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Förord  

 
Denna uppsats är ett arbete som vi, Natalie Peart och Andreas Johansson har genomfört tillsammans. 

Vi har skrivit till varandra på Messenger och i pratat telefon så gott som dagligen. Skrivandet av 

uppsatsen har skett i Google drive. Vi har även träffats och genomfört intervjuerna ihop trots det 

avstånd som är mellan våra bostadsorter. Det har blivit många timmar, tidiga morgnar, sena kvällar 

och långa helger.  

Arbetet är ett resultat av gott samarbete där vi gjort det mesta tillsammans. De flesta 

intervjuerna har vi gjort tillsammans och vi har delat på transkribering och skrivande. Vi har delat upp 

arbetet mellan oss, vi har försökt att låta intresse och styrkor bestämma vilken del som skrivs av vem. 

Vissa dagar har vi slitits mellan hopp och förtvivlan och vi har stöttat varandra när det har känts tungt 

och hopplöst. En del diskussioner, delade meningar och många skratt har det blivit också. Vi riktar ett 

stort tack till de ungdomar och de vuxna som deltagit i vårt arbete med uppsatsen. Våra studiekamrater 

har varit guld värda i sin feedback till oss. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Calle som 

styrt in oss rätt när vi varit på väg åt fel håll. Ett extra stort tack och massor av kärlek riktar vi till våra 

familjer som gjort detta arbete möjligt, genom att ge oss tid för studier och stått ut med oss när våra 

tankar har varit riktade mot uppsatsen. Utan er alla hade vi aldrig fått fram den text som nu är redo att 

läsas.  
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Abstrakt  
 

Barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande diskuteras idag flitigt i de politiska rummen. 

Syftet med denna uppsats har varit att har belysa problematiken som kan uppstå i mötet mellan 

ungdomar och makthavare avseende delaktighet, inflytande och lärprocesser, med utgångspunkt i ett 

ungdomspolitiskt program i en mindre kommun i Sverige. Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats 

inspirerad av fenomenologi och hermeneutik. Deltagarna i studien valdes ut genom en kombination av 

strategiskt och målstyrt urval. Fem ungdomar och två makthavare inom kommunen har intervjuats för 

att ge en bild av hur de två olika fälten, unga och makthavare, upplever delaktighet och inflytande i den 

undersökta kommunen. Resultatet stärker till viss del det som tidigare forskning visat; att ungdomar 

använder sig av andra kanaler för att uppnå inflytande och delaktighet än de former vuxenvärlden 

erbjuder dem.  Resultatet visar även att ungdomarna har bristfällig kunskap om delaktighet och 

inflytande som fenomen. Makthavarna i kommunen är medvetna om de brister som står att finna i 

kommunens arbete med ungas rätt till makt. De möten som skulle kunna möjliggöra ungdomars 

delaktighet och inflytande har inte genomförts på ett för kommunen tillfredsställande sätt och har 

således heller inte gett unga de möjligheter som det var tänkt. Fortsatt forskning behövs, över längre tid 

och i fler kommuner för att ge ytterligare indikatorer på vad som kan förbättras och utvecklas i arbetet 

med den nationella ungdomspolitiken gällande delaktighet och inflytande. Inom ramen för pedagogisk 

forskning behövs fler infallsvinklar för att få en helhetsbild av vilka faktorer inom lärande som påverkar 

dessa frågor.                                        

 

Nyckelord: inflytande, lärande, politik, ungdomars delaktighet, ungdomar, unga, ungdomspolitik  
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Introduktion  

Inledning  

 

På nationell nivå har de styrande i Sverige beslutat hur den svenska ungdomspolitiken ska utformas. 

Det handlar om ungdomars levnadsvillkor, om deras möjlighet till inflytande och makten att själva 

forma sina liv (Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, 2018). Många kommuner har valt 

att införa egna ungdomspolitiska program, som dels ska förmå de styrande att ta hänsyn till 

målgruppens vilja och behov, men även skapa utrymme för ungdomarna att i praktiken få inflytande 

över de politiska beslut som tas som påverkar deras liv.  

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2018), i texten 

fortsättningsvis refererad till som MUCF, finns det brister både på nationell och lokal nivå hur 

delaktighet skapas för ungdomar, geografi och socioekonomisk status påverkar hur ungdomar 

upplever delaktighet och social inkludering. Upplevelsen av delaktighet och social inkludering är lägre 

på landsbygden och i så kallade utsatta områden (MUCF, 2018). Regeringen ledd av Stefan Löfvén 2014-

2018 betonar värdet av att unga i åldersspannet 13-25 år kan delta i sociala, kulturella och ideella 

fritidsaktiviteter. Där ska unga ges möjlighet att lära sig nya saker och lära känna nya människor som 

ger dem nya nätverk och erfarenheter vilket kan öka chanserna till att exempelvis erhålla ett lönearbete 

(MUCF, 2018). Enligt Batsleer et al. (2017) styrs ungdomars möjlighet till delaktighet till viss del av det 

utbud som de erbjuds, styrdokument och policyprogram som tas fram är utformade på politisk nivå 

och utgår sällan från de ungas vilja och perspektiv. Batsleer et al. (2017) menar även att ungdomars 

delaktighet i formella program som är framtagna för målgruppen syftar till att lära ungdomarna att 

delta i institutionella sammanhang när de blivit vuxna, det blir en slags medborgerlig utbildning eller 

demokratifostran. 

Den här uppsatsen utgår från situationen i en mindre kommun i Sverige med stora 

socioekonomiska svårigheter, stor utflyttning, låga utbildningsnivåer och höga arbetslöshetssiffror. 

Eftersom MUCF (2018) pekar på att ungdomar i områden som dessa upplever stort utanförskap och 

liten påverkansmöjlighet har vi sett en vinning i att, utifrån det pedagogiska forskningsområdet, 

studera olika faktorer av framgångs och utvecklingsområden. 

