdomsorganisationer. Vår 

fokus ligger på organisationerna.   

När denna typ av metod används och endast en enhet undersöks är det lättare att gå in på 

djupet och finna saker som annars inte skulle upptäckas vid mer ytliga undersökningar.18  

                                                 
16 Halvorsen, s. 72-73. 
17 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, , 
(Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 41. 
18 Denscombe, s. 42. 
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2.3.3 Intervjufrågor 

Vid kontakt med Ungdomsstyrelsen finns det ingen möjlighet för dem att ställa upp på en 

intervju förrän senare under året, då de är inne i slutskedet av handläggningsprocessen av 

statsbidrag. Vi kan dessvärre inte intervjua dem senare eftersom vi befinner oss i slutskedet av 

vårt arbete. Med den anledningen skickas intervjufrågorna via e-post istället. Dessa består av 

11 öppna frågor, varav 6 frågor berör statsbidrag och allmänt om Ungdomsstyrelsen och 

resterande 5 berör det nuvarande regelverket. Dessa öppna frågor ger respondenten möjlighet 

till att fritt kommentera eller motivera sina svar.19 Intervjufrågorna finns som bilaga 2.  

 

Intervjufrågor skall sammanställas och skickas via e-post till två ungdomsorganisationer för 

att besvaras. Båda organisationerna kan inte intervjuas utan föredrar frågor via e-post. 

Frågorna består av 8 öppna frågor, varav 4 frågor inriktar sig på statsbidrag och allmänt om 

organisationerna och resterande 4 på det nuvarande regelverket. Alla berörda organisationer 

tilldelas samma frågor, dessa återfinns som bilaga 3.  

 

2.3.4 Urval 

Intervjufrågor skickas till två personer som arbetar på ungdomsorganisationer och som finns 

belägna i Stockholm samt till en person på Ungdomsstyrelsen. Urvalet grundas på de 

organisationer som tilldelats bidrag för år 2007, vilket säkerställer att dessa organisationer 

inte bara tagit del av de nuvarande reglerna men också hunnit anpassa sig efter dessa, då 

reglerna tillämpades år 2004. Urvalet grundas även på de organisationer som har sin 

verksamhet inom Stockholmsregionen, samt de som har möjlighet att ställa upp på en intervju 

eller besvara frågor via e-post. Då vi räknar med att intervjua ett antal personer från olika 

ungdomsorganisationer och med tanke på den geografiska spridningen, finner vi 

Stockholmsregionen som det mest lämpade undersökningsområdet.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Det finns två begrepp som tas hänsyn till vid metodundersökning, vilka är validitet och 

reliabilitet.20 

 
                                                 
19 Winter, s. 44. 
20 Ulf Paulsson, Uppsatser och rapporter- med eller utan uppdragsgivare (Studentlitteratur, Lund, 1999), s.48. 
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Reliabilitet handlar om att undersökningen utförs på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt. 

Begreppet syftar till att se om resultatet av en undersökning blir densamma om den upprepas 

ett antal gånger. Blir resultatet densamma vid upprepning av samma metod innebär det att den 

har en hög tillförlitlighet.21   

 

Validitet står för i vilken omfattning forskningsdata och metoder för att samla in data anses 

vara korrekta, exakta och träffsäkra.22 

 

2.4.1 Kritik till val av metod 

När en studie genomförs kan valet av metod ha en avgörande betydelse för de resultat som fås 

fram. Vårt val av en fallstudie är för att få en djupare förståelse för vårt ämnesproblem. 

 

En kvalitativ undersökning som fallstudie, kräver tid att genomföra vilket oftast leder till att 

respondenterna blir färre. Dock är det en fördel för oss att respondenterna är få, då vi kan gå 

in mer på djupet och ta del av deras åsikter och tolkningar.  

 

Valet av Stockholmsregionen är av praktiska skäl, då vi menar att det är lättare att nå ut till 

respondenterna som rör vår studie. Vi är dock medvetna om att detta kan ge ett missvisande 

resultat, då organisationer i andra delar av landet kan ha påverkats annorlunda av de 

nuvarande reglerna, vilket i sin tur kan leda till en mindre träffsäkerhet. Vi anser trots detta att 

de svar som fås fram är tillräckligt rimliga för att användas i studien.  

 

Resultat som fås fram med en fallstudie kan med stor sannolikhet ifrågasättas. I den meningen 

att tvivel kan uppstå om hur troligt det är att generalisera slutsatserna utifrån enbart ett enda 

fall.23 Vår avsikt med denna studie är dock inte att generalisera resultaten som 

undersökningen ger.   

 

Det som talar emot ett frågeformulär med öppna frågor är att respondenten måste anstränga 

sig för att svara på frågorna vilket kan leda till att de inte vill ta del av undersökningen. Öppna 

                                                 
21 Paulsson, s. 48. 
22 Denscombe, s. 283.  
23 Denscombe, s. 48. 
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frågor kräver också att man avsätter tid för att tolka och analysera de data som fås fram.24 I 

och med att vi inte har möjlighet att genomföra personliga intervjuer med de valda 

organisationerna, kan detta påverka vår undersökning, vilket i sin tur ger en låg validitet. 

Eftersom vi inte är på plats för att förklara eventuella otydligheter kan frågorna misstolkas 

eller så kan respondenten komma ifrån ämnet och på så sätt ge oss felaktiga svar. Det som är 

till fördel för oss med öppna frågor är att den ger respondenten möjligheten att fritt 

kommentera eller motivera sina svar, till skillnad från strukturerat frågeformulär, där 

respondenten är begränsad till ett antal svarsalternativ som fastställs i förväg.25 

 

De data studien bygger på håller vi oss kritiska till, med hänsyn till att källan inte alltid är 

sanningsenlig. Med denna anledning har vi försökt att använda oss av ett antal källor för att 

sedan väga dessa mot varandra och på så sätt kunna kritisera trovärdigheten hos dessa.  

