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15 november, 2021  •  Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm  •  Delta på plats eller digitalt

UNG LIVSSTILUNG LIVSSTIL
Idrott, kultur, 
fritid och hälsa 
bland barn 
och ungdomar20212021

I samverkan med



Idrott, kultur, fritid och hälsa bland barn och ungdomar

8.30 Konferensen öppnar och kaffe med smörgås serveras

8.55 Inledning

9.00 – 10.45 Fritid och kultur! – Utan spaning ingen aning!
Svarar nämndernas satsningar på fritid, idrott och kultur mot de nya värderingarna hos den unga? Ökar eller 
minskar jämställdheten, jämlikheten och delaktigheten bland de unga? Hur är utvecklingen när det gäller 
hälsa och livskvalitet?
Ung livsstil startade sina studier 1984 och under de senaste åren har 19 kommuner, t.ex. Askersund,  
Lidingö, Malmö och Eskilstuna deltagit.
Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung Livsstil

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.45 Fritid och kultur! – Utan spaning ingen aning!
Förmiddagens inslag fortsätter.
Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung Livsstil

11.45 – 12.45 Lunch

Med reservation för eventuella ändringar
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12.45 – 13.30 Fritid och kultur! – Utan spaning ingen aning!
Förmiddagens inslag fortsätter.
Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung Livsstil

13.30 – 13.45 Paus

13.45 – 14.30 Håller spontanidrotten på att bli jämställd?
2012 genomförde vi vår senaste stora studie om könsfördelningen bland de som tränar på spontanidrotts-
ytor utomhus. Resultaten visade att könsfördelningen var 74 % killar/män och 26 % tjejer/kvinnor. Nu har 
vi genomfört en uppföljande studie. Har det skett några förändringar?
Magnus Åkesson, folkhälsovetare och idrottsstrateg, idrottsförvaltningen i Stockholms stad

14.30 – 14.45 Kaffe och fika

14.45 – 15.30 Att göra en fritidsgårdsutredning
• Utgångspunkter 
• Problem
• Möjligheter
• Förankring 
Under våren 2021 har Stockholms stad anlitat Linda som extern utredare för en nulägesanalys av befintligt 
bestånd samt att skriva åtgärdsförslag för stadens fritids- och ungdomsgårdar. Detta för att verksamheterna 
bättre ska nå målsättningen om att jämlikhet, jämställdhet, kvalitetsarbete och ungas delaktighet ska öka på 
fritids- och ungdomsgårdarna.
Linda Lengheden, sociolog och genusvetare

Ca 15.30  Avslutning

Med reservation för eventuella ändringar
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ANMÄLANANMÄLAN
Konferensavgift för att delta på plats:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Konferensavgift för att delta via Zoom:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före seminariet debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.
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Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1994 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.
Vi erbjuder gratis konsultation i de fall du som medlem önskar stöd i ditt egna 
utvärderingsarbete.

Utvärderingsringen åtar oss även uppdrag kring undersökning – utvärdering – utveckling. 
Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Susanne Lindqvist Gabriella Lindqvist