Formuleringen av styrdokument som ungdomspolitiska program kan skapa ett 

pedagogiskt problem när de formuleras utan inflytande från ungdomarna (Batsleer et al., 2017). Utan 

målgruppens påverkan finns risken att vuxenvärlden inriktar sig på faktorer som vuxenvärlden väljer 

istället för de faktorerna som ungdomarna faktiskt vill ha och behöver. Detta kan leda till att den tänkta 

delaktigheten och möjligheten att påverka uteblir, till exempel om politiken inte tänker på att möta 

ungdomarna i sammanhang där ungdomar befinner sig. Vår ambition har varit att studera hur och på 

vilket sätt detta påverkar ungdomarnas upplevelse av delaktighet och på vilket sätt ansvariga inom 

kommunen sett på lärande och delaktighet utifrån ett ungdomsperspektiv.  

Enligt Ito, Soep, Kligler-Vilenchik, Schresthova, Gamber-Thompson, & Zimmerman 

(2015) så menar man att unga, i det sociala sammanhang de befinner sig i; intresseorganisationer, sociala 

medier, föreningar och liknande, hittar nya metoder för att påverka och delta i samhället. Unga skapar 

sina egna plattformar för att “göra” delaktighet. 

Fostran och socialisation är relevant att studera ur ett pedagogiskt perspektiv eftersom 

den forskning som bedrivs om ungas delaktighet i nuläget utgår från ett sociologiskt och ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv, två kunskapsområden som är tätt sammankopplade med pedagogik 
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(Svensson, 2014). Den forskning om ungas delaktighet som bedrivs inom 

utbildningsvetenskap/pedagogik utgår från en skolkontext, genom att kombinera dessa områden vill vi 

bidra till en bredare förståelse angående ungas delaktighet.  

Från politisk nivå finns det en vilja att fostra ungdomarna in i samhällelig delaktighet, 

att inga ungdomar ska leva i utanförskap (prop. 2013/14:191). Detta är en god ambition men kan 

samtidigt problematiseras då det är villkor som dikteras på politisk nivå, en nivå där ungdomar har lite 

makt och inflytande.  

 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa problematiken som kan uppstå i mötet mellan ungdomar och 

makthavare avseende delaktighet och lärprocesser. 

 

Forskningsfrågor: 

 Hur etableras arenor där politiker och ungdomar möts och kan ta lärdom av varandra? 

 

 Hur kan man via dessa arenor skapa ett långsiktigt hållbart system där åldrarna 13-25 är 

inkluderade i beslutsprocesser som rör dem? 

 

 Hur utformas ungdomspolitiska program och hur får ungdomarna kunskapen som behövs för 

att vara en del av dem? 

 

 Hur och vad vill ungdomarna påverka och ges de möjlighet till det idag? 

  

Uppsatsen bygger på en förening av två angreppssätt. Ett är att undersöka om det från politisk nivå 

finns kunskapsluckor om hur ungdomarna vill och bör inkluderas i beslut som rör dem. Från detta 

perspektiv har vi undersökt om det finns en övergripande syn eller tankar kring lärande och 

organisatoriskt lärande, alltså om och hur man från politisk nivå kan ta tillvara på ungdomars idéer och 

åsikter och på så sätt få bättre kännedom om hur unga tänker och agerar.   

Det andra angreppssättet handlar om att undersöka ungdomars upplevelse av 

delaktighet, om de upplever att de uppmanas och uppmuntras till att vara delaktiga och på vilka 

plattformar detta i så fall sker. I de propositioner, rapporter och i en del av den forskning som vi tagit 

del av är lärande ett återkommande begrepp, både implicit och explicit. Samhällsdelaktighet är något 

individer socialiseras in i och lär sig. Här kan pedagogik som vetenskapsområde komplettera andra fält 

som statsvetenskap och sociologi. Det lärande som vi uppfattar som centralt i denna uppsats är det 

informella lärandet. 
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Definitioner  

 

Nedan definieras de begrepp som används i studien där vi beskriver vad vi och litteraturen menar med 

återkommande begrepp som används i denna uppsats.  

 

Ungdomar - När vi skriver om unga, ungdomar eller unga vuxna i denna uppsats så syftar vi på unga 

människor i åldern 13-25 år.  

 

Inflytande -I denna uppsats används begreppet inflytande som definition för ungdomars möjlighet att 

påverka samhällsutvecklingen och de egna livsvillkoren (MUCF, 2018).  

 

Ungdomars delaktighet - Det finns ingen enhetlig definition för ungdomars delaktighet. I denna 

uppsats används begreppet delaktighet som att aktivt delta i alla delar av samhället för att kunna 

påverka styrningen av sitt eget liv (Checkoway, 2011).   

 

Lärande i praktikgemenskaper- Wenger (1998) menar att praktikgemenskaper är konstellationer av 

individer som gemensamt skapar mening och lär av och med varandra genom deltagande i sociala 

praktiker. 

 

Ungdomspolitiska program- De kommunala ungdomspolitiska programmen som syftar till att främja 

ungdomars inflytande i kommunpolitiska beslut som rör dem, utformade med bas i den nationella 

ungdomspolitiken.  

 

Makthavare- Med makthavare syftar vi på vuxna som är i styrande position i offentlig sektor. Det kan 

således handla om både politiker och chefer i offentlig sektor. 