Information som fås fram från litteraturböcker kan anses vara relativt tillförlitliga källor, då 

litteraturen i sig bygger på tidigare utredningar. Dock kan litteratur av en äldre upplaga anses 

vara mindre tillämplig, eftersom förändringar kan ha skett i senare upplagor. Böcker som 

behandlar samma område kan vara olika till innehållet då författarna kan ha uppfattat saker 

och ting olika i sin förundersökning, det vill säga tolkningsfel kan förekomma. 

 

Under vissa förhållanden kan tillförlitligheten i årsredovisningar ifrågasättas med tanke på att 

organisationerna redovisar efter sina behov. Ibland redovisas poster tillsammans och ibland 

var för sig. Detta gör det svårare för en utomstående att bilda sig en uppfattning om 

informationen. Med hänsyn till detta minskar också trovärdigheten, då man saknar källa för 

var siffrorna hämtas ifrån. 

 

De Internetsidor som används är från myndigheter och med tanke på att de är statliga utgår vi 

från att de är tillförlitliga. De siffror som hämtats från Ungdomsstyrelsens hemsida har styrkts 

muntligt av en handläggare från styrelsen, för att på så sätt öka trovärdigheten.   

 

 
 

                                                 
24 Denscombe s. 122. 
25 Winter, s. 44. 
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3 Teori 
 

Vi inleder teorikapitlet med att beskriva Ungdomsstyrelsen och med att definiera en 

ungdomsorganisation i korta drag. Därefter behandlas statsbidrag till dessa organisationer. 

Vidare tar vi upp de regeldokument som styr statsbidrag och beskriver de gamla och nya 

reglerna för statsbidrag. Här fås en bild av vilka som uppsatsen berör och vilka kriterier som 

måste uppfyllas för att dessa skall bli tilldelade statsbidrag av styrelsen. Sedan förklaras 

agentteorin för att förstå förhållandet mellan styrelse och organisationer. 

 

3.1 Ungdomsstyrelsen 

Ungdomsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet med cirka 40 anställda som arbetar för 

att unga ska ha det bra och för att få vara en del av samhället. Ungdomsstyrelsens arbete 

bestäms av regeringen och riksdagen, varpå regeringen tilldelar olika uppdrag till styrelsen. 

Deras uppgift är att fördela bidrag och att ta reda på hur unga har det i Sverige för att vidare 

förmedla denna kunskap till de politiker som bestämmer samt till dem som arbetar med de 

unga.26  

 

3.2 Ungdomsorganisation 

En ungdomsorganisation definieras som; en organisation där medlemmar i åldern 7-25 skall 

utgöra minst 60 procent av det totala antalet medlemmar. Dessa organisationer kan därför ha 

olika syften och verksamheter, vilket medför att de även har rätt till annat organisationsstöd.27  

 

3.2.1 Grundläggande krav på bidragsmottagande organisationer 
 
För att en organisation skall vara berättigad till statsbidrag skall den uppfylla följande 

formella krav; 

 

• öppen sammanslutning med frivilligt medlemskap 

                                                 
26http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=10&doktyp=frsrdg&rm=2005/06&bet=RRS15&dok_id=GT04RRS15 

27 Ungdomstyrelsens skrifter 2005:7, s. 49. 
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• självständighet 

• demokratisk struktur 

• verksamhet som inte strider mot demokratins idéer 

• att minst 60 procent av medlemmarna skall var i åldern 7-25 år 

• minimikrav på antal bidragsgrundande medlemmar, samt antal län där det finns 

bidragsgrundande lokalavdelningar.28  

 

3.2.2 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Bidrag utdelas till ungdomsorganisationer för att de skall kunna utveckla sin verksamhet. 

Tanken är att ungdomarna ska kunna påverka och vara delaktiga i samhället.29 

 

1 § i förordningen 2001:1060, (se bilaga 1) står det att statsbidrag lämnas till 

ungdomsorganisationer för att uppfylla målen enligt nedan; 

 

1. Främja barns och ungdomars demokratiska fostran  

2. Främja jämställdhet mellan könen  

3. Främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper 

4. Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid 

5. Engagera fler ungdomar i föreningslivet 

 

3.2.3 Definitioner av bidragsformer för ungdomsorganisationer 

Ungdomsorganisationerna bör alltid leva upp till målen för statsbidrag. De bidrag som ges till 

ungdomsorganisationer uppdelas i olika nivåer; 

 

Strukturbidrag ges till ungdomsorganisationer där antalet medlemmar i åldrarna 7- 25 år, är 

minst 3000, samt att dessa ska ha lokalavdelningar i minst 10 län.  

 

För funktionshindrade organisationer gäller att medlemmarna uppgår till minst 400 och att 

lokalavdelningar finns i minst fyra län. 

                                                 
28 Ungdomstyrelsens skrifter 2005:7, s. 43. 
29http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6374,00.html 
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Fördelning av strukturbidrag görs i form av två bidrag, ett fast och ett rörligt, vilka baserar sig 

på medlemsantalet från 7-25 år och lokalavdelningar. I regel är strukturbidraget det största 

bidraget.  

För att få utvecklingsbidrag måste ungdomsorganisationen ha minst 2000 medlemmar i  

åldrarna 7-25 år, samt lokalavdelningar i minst tio län. Detta ges ut i form av ett fast bidrag. 

Etableringsbidrag utdelas till organisationer med minst 1000 medlemmar i åldrarna  

7-25 år som har lokalavdelningar i minst tre län. Detta är det minsta bidraget som delas ut.30 

Dispens innebär att en organisation kan få utvecklings-, etablerings-, eller strukturbidrag även 

om kraven i 6-9 § i regeringens bidragsförordning (2001:1060) inte uppfylls. Detta under 

förutsättning att det ligger särskilda skäl. Paragraferna utgör normalt grundkriterierna för vad 

som krävs för att respektive bidrag skall beviljas. Beslut om dispens fattas av 

Ungdomsstyrelsen.31   

 

Det framgår i regeringens bidragsförordning (2001:1060) att ett särskilt bidrag kan gå till en 

organisation om; 

”Organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig verksamhet bland ungdomar är 

av en sådan karaktär att den särskilt bör främjas, eller om det finns något annat särskilt skäl 

för sådant bidrag.” 

Även funktionshindrade ungdomsorganisationer med en resurskrävande verksamhet kan få 

särskilt bidrag. 32 

 

3.3 Bidragsnycklar  
Antal verksamma lokalavdelningar och antal medlemmar har stor betydelse vid fördelningen 

av statsbidrag till ungdomsorganisationer. De är så kallade bidragsnycklar vilket innebär att 

de är bidragsgrundande verksamma lokalavdelningar respektive medlemmar. Statsbidragets 

storlek bestäms i förhållande till dessa två faktorer.33 

  

                                                 
30 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6375,00.html 
31http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf 
32 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6375,00.html 
33 Ungdomstyrelsens skrifter 2005:7, s. 27. 
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3.3.1 Definition av medlem 

Enligt 4 § i SFS 2001:1060 (se bilaga 1) är en medlem den som: 

1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen, 

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och 

inriktning, och 

3. för året närmast före bidragsåret aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom 

att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap.  

Bidragsgrundande medlem räknas den som befinner sig i åldrarna 7-25 år och i enlighet med 

vad som står i organisationens medlemsförteckning skall man ha betalat medlemsavgift. Om 

en sådan avgift inte har betalats kan medlemskap i organisationen beviljas under 

underlagsåret efter att ansökan har dokumenterats.34 

 

3.3.2 Definition av verksam lokalavdelning 
Med lokalavdelning avses enligt 5 § i SFS 2001:1060 (se bilaga 1), en sådan avdelning: 

1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens register över 

lokalavdelningar, 

2. i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar om avdelningens 

verksamhet och ekonomi, och 

3. som bedriver verksamhet.  

Enligt den 6 § SKOLFS 2001:32 skall en verksam lokalavdelning vara bidragsgrundande då 

den bedriver verksamhet och har minst fem medlemmar som uppfyller statsbidragets 

definition för medlemskap.35 

För varje nytt år skall verksamheten intygas genom en verksamhetsberättelse där det står 

vilken typ av verksamhet som bedrivits av lokalavdelningen under underlagsåret. Vidare skall 

verksamhetsberättelsen vara till en auktoriserad eller godkänd revisorns förfogande så att 

                                                 
34 Ungdomstyrelsens skrifter 2005:7, s. 110. 
 
35 Ungdomstyrelsens skrifter 2 005:7, s. 110. 
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denna skall kunna granska de uppgifter som organisationen lämnar vid ansökan om 

statsbidrag från Ungdomsstyrelsen.36   

 

3.4 Regeldokument som styr statsbidragsfördelningen 

Förordning; Bidragsförordningen SFS 2001:1060 tillämpades för första gången under året 

2004. I förordningen finns de grundläggande reglerna om rätten till statsbidrag för en 

ungdomsorganisations verksamhet. Den innehåller målen för statsbidraget, kraven som ställs 

på sökande organisationer och för de olika nivåerna i bidragssystemet. Även definitionen av 

bidragsgrundande medlem och lokalavdelning finns här samt andra bestämmelser om bland 

annat kontroll och utbetalning av medel.37 Denna förordning återfinns som bilaga 1. 

Föreskrift; Den 16 december 2005 utfärdade Ungdomsstyrelsen föreskrifter om statsbidrag 

till ungdomsorganisationers verksamhet. Föreskriften beskriver hur tillämpningen av 

bidragsförordningen skall ske och ger en närmare beskrivning av hur ansökan om bidrag går 

till. Här ställs även krav på kontroll och underlag som skall skickas med vid ansökan samt 

utbetalning av bidrag.38 Denna föreskrift återfinns som bilaga 4. 

 

3.5 Gamla och gällande regler 

Reglerna som berör geografisk spridning har ändrats från att organisationer skall ha 

lokalavdelningar i hälften av landstingen till kravet att organisationer skall ha 

lokalavdelningar i minst tio län. 

 

Definitionen på medlem är enligt den nuvarande regeln den som för varje nytt år är aktivt 

engagerad för att bli medlem antingen genom att betala medlemsavgift eller ansöka om 

medlemskap genom en underskriven handling. Medlem är endast den som enligt 

organisationens stadga har stadgeenliga rättigheter. Tidigare ställdes ett krav på obligatorisk 

avgift för den som önskar bli medlem i en ungdomsorganisation. 

 

Den tidigare definitionen på verksam lokalavdelning var tio bidragsgrundande aktivitet per år 

vilket togs bort. Den nuvarande definitionen är att minst fem medlemmar ska ingå i en 

                                                 
36 Ungdomstyrelsens skrifter 2 005:7, s. 63. 
37 Ungdomstyrelsens skrifter 2005:7, s. 17. 
38 Ungdomsstyrelsens skrifter  2005:7, s.18. 
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lokalavdelning och att en revisor anlitad av ungdomsorganisationen skall intyga att lokalen är 

verksam genom att denne för varje nytt år tar del av verksamhetsberättelsen. 

 

Det rörliga bidraget fick en annan form genom att det indirekta stödet för lokala aktiviteter 

avskaffades. Enligt den nuvarande regleringen fördelas det rörliga bidraget redan vid den 

första medlemmen och den första lokalavdelningen.  