 

Förförståelse 

 

Våra egna erfarenheter kring ungdomars delaktighet och inflytande är något vi tagit med oss in i denna 

uppsats, vilket till största del har varit positivt i vår skrivprocess. Den ena uppsatsförfattaren har 

mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar i åldersspannet 13-25 år. Erfarenheten kommer från en 

skolkontext men också som stöd för unga att komma ut i arbetslivet eller till vidare studier. Den andra 

uppsatsförfattaren har flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar i olika sammanhang, både från 

föreningsliv och i sin tidigare yrkesroll. Vi har båda på nära håll sett att inflytande och 

medbestämmande är grundförutsättningar för att kunna påverka styrningen av sitt eget liv. Den ena 

uppsatsförfattaren har även en förförståelse i den undersökta kommunen, där både kunskap om 

människor och relationen till dem bidragit till vårt arbete. Ingemann (2016) menar att forskaren tar med 

sig tidigare erfarenheter, förförståelse och fördomar in i forskningsprocessen, detta behöver inte vara 

negativt. Inom hermeneutiken är förförståelse en av grundförutsättningarna för att förstå helheten 

(Ingemann, 2016). Det vi aktivt arbetat med under arbetsprocessen är våra förutfattade meningar. Vi 

har kritiskt reflekterat kring vårt förhållningssätt och vi har utmanat varandra i diskussioner när vi 

ansett att någon av oss lagt särskild tyngdpunkt på något i arbetet som skulle kunna ge skevheter i 

resultatet. Det är vår ståndpunkt att vår förförståelse, vårt engagemang och gemensamma intresse i 

samhällsfrågor har berikat texten som helhet. 
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Bakgrund 

 

I bakgrunden presenteras synsätt på social inkludering, inflytande, socialisation, socialt lärande och 

demokratisk fostran. Politisk styrning beskrivs kortfattat för att begripliggöra de faktorer som påverkar 

politiska beslut och implementeringen av besluten. Olika teoretiska synsätt på lärande introduceras 

eftersom det relaterar till uppsatsens syfte och frågeställningar. Sedan återges tidigare svensk och 

internationell forskning om ungdomars delaktighet med utgångspunkt i en fritids/samhällskontext 

samt i en skolkontext eftersom dessa områden inte helt kan separeras från varandra.  

Politisk styrning och ungdomspolitiska program 

 

Att utöva makt och ta beslut baserade på lagar och regler är politik (Josefsson & Lifvendahl, 2013). 

Politik är när makten samordnas i ett system av mänsklig aktivitet och demokrati vilket kortfattat kan 

beskrivas som folkstyre (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2015). Vi lever i ett land där folket har makten och 

själva bygger samhället kring de lagar och regler som tas fram av folkvalda. I en proposition från 2014 

föreslogs inrättandet av en ny ungdomspolitik som skulle ersätta den gamla (prop. 2013/14:191). 

Resultatet man önskade uppnå var att ge ungdomar i ålder 13-25 år möjligheten att själva ha inflytande 

över och vara delaktiga i beslut som rörde dem. Genom propositionen ställde politiken större krav på 

makthavare i hela landet, nationellt, regionalt och kommunalt. Ungdomarnas röster skulle göras hörda 

och deras behov och önskemål synliggöras. 

Politiska partier har idag svårigheter med att bibehålla engagemang och även svårt att 

hitta bra kanaler för det (Josefsson & Lifvendahl, 2013). Partierna har även problem med att rekrytera 

yngre medlemmar, vilket har medfört att en stor del av kommunpolitikerna är på väg mot 

pensionsålder (Josefsson & Lifvendahl, 2013). Det finns således ett stort behov av att rekrytera blivande 

politiker och ungdomar utgör en del av rekryteringsbasen.  

En av anledningarna till dessa problem kan vara bristen på kunskap hos yngre 

generationer när det kommer till vad politik faktiskt handlar om och hur den yttrar sig, den kunskapen 

man tar till sig via socialisation, informellt och formellt lärande. Även en brist på kunskap hos den äldre 

generationen avseende den yngres livsvillkor och verklighet kan vara en av anledningarna till att man 

har svårt att hitta gemensamma plattformar. En orsak till att det är svårt att kanalisera engagemanget 

tror vi kan vara att man inte hittat rätt arenor än för den yngre generationen.  

Ungdomspolitiska program kan ses som en produkt av den nutida politiken och dess 

ambitioner, Josefsson och Lifvendahl (2013) beskriver politiken som en spegelbild av samhället. När 

politiken uttrycker ett behov av att bedriva en bättre ungdomspolitik speglar det samhällets behov och 

ett behov av att underlätta ungdomars inflytande och delaktighet, att hitta metoder för att fostra 

målgruppen in i samhällsutvecklingen. För ungdomspolitiska program har den offentliga sektorn ofta 

utgått ifrån något underlag som påvisat ungdomars utanförskap eller ohälsa. För att få bukt med 

utanförskap, arbetslöshet och andra riskfaktorer så behöver huvudmännen identifiera preventiva 

lösningar och gärna en förvaltning eller tjänsteperson att lägga ansvaret för uppdraget på (Josefsson & 

Lifvendahl, 2013).  

I den kommun uppsatsen fokuserar på har man sedan 2006 haft ett, av 

kommunfullmäktige antaget, ungdomspolitiskt program. Programmet är antaget utan att man lagt 

ansvar på någon specifik verksamhet, förvaltning eller tjänsteman för uppföljning, utvärdering och 

resultatredovisning. Det är utformat mer generellt för att implementeras övergripande i alla 

kommunala verksamheter enligt följande: 



 

 

 

7 

Programmet skall beaktas vid alla politiska beslut som har betydelse för ungdomars 

villkor. Deras åsikter skall inhämtas som ett led i ärendets beredning. Detsamma skall 

också gälla för åtgärder i kommunens förvaltningar och bolag samt så långt möjligt i andra 

verksamheter i vilka kommunen har intressen. Verksamhetsberättelserna skall redovisa de 

beslut och åtgärder som tagit särskild hänsyn till ungdomarna. (Kommun X, 2006) 

 

Inom ramen för uppsatsen har vi undersökt i vilka sammanhang det ungdomspolitiska 

programmet har implementerats i kommunen sedan 2006 och vad det eventuellt fått för effekter. Under 

2018 pekade regeringen ut ett antal kommuner i Sverige som socioekonomiskt eftersatta. En av dessa 

kommuner är den kommunen vi valt att undersöka (SFS 2018:152) och därför ser vi det som särskilt 

intressant ur ett vetenskapligt perspektiv att studera den kommunikation och de lärprocesser som har 

pågått och pågår. 