 

Man införde ett bidragssystem som innehöll tre bidragsformer: etablerings-, utvecklings- och 

strukturstöd. Man avskaffade särreglerna för invandrarorganisationer och en förändring av 

särreglerna i handikapporganisationerna gjordes då införandet av strukturbidraget tillkom. 

Dock var kravet för antalet medlemmar i handikapporganisationerna lägre. Även kravet på 

verksamma lokala avdelningar i ett antal län minskade.39 

 

3.6 Agentteorin 

Agentteorin fokuserar på relationen mellan två aktörer, principalen som är uppdragsgivaren 

och agenten som utför uppdraget åt principalen. Förhållandet mellan dessa är den att 

principalen (verksamhetsägaren) vill ha ett bidrag från agenten (medarbetaren) varvid agenten 

i gengäld får belöning för sitt bidrag. För att principalen skall förvissa sig om att agenten gör 

sitt jobb (bidrag) och därmed får betalt (belöning) för detta så upprättas det ett kontrakt de 

emellan.40  

 

Det förekommer sex antaganden om agentteorin: 

• principalen och agenten är båda nyttomaximerande  

• en målkonflikt finns mellan principalen och agenten  

•  asymmetrisk information finns mellan principalen och agenten  

•  agenten är opportunistisk  

•  agenten handlar begränsat rationellt  

•  agenten är riskovillig  

 

                                                 
39http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e59507c21eaa0107c221509d0002/statsbidrag_till
_ungdomsorganisationer.pdf 
40 Claus Nygaard, Lars Bengtsson, Strategizing- en konextuell organisationsteori, (Studentlitteratur, Lund, 
2002)s. 80. 
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Med nyttomaximering menas att både principalen och agenten försöker få ut så mycket som 

möjligt av relationen till varandra att det gynnar de personligen. Detta kan föregås med ett 

exempel där principalen ger ett uppdrag till agenten varvid denne också förbinder sig till att 

belöna agenten efter vad den presterat. Här kan principalen säkerställa sig att uppdraget blir 

genomfört då belöningen inte ges förrän agenten har uträttat jobbet. 

 

Den andra förutsättningen syftar på att det råder målkonflikt mellan principal och agent, då 

dessa inte har samma mål för sina handlingar. Principalen vill ha ett stort bidrag för en liten 

belöning medan agenten ställer krav på att få en stor belöning för ett litet bidrag. 

 

Asymmetriskt informationsunderlag är en tredje förutsättning, vilket innebär att principalen 

inte har vetskap om hur stor del av agentens arbetsinsats som har resulterat i ett ökat värde för 

bolaget. Detta missgynnar principalen då denne inte kan avgöra om prestationen motsvarar 

belöningen. Om agenten gör ett medvetet val i att inte bidra med tillräckligt för sin belöning 

kallas detta för amoraliskt beteende. 

 

Den fjärde förutsättningen räknar med att agenten handlar opportunistiskt för egen vinning. 

Med det menas att agenten tar till handlingar som lögner, stöld och bedrägeri för att 

nyttomaximera för sin egen del. Dessa kan förekomma före eller efter ett tecknat avtal. I och 

med att principalen vet att risken finns för en sådan handling blir den tvungen att gardera sig. 

 

Beslut är begränsat rationella vilket utesluter möjligheten att utfärda fullständiga kontrakt. 

Detta betyder att då det inte är möjligt för principalen att ha fullständig information om 

agentens handlingar blir det svårt för principalen att styra de handlingar agenten utför. 

 

Slutligen utgörs den sista förutsättningen av att agenten är riskovillig i relation till den egna 

ekonomin. Här räknar man med att agenten väljer de handlingar som leder till minsta möjliga 

risk alternativt ingen risk alls. Blir agenten tvungen att ta en större risk i och med ett uppdrag 

kommer denne också att kräva en större ersättning. 41 

 

                                                 
41 Nygaard, Bengtsson, sid. 82-84. 
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4 Empiri 
 

En redogörelse av de data som fås fram av genomförda intervjufrågor via e-post, 

årsredovisningar samt organisationsstöd för åren 2003-2007, presenteras nedan.  Dessa data 

används som grund i vår analys i det femte kapitlet. 

 

4.1 Intervju 
Intervjufrågor skickas till Ungdomsstyrelsen, Unga Hörselskadade och SECO för att besvaras 

av nyckelpersoner inom respektive verksamhet. Först ges ett kort sammandrag av 

intervjufrågorna, där vi tar med samtliga besvarade svar. Därefter presenteras 

organisationsstöd för åren 2003-2007 i tabell, även de data som fås fram av årsredovisningar 

för åren 2004-2006 presenteras i tabell nedan. 

 

4.2 Intervjufrågor till Johan Lycke på Ungdomsstyrelsen 
Johan Lycke arbetar som handläggare och samordnare av statsbidrag till 

ungdomsorganisationer. Sedan 1999 har han arbetat i olika funktioner på ungdomsstyrelsen. 

 

Utifrån våra intervjufrågor ställda till Johan Lycke får vi fram följande information om 

styrelsens relation till organisationerna och funktion vad gäller bidragsfördelning; 

 

Relationen mellan styrelsen och ungdomsorganisationerna är flera; de fördelar bidrag till 

dessa organisationer, genomför egna eller i samarbete olika typer av utbildningar, samt 

genomför egna eller i samarbete seminarier och konferenser. 