 

Ungdomars delaktighet och social inkludering 

 

I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Vilka ska med? - ungas sociala inkludering 

i Sverige (2018) framgår det att ungdomar i Sverige upplever social inkludering i olika grad beroende 

på var de bor i landet, socioekonomisk bakgrund samt om de bor på landsbygden eller i städer. 

Ungdomar som bor på landsbygden har mer likheter med unga från så kallade utsatta områden jämfört 

med ungdomar som bor i större städer. MUCF (2018) delar in social inkludering i fem aspekter; 1) 

tillhörighet, 2) möjligheter till inflytande över samhällsutvecklingen, 3) delaktighet i olika aspekter av 

samhällslivet, 4) tillgång till grundläggande samhällsservice och 5) ungas upplevda möjligheter till stöd 

från familj och sociala nätverk. I denna uppsats har fokus varit på aspekt nummer två och tre, inflytande 

och delaktighet. Vi har undersökt ungas upplevelse av möjligheter till inflytande över 

samhällsutvecklingen, om ungdomar känner till sätt att kommunicera med beslutsfattare när det gäller 

beslut som rör unga. Detta handlar till exempel om ungas upplevelse av delaktighet i olika aspekter av 

samhällslivet, vilket omfattar områden som skola, kultur-, fritids- och sociala aktiviteter, ideellt 

engagemang och lönearbete (MUCF, 2018).     

Det är svårt att hitta en enhetlig definition för ungas delaktighet, det finns olika sätt hur 

begreppet kan förstås och tolkas både internationellt och lokalt. Batsleer et al. (2017) menar att 

delaktighet kan förstås som ett resultat av en komplex interaktion mellan individ och samhälle som 

innefattar individuellt och samhälleligt ansvar. Delaktighet kan också ses som relationellt mellan unga 

och vuxenvärlden, där både skyldigheter och maktrelationer är närvarande, där ungas delaktighet kan 

betraktas som vägen mot att bli en produktiv samhällsmedborgare (Batsleer et al., 2017).  Ungas 

delaktighet kan förstås på två olika sätt, det ena är att delta i aktiviteter, det andra är delta i 

beslutsfattande som rör individens egna liv (Thomas, 2007). Delaktighet kan då förstås som en process 

eller ett resultat av aktivt handlande, delaktighet och beslutsfattande är något som görs både i grupp 

och på individuell nivå (Elvstrand, 2015; Thomas, 2007).  

Enligt Batsleer et al. (2017) kan ungas delaktighet ofta förstås som en pedagogisk uppgift 

där vuxenvärlden lotsar ungdomarna in i miljöer där vuxna bestämt vilka regler som ska gälla (miljöer 

och aktiviteter skapade av vuxna som skola, idrottsaktiviteter, fritidsgårdar, frivilligorganisationer etc.) 

för att lära de unga att bli goda samhällsmedborgare. Syftet med dessa miljöer är tveeggad, å ena sidan 

ska ungdomarna få vistas i en miljö där de ska få erfarenhet av att bli ledda av vuxna auktoriteter och 

å andra sidan ska de bli självförverkligande individer där vuxenvärlden ska stötta de unga mot att ta 
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makten över sina egna liv. Målet med detta är att de unga ska bli ansvarsfulla medborgare som ska 

bidra till ett bättre samhälle samtidigt som de ska lära sig att positionera sig inom de maktrelationer 

som finns i samhället (Batsleer et al., 2017). 

Från politisk nivå ses skapandet av ungas delaktighet som en del av att forma unga till 

att bli ansvarstagande samhällsmedborgare, vidare vill man genom att inkludera unga i de beslut som 

fattas kring dem, minska det maktavstånd som finns mellan de unga och den politiska nivån. Enligt 

Batsleer et al. (2017) är den ambition som finns från politisk nivå angående inkludering och delaktighet 

svår att leva upp till då många unga upplever att de inte inkluderas i de beslut som rör dem. 

Unga i Sverige beskriver sina möjligheter att påverka offentliga aktörers beslut som låga, 

på landsbygden, i glesbygd och i så kallade utsatta områden är förtroendet lägre för hur offentliga 

verksamheter sköter sina uppdrag (MUCF, 2018). 

Socialisation, uppfostran och lärande 

 

Lärande och uppfostran är inte exklusivt för skolan och hemmet; lärande och uppfostran sker överallt i 

olika sammanhang i människans liv (Svensson, 2014; Säljö, 2013). Lindensjö och Lundgren (2014) 

beskriver hur samhällelig produktion och reproduktion är processer som är direkt nödvändiga för 

samhällets upprätthållande och utveckling. Det vill säga, den primära socialisationen sker i familjen, 

där värderingar och synsätt förs över till barnen. Kulturen reproduceras. För att samhällelig produktion 

skall kunna upprätthållas krävs att samhället tar ett pedagogiskt ansvar och tillhandahåller ett 

komplement till den fostran och det lärande som sker i hemmet. Då sker den önskade reproduktionen 

i de pedagogiska processer som präglar pedagogiska institutioner, ofta via politisk styrning (Lindensjö 

& Lundgren, 2014). 

Enligt Säljö (2013) ska lärande inte likställas med undervisning, eftersom lärande är mer 

komplext än så. Han menar istället att lärande måste förstås i ett brett perspektiv och att ”lärande är en 

aspekt av alla mänskliga handlingar och måste förstås som en integrerad del av sociala praktiker” (Säljö, 

2013, s.17). Vidare menar Säljö (2013) att språk och kommunikation är centralt för lärande, språket är 

ett redskap för att skapa mening och insikter.  

Wenger´s (1998) teori om lärande utgår ifrån att människan ingår i olika sociala 

sammanhang och att hon i den kontexten går igenom olika lärprocesser. Teorins fokus ligger främst på 

det informella lärandet och kan delas upp i tre nivåer; det individuella lärandet, det gemensamma 

lärandet och det organisatoriska lärandet. Det handlar om att vi som individer lär oss genom delaktighet 

och när vi befinner oss i ett socialt sammanhang, att vi som människor lär oss av varandra i grupp och 

att vi som medarbetare, kollegor, medmänniskor lär oss av den kontext vi tillsammans befinner oss i. 