 

Vid fördelning av bidrag grundar sig styrelsen i grova drag på om organisationer uppfyller de 

övergripande målen med statsbidraget och gör en beräkning på antalet medlemmar och 

lokalorganisationer. För att säkerställa att bidragen som utdelas används till rätt syfte 

genomför Ungdomsstyrelsen varje år stickprov på de organisationer som ansöker om 

statsbidrag. De granskar verksamhetsberättelser, stadgar och annan dokumentation. Vart 

tredje år genomför de en fördjupad prövning av alla statsbidragsorganisationer. 
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Organisationer genomför egna kontroller innan de skickar in sin ansökan. De anlitar även en 

extern revisor som kontrollerar att uppgifterna som organisationen lämnar är riktiga. För att 

försäkra sig om att de underlag som organisationerna lämnar vid ansökan om statsbidrag är 

korrekta granskar Ungdomsstyrelsen organisationens och den externa revisorns uppgifter. 

Enligt Johan finns det vissa organisationer som inte uppfyller kraven för statsbidrag.  Inom 

statsbidraget finns olika nivåer och den ansökande organisationen prövas mot samtliga nivåer. 

Om organisationen fortfarande inte ”passar in” avslås ansökan. 

 

Här frågar vi Johan om hur han upplever att ungdomsorganisationerna anpassar sig efter 

den nuvarande förordningen samt vilka förändringar som skett och han svarar enligt 

följande; 

 

Generellt sätt efterlevs reglerna av ungdomsorganisationerna på ett bra sätt. De är bra på att få 

fram de uppgifter som vi kräver in för att kunna godkänna en ansökan. Dock finns det alltid 

organisationer som på ett eller annat sätt missgynnas när regler förändras. 

 

De nuvarande reglerna har inneburit en stor förändring både för oss som för 

ungdomsorganisationerna. Mer resurser än tidigare går åt till kontroll av de uppgifter som 

lämnas in. Organisationerna måste från centralt håll ha en mycket bättre kontroll på 

medlemsuppgifter och lokalorganisationer samt annan formalia.  

 

Dessa uppgifter upplever inte jag som onödiga. Det är inte en självklarhet att få statsbidrag 

utan en möjlighet som erbjuds till dessa organisationer. 

 

4.3 Introduktion till Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO 

Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) är en självständig organisation inom Centerrörelsen 

som formar sin politik utifrån ekohumanism ideologin, vilket sätter människan och naturen i 

fokus.42 

Organisationen är en demokratisk ungdomsrörelse som respekterar varje människas lika värde 

där ungdomar tillsammans finner gemenskap, har egen verksamhet och är engagerade i 

politiken. 43 

                                                 
42 http://www.cuf.se/Content.aspx?PageID=1348 
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4.3.1 Intervjufrågor till Mikael Grenefalk på Sveriges Elevråds Centralorganisation - 

SECO 

Mikael Grenefalk är ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO.  

 

Vad har ni för relation till ungdomsstyrelsen? Hur samarbetar ni? 

- Vi deltar på deras rikskonferens och får strukturbidrag från dem varje år. 

 

Hur beroende är er verksamhet av statsbidrag när det bland annat gäller utveckling och 

överlevnad? 

– Det är en ansenlig del av våra ekonomiska bidrag. Vad gäller utveckling så kan man nog 

säga att den står och faller med strukturbidraget, men vi skulle ”överleva” utan det – dock 

skulle det inte vara samma SECO eftersom man skulle behöva skära ned på en hel del 

verksamhet. 

 

Har ert statliga bidrag minskat på senare år? Om ja, vad beror det på? 

– Vi är inte helt säkra på om bidragen minskat, men det var ”lättare” att få bidrag förut. Vi får 

ganska bra med pengar i det nuvarande systemet, men det är fullt möjligt att vi fick mer förut.  

 

År 2004 tillämpades de nuvarande statsbidragsreglerna till ungdomsorganisationer som 

återfinns i förordningen SFS 2001:1060. Se bilaga 1. 

 

Har ni behövt ändra något i er verksamhet för att uppfylla reglerna? I sådana fall vad har 

ni gjort för att anpassa er efter dessa? 

– Vi ansluter egentligen bara elevråd, dvs. lokalavdelningar i formell bemärkelse. Men i och 

med att statsbidraget inte bara baseras på lokalavdelningar utan också på medlemmar så har vi 

infört ett speciellt medlemskap vi kallar stödmedlemskap. De elever som vill får skriva på en 

medlemskapsblankett där de formellt går med i elevrådet. 

 

Har det nuvarande regelverket underlättat för er vid ansökan om statsbidraget? 

– Nej. 

 

                                                                                                                                                         
43 http://cuf.se/Content.aspx?PageID=437 
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Anser ni att de nuvarande reglerna gjort det svårare för er att få statsbidrag? 

– Ja, i dag krävs fler uppgifter och kontrollen är större, vilket naturligtvis gör det svårare att få 

bidrag.  

 

4.4 Introduktion till Unga Hörselskadade 

Unga Hörselskadade (UH) är en intresseorganisation som blev en egen organisation 1993. 

Den är verksam för hörselskadade barn och ungdomar i åldern 0-30 år.44 Unga Hörselskadade 

jobbar för att barn och unga med hörselskada ska ha en plats i samhället där de är 

självständiga och har lika stora utvecklingsmöjligheter som andra.45 

Intresseorganisationen är inte beroende vare sig religiöst eller politiskt men försöker ha ett 

inflytande i politikers och myndigheters arbete. Detta gör de genom att delta i olika 

utredningar för att se efter hörselskadade barn och ungdomars villkor och informera de om 

deras situation.46 

4.4.1 Intervjufrågor till Andreas Stjärnström på Unga Hörselskadade 

Andreas Stjärnström jobbar som generalsekreterare på Unga Hörselskadade. Han brukar 

sköta redovisningen och ansökan om bidrag till Ungdomsstyrelsen. 

 

Vad har ni för relation till ungdomsstyrelsen? Hur samarbetar ni? 

– Vi samarbetar endast kring det statsbidrag som vi söker från dem. Vi har i princip ingen 

annan kontakt.  

 

Hur beroende är er verksamhet av statsbidrag när det bland annat gäller utveckling och 

överlevnad? 

– Vi är helt beroende av statsbidraget. Det står för ca 60-70 procent av vår omsättning de år vi 

inte har större projekt igång. Då sjunker graden en del.  

Har ert statliga bidrag minskat på senare år? Om ja, vad beror det på? 

– Nej det har ökat eftersom vi har ökat antalet lokalavdelningar. En annan orsak till höjningen 

är att överskottet från Svenska spel över tid har ökat (även om det minskade något ifjol). 

                                                 
44 http://www.uh.se/php/nyfiken/003.php 
45 http://www.uh.se/dokument/UHs%20politiska%20program.pdf 
46 http://www.uh.se/php/nyfiken/005.php#aktiviteter 
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Statsbidraget är alldeles för beroende av Svenska Spels överskott. Det står för halva vårt 

bidrag och om Svenska Spel går dåligt så får vi radikalt minskade bidrag.  

År 2004 tillämpades de nuvarande statsbidragsreglerna till ungdomsorganisationer som 

återfinns i förordningen SFS 2001:1060. Se bilaga 1.  

 

Har ni behövt ändra något i er verksamhet för att uppfylla reglerna? I sådana fall vad har 

ni gjort för att anpassa er efter dessa? 

– Verksamhetsredovisningarna från våra lokalavdelningar har blivit en ny rutin som inte satt 

sig i organisationen riktigt. De känns lite konstruerade enbart för att passa in i 

Ungdomsstyrelsens mall, men får de några år på nacken så kanske vi kommer att se att de 

skapar struktur för våra föreningar som idag har lite olika uppbyggnad på sina 

verksamhetsberättelser.  

 

Har det nuvarande regelverket underlättat för er vid ansökan om statsbidraget? 

– Det har gjort processen något omständligare eftersom vi ska beskriva vårt eget 

kontrollsystem. Det har också gjort det lite dyrare eftersom revisorerna får mer att granska. 

Det tar lite längre tid.  

Anser ni att de nuvarande reglerna gjort det svårare för er att få statsbidrag? 

- Nej egentligen inte, men det kräver mer arbete av oss. Vi är fortfarande en tydlig målgrupp 

för statsbidraget. Det krävs dock mer att beskriva det egna kontrollsystemet och det kostar 

mer för oss i form av ökade revisorsarvoden (eftersom de har mer att granska).  
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4.5 Organisationsstöd för åren 2003-2007 

Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO 

Årtal Medlemsantal 

7-25 år 

Antalet verksamma 

lokalavdelningar 

Statsbidrag 

2003 5 441 65 530 721 

2004 5 462 77 715 140 

2005 5 233 142 849 755 

2006 5 645 130 911 454 
2007 24 433 166 1 889 957 

Källa: Bidrag till ungdomsorganisationer 2003-2007. 

Unga Hörselskadade 

Årtal Medlemsantal 

7-25 år 

Antalet verksamma 

lokalavdelningar

Statsbidrag 

2003 296 3 339 636 

2004 
314 

6 300 000 

2005 517 6 371 895 
2006 417 5 399 472 
2007 427 7 440 236 

Källa: Bidrag till ungdomsorganisationer 2003-2007. 

4.6 Tabell över bidrag från årsredovisningar 2004-2006 
 

Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO 

 2006 2 005 2 004 2 003 
Erhållna 
bidrag 6 247 622 6 120 444 4 612 392 3 783 100 
Summa 6 247 622 6 120 444 4 612 392 3 783 100 
 
Källa: Elevorganisationen i Sveriges årsredovisning, 2004-2006. 
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Unga Hörselskadade 

 2006 2 005 2 004
Bidrag från 
HRF 1 000 000 1 100 000 1 100 000
Externa 
bidrag 2 514 106 2 126 832 1 791 623
Summa 3 514 106 3 226 832 2 891 623

Källa: Unga Hörselskadades årsredovisning, 2004-2006. 
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5 Analys 
 

Här skall vi analysera den information som samlats in genom intervjuer och 

årsredovisningar, samt data om statsbidragsfördelning för att besvara våra 

problemställningar. 

Först behandlas respektive organisation för sig, därefter ges en slutsummering av de båda 

organisationerna. 

 
 
Med utgångspunkt av agentteorin representerar principalen Ungdomsstyrelsen och agenterna 

ungdomsorganisationerna. Det som är gemensamt mellan de två organisationerna och 

Ungdomsstyrelsen är att styrelsen fördelar de bidrag som dessa organisationer ansöker om. 

För att fördelning skall ske måste organisationerna uppfylla de mål och regler som ställs på 

dem, vilket reglerna kan sägas vara det kontrakt som agentteorin förutsätter skall finnas 

mellan parterna.  

 

Enligt Johan Lycke på Ungdomsstyrelsen har de nuvarande reglerna medfört en stor 

förändring för båda Ungdomsstyrelsen och organisationerna. För styrelsen innebär det att fler 

resurser går till för att kontrollera de uppgifter som fås in av organisationerna. För 

organisationerna innebär det att bättre kontroll måste hållas över de medlemsuppgifter och 

lokalorganisationer de innehar. 

 

Även organisationerna vi intervjuat har upplevt förändringar efter att de nuvarande reglerna 

trätt i kraft. För Unga Hörselskadade har bland annat kostnaderna ökat en aning då revisorn 

har mer att granska och det tar mer tid. För SECO har vissa regler inneburit en del 

förändringar för organisationen.  

Vi skall presentera om en förändring av det erhållna statsbidrag för dessa organisationer har 

skett genom åren 2003-2007, och analysera vilka faktorer som kan bidra till detta, samt 

utvärdera om tillämpandet av de nuvarande reglerna har en påverkan på erhållandet av 

statsbidrag till organisationerna.   