Vi lär oss genom fostran och uppfostran och gemensamt utbyte av erfarenheter.  Lärande är resultatet 

av människans upplevda erfarenheter av deltagandet i världen. Delaktighet ses inom denna teori som 

det aktiva deltagandet i olika praktikgemenskaper (Wenger, 1998). En praktikgemenskap kan vara 

familjen, skolan, arbetsplatsen eller en förening.   

Med utgångspunkt i detta tolkar vi att delaktighet kan förstås som en lärprocess, och att 

delaktighet är något som man som individ lär sig både som individ och tillsammans med andra i olika 

miljöer som skola, inom familjen, genom vänner och genom organiserade aktiviteter, men även genom 

att samverka med andra i sociala medier eller andra nätbaserade forum.  I de artiklar som har studerats 

under arbetet med uppsatsen är lärande ett återkommande begrepp. Unga lär sig att delta eller att inte 

delta. Delaktighet kan förstås både som en socialisationsprocess (Batsleer et al., 2017) och som en 
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lärprocess.  Intressen, familjebakgrund och olika konstellationer av umgänge styr till viss del hur och 

på vilket sätt man kan delta i vissa delar av samhället. 

Vi menar att det är viktigt att makthavare möter ungdomar där ungdomar befinner sig. 

Med det menar vi både rent fysiskt; som i till exempel skolan, på fritidsaktiviteter och i sociala medier, 

men även där de är i tanken, kunskapsmässigt och inom deras intresseområden. Vi tror att 

kunskapsutbytet och delaktigheten bara kan uppstå om man har hittat eller skapat en gemensam arena 

där vuxenvärlden och ungdomarna möts på ett jämställt sätt. Greta Thunberg är ett exempel på hur 

unga väljer sina egna arenor där vuxna kan möta dem. Den unga kvinnan skolstrejkade för klimatet i 

tre veckor inför de allmänna valen i Sverige 2018 och varje fredag sedan dess. Hon har även fortsatt 

göra sin röst hörd i sociala medier och åkt runt i världen för att träffa stora makthavare för att föra fram 

sina åsikter. Hundratusentals människor har deltagit i manifestationer i kölvattnet av hennes protester 

(Haynes, 2019, maj).  

 

Tidigare Forskning 

 

Forskning om ungas delaktighet återfinns framförallt inom fältet sociologi, statsvetenskap, socialt 

arbete och inom området pedagogik och utbildningsvetenskap. I skrivande stund pågår 

forskningsprojektet Partispace om ungdomars delaktighet i åtta europeiska städer. Inom ramen för 

projektet undersöks ungdomars upplevelse av delaktighet samt samhällets förhållningssätt gentemot 

målgruppen. I forskningsprojektet studeras länder som arbetar proaktivt med ungdomars delaktighet 

och länder som arbetar mindre aktivt med ungdomars delaktighet där man ser det som hemmets ansvar 

att fostra ungdomarna in i samhället. Sverige är ett av de länder där det arbetas aktivt med ungdomars 

delaktighet, samtidigt visar resultatet från Partispace att ungas delaktighet och inflytande är ett 

komplext arbete att införliva oavsett vilket land som studeras (Batsleer et al., 2017). 

Ungdomar idag skapar sina egna utrymmen för att ta plats i samhällsdebatten och 

genom detta försöka åstadkomma samhällsförändring (Ito et al., 2015). Genom att delta i inofficiella 

sammanhang där syftet är att påverka, bygger de en grund för att senare hitta sin plats i de mer 

institutionaliserade politiska rummen. Ett exempel är hur ungdomar går samman i ett nätbaserat forum 

med ett gemensamt intresse för Harry Potter och därigenom sammanstrålar för att i olika aktioner 

manifestera för allas rätt att gifta sig med vem man vill och manifestera för rättvisemärkt choklad (Ito 

et al., 2015). Ungdomar använder sig av icke-konventionella metoder för att själva skapa delaktighet 

och påverkansmöjligheter. Genom att aktivt delta i exempelvis någon subkultur kan ungdomar även 

hitta gemensamma beröringspunkter i olika samhällsfrågor (Ito et al., 2015). I dessa sammanhang lär de 

sig av varandra att delta, påverka och utöva inflytande. 

 Forskning om ungas delaktighet återfinns även inom fältet pedagogik och då främst i en 

skolkontext. Delaktighet kan förstås som möjligheten att påverka styrningen av sitt eget liv. Andersson 

och Sandgren (2015) menar att möjligheten till delaktighet är beroende av vuxenvärldens 

förhållningssätt gentemot de unga, vuxenvärlden ska möjliggöra delaktighet genom att ge ungdomarna 

rätt till inflytande. Vidare pekar de på att inskränkningar av ungas möjlighet till delaktighet, påverkan 

och inflytande kan ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Delaktighet har ett demokratiskt 

värde, i den bemärkelsen att kommunikationen mellan vuxna och unga behöver utvecklas och 

prioriteras för att möjliggöra delaktighet för unga så att de ska kunna påverka styrningen av sitt eget 

liv. Kommunikation och utvecklandet av kommunikativ förmåga är en av grundstenarna för att kunna 

påverka och skapa inflytande. Kommunikation är tätt sammankopplat med handling som i sin tur är 
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förbundet med makt att agera för att kunna påverka sin tillvaro (Andersson & Sandberg, 2015). Detta 

har relevans för vår studie då vi bland annat studerar kommunikationen mellan de olika fälten med 

utgångspunkt i det ungdomspolitiska programmet. Det är ett kommunalt styrdokument för 

lokalpolitiker som samtidigt ska kommuniceras till de unga genom att inkludera dem i beslutsprocesser 

som rör dem. 
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Metod  
 

I denna del presenteras studiens ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, uppsatsens 

genomförande, analysmetod och bearbetning av empiri, etiskt ställningstagande, uppsatsens giltighet 

och tillförlitlighet, kunskapsbidrag och avsnittet avslutas med metoddiskussion  

Ansats 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie ur studiesubjektens perspektiv, vilket är vanligt vid kvalitativ 

forskning (Alvesson & Sköldberg, 2017). Bryman (2011) menar att kvalitativa studier bygger på en 

forskningsstrategi som har ett tolkande, induktivt och ett konstruktionistiskt fokus. Alvesson och 

Sköldberg (2017) menar att det induktiva arbetssättet utgår från empirin, något som varit 

utgångspunkten även i denna uppsats. Vi har undersökt hur ett ungdomspolitiskt program tar sig i 

uttryck i praktiken i en lokal kontext inom en liten kommun i Sverige. Ungdomars upplevelser av 

delaktighet och inflytande är i fokus och vuxenvärldens förmåga att tillgängliggöra de kanaler som står 

till ungdomars förfogande identifieras. Studiens utgångspunkt är att undersöka hur olika individer 

upplever sin sociala verklighet, med avseende på inflytande och delaktighet, beroende på ålder och 

maktposition.  

Kvalitativa studier kan definieras enligt följande: ”Kvalitativa undersökningar 

karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” 

(Hartman, 2004, s.273). Eftersom studien genomsyras av ett tolkningsinriktat förhållningssätt där vi vill 

skapa förståelse för olika individers sociala verklighet, är vår metodologiska ansats inspirerad av 

fenomenologi och hermeneutik (Bryman, 2011). Den hermeneutiska fenomenologins utgångspunkt är 

inriktad på hur individer tolkar sina egna erfarenheter i relation till olika fenomen (Hartman, 2004). I 

denna uppsats så undersöktes upplevelser och erfarenheter av delaktighet och inflytande, här var en 

hermeneutisk/fenomenologisk-inspirerad ansats till hjälp vid analys och tolkning av resultatet genom 

att det gav oss ett ramverk för tolkningen. Då det är två olika fält som undersöks; ungdomar och vuxna, 

belyser vi båda målgruppernas perspektiv, erfarenheter och upplevelser av delaktighet och inflytande. 

Inspirationen från fenomenologi kommer från att vi tolkar något som andra redan har tolkat, som enligt 

Hartman (2004) är en av utgångspunkterna i fenomenologiska undersökningar. Vi vill poängtera att 

denna uppsats hämtat inspiration från fenomenologi, och är inte en renodlad fenomenologisk 

undersökning.  

 

Urval 

 

Urvalet benämns olika i uppsatsen. Vi har använt oss av ett strategiskt urval baserat på att vi valt en av 

uppsatsskrivarnas hemkommun och målstyrt urval baserat på att vi inriktat oss på ungdomar som 

målgrupp, tillsammans med kommunala, vuxna, makthavare (Bryman, 2011). Åldersgruppen 

ungdomar är specifikt 13-25 år då de nationella riktlinjerna gällande ungdomspolitik (prop. 2013/14:191) 

riktar sig mot de åldrarna. De individer vi intervjuat baseras på ett strategiskt urval, då vi valt ut och 

tillfrågat både ungdomar och vuxna mot bakgrund av den ena uppsatsskrivarens förkunskaper om dem 

(Bryman, 2011). 
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Ungdomarna som blivit tillfrågade är inom angivna åldersspann, men vi har upplevt svårigheter med 

att hitta villiga respondenter. Vi är ändå nöjda med utfallet då en av respondenterna är långt ner i 

åldersspannet, tre respondenter är i mitten och en i det övre skiktet vilket torde ge en bredd i det 

empiriska materialet vi fått fram. De tre i mitten är alla engagerade i skolfrågor och/eller den civila 

sektorn, den yngsta och den äldsta har lite eller ingen erfarenhet av inflytande och makt och är heller 

inte engagerade i varken skolfrågor eller den civila sektorn. 

Den tjänsteman vi intervjuat är tillfrågad baserat på den förkunskap vi har om dennes 

arbetsuppgifter, som i många år bestått av beslutsfattande övergripande i alla kommunala 

verksamheter. Den politiska respondenten har också mångårig erfarenhet av detsamma och även 

gällande denna hade ena uppsatsskrivarens kännedom om personens erfarenheter. Ytterligare en 

politiker, med lång erfarenhet, var tillfrågad men fick förhinder med kort varsel. Vi anser ändå att 

respondenterna gett tillräckligt med uttömmande svar för att ge oss svar på våra frågeställningar. Valet 

av urvalsmetod grundar sig både i studiens art och den tid vi har haft till vårt förfogande för att 

genomföra vår uppgift. Vi är medvetna om svårigheten med att generalisera vår uppsats till en annan 

population (Bryman, 2011), men ser ändå ett värde i att vi genomfört undersökningen då den kan bidra 

till ökad kunskap om ungdomars upplevelser av delaktighet och inflytande i kommuner med liknande 

demografi. 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med ungdomar och kommunala 

makthavare. Intervjuerna har utformats på olika sätt då vi haft olika infallsvinklar på vad vi vill ta reda 

på under intervjuerna, beroende på målgrupp. Eftersom vi har varit intresserade av att skapa förståelse 

för hur ungdomspolitiska program tar sig i uttryck i praktiken och hur delaktighet skapas för 

ungdomarna från politisk nivå så har vi använt oss av kvalitativ metod, då vår forskningsstrategi är 

tolkande och induktiv (Bryman, 2011).  

Då vi utgår från ungdomars upplevelse av delaktighet fokuserade intervjuerna på 

begreppen delaktighet och inflytande. Detsamma gäller vid intervjuerna med makthavarna men med 

annan inriktning på frågorna eftersom vi vill skapa en förståelse för hur man på kommunal 

ledningsnivå arbetar praktiskt med att skapa delaktighet och inflytande för ungdomarna.  Intervjuerna 

har varit flexibla men samtidigt haft utgångspunkt i en intervjuguide och kan således ses som 

semistrukturerade. Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig på att vi har velat undersöka 

individers sociala verklighet och i möjligheten att vara flexibla under själva intervjuprocessen, något 

som försvåras vid en helt strukturerad intervju där alla respondenter får samma frågor (Bryman, 2011).  