 

Före detta skall vi ge en inblick på hur beroende organisationerna är av statsbidrag och nedan 

redogöra för förhållandet av statsbidrag och övriga erhållna bidrag hos organisationerna. 
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Hur beroende är er verksamhet av statsbidrag när det bland gäller annat utveckling och 

överlevnad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeldiagrammet visar hur stor andel statsbidraget utgör av SECO: s totala erhållna bidrag 

för åren 2003-2006.  

 

För år 2003 och 2005 utgjorde statsbidraget 14 % av de totala erhållna bidragen, för 2004 16 

% och 15 % för år 2006. Jämförs åren med varandra ses ingen stor ökning genom åren. Tittar 

vi däremot år för år utgör statsbidrag en liten del av den totala andelen erhållna bidrag. Trots 

det resultat som ges av diagrammet är statsbidrag enligt Mikael på SECO en betydelsefull del 

av deras ekonomiska bidrag. Utan bidraget skulle SECO behöva skära ner på en hel del 

verksamhet. Detta tror vi kan bero på att statsbidraget som de erhåller från Ungdomsstyrelsen 

används specifikt till utvecklingen av deras verksamhet, i och med att frågan vi ställde till 

dem berör just utveckling, och att övriga erhållna bidrag går till annat.  
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Stapeldiagrammet visar hur stor andel statsbidraget utgör av UH: s totala erhållna bidrag 

för åren 2003-2006.  

 

För år 2004 utgjorde statsbidraget 10 % av de totala erhållna bidragen, för 2005 12 %, och 11 

% för år 2006. Likt SECO: s fall ser man heller här ingen markant ökning genom åren om 

man jämför de med varandra. Kollar man däremot år för år så utgör statsbidraget en liten del 

av den totala andelen erhållna bidrag. Detta är en intressant iakttagelse då organisationen 

enligt Andreas är helt beroende av statsbidraget, till den grad att bidraget utgör 60-70 % av 

deras omsättning de år de inte har stora projekt på gång. Det resultat vi får fram här liknar den 

i SECO och båda utgör ungefärliga resultat vad gäller statsbidrag i förhållande till totala 

erhållna bidrag. Även i detta fall kan det bero på att statsbidraget som de erhåller från 

Ungdomsstyrelsen används specifikt till utveckling av verksamhet och övriga erhållna bidrag 

går till annat. 
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Statsbidrag genom åren 2003-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrammet visar fördelning av statsbidrag till SECO för åren 2003-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visar diagrammen antalet medlemmar respektive antalet verksamma lokalavdelningar 

för SECO, mellan åren 2003-2007. 

 

Utifrån diagrammet kan man se att en ökning av statsbidrag för organisationen SECO har 

skett från åren 2003-2007. Tillämpandet av de nuvarande reglerna trädde i kraft under år 

2004. Man kan se att en ökning av statsbidrag skett innan införandet, från år 2003 till och med 
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2004 har bidraget ökat med ca 35 procent. Efter införandet fortsätter statsbidraget att öka 

långsamt och år 2006 till och med 2007 ökar det erhållna statsbidraget betydligt mer med ca 

107 procent. Ökningen av statsbidrag pågick både innan införandet och efter, så en minskning 

av statsbidrag har inte skett.  Enligt Mikael på SECO var det lättare att få bidrag innan 

införandet av de nuvarande reglerna, även om de får ganska bra med pengar i det nuvarande 

systemet. Införandet av det nuvarande regelverket har gjort det svårare att få bidrag, i den 

mening att det krävs flera uppgifter och kontrollen är större, vilket i sin tur gör det svårare att 

få bidrag. Då statsbidragets storlek bestäms till stor del i förhållande till antalet verksamma 

lokalavdelningar och antalet medlemmar kan dessa faktorer vara orsaken till ökningen av 

bidrag för SECO, trots att införandet av de nuvarande reglerna gjort det svårare att erhålla 

bidrag.  

Den kraftiga ökningen av bidrag från 2006-2007, kan man då säga beror på den kraftiga 

ökningen av medlemsantal som ligger på ca 333 procent. Vi anser att den ändrade 

definitionen av medlem gjort det lättare att ansöka om medlemskap. Vi anser även att 

ökningen av medlemskap är relaterad till förändringen av medlemskaps definition då SECO i 

takt med det nuvarande regelverket infört ett speciellt medlemskap som de kallar för 

stödmedlemskap. Detta har införts då statsbidraget inte bara baseras på lokalavdelningar utan 

också på medlemmar. Eleverna kan då formellt gå med i elevrådet genom att skriva på en 

medlemskapsblankett.  

 

För de tidigare åren 2003-2006 kan ökningen bero på medlemsantalet och antalet verksamma 

lokalavdelningar. År 2005 kan man se att medlemsantalet sjönk med ca fyra procent. Dock 

tror vi att en ökning av statsbidrag skett på grund av att antalet verksamma lokalavdelningar 

har stigit med ca 28 procent vilket väger upp det minskade medlemsantalet.  
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Diagrammet visar fördelning av statsbidrag till UH för åren 2003-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammen visar antalet medlemmar respektive antalet verksamma lokalavdelningar för 

UH, mellan åren 2003-2007. 

 

För UH kan man se att en minskning av statsbidrag har skett från åren 2003-2004 med ca 12 

procent. Efter att de nuvarande reglerna införts har en klar ökning skett från år 2004-2007, det 

vill säga det statliga stödet har inte minskat, vilket stämmer överrens med det Andreas säger. 