Instrument 

 

För att vara förberedda inför intervjuerna och skapa ordning inför dem utformade vi en intervjuguide. 

Intervjuguiden användes som ett instrument för att ge struktur åt de semistrukturerade intervjuerna, 

men även för att säkerställa att respondenten gavs stort utrymme för att uttrycka sina egna tankar och 

åsikter utan att vi genom utformningen av frågorna skapat färdiga svar eller ledande frågor. 

Intervjuguiden var utformad i tre sektioner. En del handlar om vad som är bra att tänka på inför 

intervjun. Sedan följer en del bestående av intervjufrågor, denna är uppdelad i två för att frågorna som 

ställs ska vara anpassade till respondenterna; antingen ungdomar eller vuxna. Slutligen följer den del 

som berör tiden efter intervjun. 
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Under intervjuerna har vi använt oss av mobiltelefoner som inspelningsutrustning, för att få med varje 

ord som sades. Vi har även att antecknat under intervjuerna. Vi har genomfört de flesta intervjuerna 

tillsammans, där den ena uppsatsskrivaren varit mer aktiv intervjuare och den andra observerade och 

antecknade. För att undersöka om våra intervjufrågor skulle ge svar på det vi ville undersöka så 

genomförde vi två pilotintervjuer med olika personer. Pilotintervjuerna gjordes för att identifiera brister 

i frågeställningarna och gav oss möjlighet att korrigera frågorna innan vi genomförde de riktiga 

intervjuerna som ingår i studien. Intervjuerna genomfördes där respondenten önskade, för att skapa en 

så trygg miljö som möjligt för respondenten själv (Trost, 2010).  

Procedur 

 

Forskningsprocessen inleddes med att identifiera det problemområde vi önskade undersöka. Valet av 

område grundade sig i ett gemensamt intresse för ungdomars delaktighet och inflytande, kopplat till 

socialisation och lärande. Syftet och frågeställningarna formulerades i samband med att vi hittade 

forskningsprojektet Partispace där ungdomars upplevelse av delaktighet undersökts i åtta europeiska 

städer.  Sedan påbörjades arbetet med att söka relevant information, litteratur och sökningar i olika 

databaser som Diva Portal, Google Schoolar, Eric via Ebesco och Eric via ProQuest efter artiklar som har 

med ungdomars delaktighet och inflytande att göra. De sökord som användes mest var participation, 

adolescents, influence, learning, youth participation, lärande och ungdomars delaktighet. Datainsamlingen har 

skett genom att sju intervjuer genomfördes, två makthavare och fem ungdomar intervjuades. 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes på kommunhuset i den undersökta kommunen gemensamt 

av uppsatsförfattarna. Eftersom det har blivit avbokningar i sista sekund har den uppsatsförfattare som 

bor i kommunen genomfört två intervjuer på egen hand.  

Samtliga respondenter har fått förhandsinformation i form av ett informationsbrev och i 

de fall där respondenterna varit minderåriga inhämtades samtycke från deras föräldrar till att 

genomföra intervjuerna. Den tid (45-60 minuter) som beräknats för intervjuerna med makthavarna 

stämde överens med hur det fungerade i praktiken. Intervjuerna med ungdomarna blev ungefär som 

beräknat; ca 15-30 minuter. De inspelade intervjuerna har därefter transkriberats. Efter transkriberingen 

lästes materialet av båda uppsatsförfattare flera gånger för att bli bekanta med materialet. 

Transkriberingen av intervjuerna har delats upp sinsemellan men båda tog del av allt material. 

Analysen utfördes separat och gemensamt. Först läste båda allt material var för sig. Kategorier 

utformades gemensamt. Sedan placerades citat in respektive kategori separat av uppsatsförfattarna. 

Sedan jämfördes och diskuterades materialet och viss empiri reducerades om den ansågs överflödig 

eller inte hade relevans för analysen. Vissa citat flyttades till en annan kategori när vi gemensamt 

diskuterat var de skulle placeras. Tolkningen genomfördes gemensamt.  

Analysmetod 

 

Det insamlade materialet analyserades med inspiration från tematisk analys (Bryman, 2011). Tematisk 

analys går ut på att skapa ett ramverk för att identifiera teman i det insamlade materialet. Det vi letade 

efter i vårt insamlade och transkriberade material var repetitioner av teman, alltså återkommande ord 

och meningar, metaforer, språkliga kopplingar och likheter och skillnader i det som sägs (Bryman, 

2011). Detta för att skapa kategorier och mening i det som sagts under intervjuerna.  Efter intervjuerna 

har vi identifierat återkommande mönster, repetitioner, skillnader och likheter (Bryman, 2011; Patton, 

2002) i respondenternas svar.  
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Analysen delades upp i flera steg och ser ut enligt följande struktur; transkribering av intervjuerna, 

sortering och reducering av empirin, identifiera och formulera olika teman och slutligen analys för att 

kunna sammanställa resultatet. Eftersom vi utfört studien med två målgrupper har analysen hjälpt oss 

att hitta gemensamma teman och beröringspunkter mellan grupperna makthavare och ungdomar. Vi 

har också kunnat göra jämförelser mellan grupperna av individer för att se hur de uppfattar exempelvis 

ett begrepp som delaktighet. Valet av analysmetod grundade sig i att vi var ute efter att undersöka både 

likheter och skillnader i de båda gruppernas uppfattning om delaktighet, inflytande, kommunikation 

och lärande. Vår bedömning var att tematisk analys skulle vara en lämplig analysmetod för att 

identifiera dessa områden genom att det ger möjlighet att skapa en struktur att följa. Vi har skapat 

separata analysdokument, ett för ungdomarna och ett för de vuxna där vi sorterade svaren utifrån 

intervjufrågorna. Utifrån vår problemformulering, syfte och forskningsfrågor har vi sedan analyserat 

och tolkat svaren.  