Vidare påpekar han att denna ökning beror på ökade antal lokalavdelningar. Tittar vi på 

diagrammet ovan ser vi att en ökning har skett från sex lokalavdelningar till sju, åren 2004-

2007. Även antalet medlemmar har ökat under samma period, vilket också kan vara en 

bidragande faktor till ökandet av statsbidraget. 
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Samtidigt menar Andreas att införandet av de nuvarande reglerna inte gjort det svårare att få 

bidrag, men det har krävt mer arbete från deras sida. Dock har införandet medfört att ansökan 

om statsbidrag blivit lite omständligare då de får beskriva sitt eget kontrollsystem, vilket i sin 

tur leder till högre kostnader eftersom revisorer har mer att granska.  

 

Slutsummering av Sveriges Elevråds Centralorganisation och Unga Hörselskadade 

 

Statsbidraget utgör en liten del av det totala antalet erhållna bidrag för respektive organisation 

som det framgår i diagrammen, men för de båda är statsbidraget en stor och viktig del för 

utvecklingen av deras verksamhet. 

 

För både organisationerna har bidraget ökat efter införandet av de nuvarande reglerna. Detta 

tror vi kan bero på de två bidragsnycklarna, medlemsantal och verksamma lokalavdelningar, 

då vi vet att dessa två faktorer har en avgörande roll vid bestämmandet av statsbidragets 

storlek. 

 

Vi har fått delade uppfattningar om reglerna har gjort det svårare för organisationerna att få 

statsbidrag. Andreas tycker egentligen inte att det gjort det så mycket svårare, däremot menar 

han att det krävs mer arbete av organisationen. Mikael o andra sidan menar att det har blivit 

svårare, i den mening att det krävs fler uppgifter och kontrollen är större, vilket i sin tur gör 

det svårare att tilldelas bidrag. Detta styrks av Johan Lycke, då han menar att det krävs bättre 

kontroll över de medlemsuppgifter och lokalorganisationer de innehar. 
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6 Slutsatser 
 

Under detta avsnitt skall de slutsatser vi kommer  fram till med undersökningen att 

redogöras. Vi kommer här att svara på vårt syfte och problem kring studien.  

 

 

Förändring av statsbidrag genom åren 2003-2007 

 

– Innan tillämpandet av de nuvarande reglerna, år 2003-2004, sjönk statsbidraget för Unga 

Hörselskadade, efter införandet ökade bidraget för varje år fram till år 2007. 

 

– I SECO: s fall har det varit en ökning av erhållandet av statsbidrag genom åren 2003-2007.  

 

Har införandet av de nuvarande reglerna haft en påverkan på erhållandet av 

statsbidrag till organisationerna? 

 

Utifrån vår analys och empiri har vi kommit fram till följande; 

 

– De förändrade reglerna som vi tidigare beskrivit under teorikapitlet har påverkat 

organisationernas erhållande av statsbidrag. Vi anser att då statsbidraget grundas på antalet 

medlemmar och verksamma lokala avdelningar har dessa faktorer till stor del påverkat 

ökningen av statsbidraget. Då de nuvarande reglerna innebär en förändring av definitionen av 

medlemskap och lokalverksamhet, drar vi därför slutsatsen att reglerna påverkat ökningen. 

Det har även krävts mer arbete av organisationerna, i form av bättre kontroll och fler uppgifter 

att behandla. Vi tror att detta har påverkat sökandet av bidrag för organisationerna i den 

mening att det blivit svårare att ansöka om bidrag, vilket vi i sin tur tror kan påverka 

erhållandet av bidrag. 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 
 

 

Intervjufrågor till Ungdomsstyrelsen 
 

1. Kan du presentera dig själv och berätta vad du har för tjänst inom Ungdomsstyrelsen? Hur 

lång erfarenhet har du? 

2. Vad har ni för relation till ungdomsorganisationer? Hur samarbetar ni? 

3. Vad grundar ni er på när ni gör en fördelning av statsbidrag? 

4. Hur säkerställer ni att det bidrag ni utdelar används för rätt syfte? 

5. Hur kontrollerar ni att de underlag som organisationerna lämnar vid ansökan om 

statsbidrag är korrekta? 

6. Finns det några som inte uppfyller kraven för statsbidrag? Hur gör man då? 

 

År 2004 tillämpades de nuvarande statsbidragsreglerna till ungdomsorganisationer som 

återfinns i förordningen SFS 2001:1060. 

 

7. Anser ni att syftet med de nuvarande reglerna uppfyllts? 

8. Hur efterlevs reglerna? 

9. Har de nya reglerna förbättrat eller förändrat ert arbete? Är de nya reglerna nödvändiga 

anser ni?  

10. Har de nya reglerna inneburit någon skillnad i verkligheten eller är det bara i teorin som 

det blivit ändringar? 

11. Har ungdomsorganisationer behövt ändra något i sin verksamhet för att uppfylla reglerna?  

 

 

 

 

Tack för Er medverkan!
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BILAGA 3 
 

 

Intervjufrågor till ungdomsorganisationer 
 

1. Kan du presentera dig själv och berätta vad du har för tjänst inom förbundet? 

2. Vad har ni för relation till ungdomsstyrelsen? Hur samarbetar ni? 

3. Hur beroende är er verksamhet av statsbidrag när det bland annat gäller utveckling och 

överlevnad? 

4. Har ert statliga bidrag minskat på senare år? Om ja, vad beror det på? 

 

År 2004 tillämpades de nuvarande statsbidragsreglerna till ungdomsorganisationer som 

återfinns i förordningen SFS 2001:1060. Se bilaga 

 

5. Har ungdomsstyrelsen varit tydliga med att förmedla information om de nya reglerna? 

6. Har ni behövt ändra något i er verksamhet för att uppfylla reglerna? I sådana fall vad har ni 

gjort för att anpassa er efter dessa? 

7. Har det nuvarande regelverket underlättat för er vid ansökan om statsbidraget? 

8. Anser ni att de nuvarande reglerna gjort det svårare för er att få statsbidrag? 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

BILAGA 4 
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