Följande teman identifierades och användes i analysen: Delaktighet och inflytande, 

Kommunikation samt Former för påverkan. Dessa teman ligger till grund för den rubriksättning som 

presenteras i resultatdelen. 

Etiskt ställningstagande 

 

I denna uppsats utgår vi från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och dess fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet så har studiens syfte och tilltänkta användningsområde tydligt beskrivits 

för respondenterna i ett informationsbrev. Där beskrev vi även respondenternas rättigheter, att de 

kunde avstå från att svara på frågor de inte vill svara på, att de kunde ändra svaren i efterhand och att 

deltagandet var frivilligt och medverkan kunde avbrytas när som helst under studiens gång, vilket även 

uppfyller samtyckeskravet. Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar forskare att inhämta samtycke från 

vårdnadshavare/föräldrar om respondenten är under 15 år och om studien är av etiskt känslig karaktär. 

Bedömningen var att vårt undersökningsområde inte var av etiskt känslig karaktär men vi bestämde 

oss ändå för att inhämta samtycke om vi skulle intervjua någon under 15 år.  

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om de personer som ingår i studien ska 

hanteras så att obehöriga inte kan få tag på uppgifterna (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  Vi har 

avidentifierat personerna och använt fingerade namn för att försvåra att deltagarna kan identifieras. 

Enligt Bell (2006) är det svårt att lova fullständig anonymitet i en undersökning och att man som 

forskare måste bestämma sig för vad konfidentialitet innebär i sin egen forskning. Konfidentialitet i vår 

undersökning står för att respondenterna inte kan identifieras av utomstående. Det finns dock alltid en 

viss risk att en respondents identitet röjs (Bell, 2006), men genom att inte nämna kommunen eller 

personerna vid namn anser vi att vi vidtagit de åtgärder som behövs. Av konfidentialitetsskäl så valde 

vi därför att inte inkludera det ungdomspolitiska programmet som bilaga i denna uppsats.  

För att uppfylla nyttjandekravet informerades deltagarna om att det material som 

samlats in enbart används i forskningssyfte (Bryman, 2011). Deltagarna informerades om hur uppsatsen 

kommer att användas, att det är en del i vårt självständiga arbete på universitetsnivå och att den blir 

läst av andra studenter och lärare inom avdelningen för pedagogik på Mittuniversitetet. Vi informerade 

också om att uppsatsen troligtvis publiceras på Mittuniversitetets databas för C-uppsatser, Diva Portal, 

och blir därmed offentligt sökbar. Vidare informerades deltagarna om att allt inspelat material och 

anteckningar raderas när uppsatsen är bedömd och godkänd. 
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Tillförlitlighet och Giltighet 

 

Forskare som använder sig av kvalitativ metod har ifrågasatt hur relevanta begreppen reliabilitet och 

validitet är i kvalitativ forskning och att andra begrepp kan komma i fråga istället (Bryman, 2011). I 

denna uppsats används begreppet tillförlitlighet och dess fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att den beskrivning som 

görs av individers sociala verklighet uppfattas som godtagbar av dem som beforskas (Bryman, 2011). 

Detta kan göras genom att man återkopplar studiens resultat till dem som deltagit i undersökningen, 

Bryman (2011) kallar detta för respondentvalidering och Ahrne & Svensson (2011) kallar det för att 

återkoppla till fältet. Detta görs för att se om forskaren uppfattat respondenternas upplevda verklighet 

på rätt sätt (Bryman, 2011). Detta har vi inte haft möjlighet till att göra under själva forskningsprocessen 

men deltagarna har erbjudits att ta del av uppsatsen när den är färdigställd. Ökad trovärdighet kan 

även uppnås genom att vara transparent med hur forskningsprocessen gått till genom att tydligt 

redovisa hur vi tänkte med forskningen och hur vi resonerade kring våra metodval (Ahrne & Svensson, 

2011). 

I och med att vi undersökt en liten grupp av individer i en lokal kontext kan 

överförbarhet eller generalisering till en annan kontext vara svår att uppnå. Fokus har istället varit att 

så konkret och tydligt återge de studerades upplevda verklighet för att ge andra personer möjlighet att 

bedöma om våra beskrivningar är överförbara till ett liknande sammanhang (Bryman, 2011). Kvalitativ 

forskning är svår att generalisera till en annan population än den undersökta, Bryman (2011) menar 

istället att resultaten och bedömningen från kvalitativ forskning ska generaliseras till de teoretiska 

slutsatserna som genereras. Vår studie skulle kunna gå att replikera men med reservation för att 

tolkningarna av individernas upplevelser skulle kunna se annorlunda ut än vad resultatet i vår uppsats 

gör.  

Pålitlighet handlar om hur tydligt forskaren redogör för forskningsprocessen, studien 

ska kunna granskas av andra (Bryman, 2011).  För att leva upp till kravet om pålitlighet har vi försökt 

att beskriva och redogöra forskningsprocessen så noggrant som möjligt, vi har även haft medstudenter 

till hjälp vid sammankomster där vi fått återkoppling på vad vi behöver förtydliga och utveckla.   

Med möjligheten att styrka och konfirmera menas att studien ska ha utförts i god tro och 

att forskarna inte låter personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka innehållet i studien 

(Bryman, 2011).  Då en av uppsatsskrivarna bor och verkar i kommunen och dessutom har lång 

erfarenhet av kommunpolitiken och har viss kännedom om deltagarna i studien, är vi högst medvetna 

om risken för bias. För att undvika skevhet i så stor utsträckning som möjligt har vi gemensamt 

reflekterat och kritiskt granskat våra egna intervjufrågor, val av litteratur och vårt eget arbetssätt under 

arbetets gång, något som Bell (2006) rekommenderar forskare att göra. Under intervjuerna har den 

uppsatsskrivare som inte lever i kommunen haft den mest framträdande rollen. Starkt engagemang 

eller förutfattade meningar om det som undersöks kan ge skevheter i resultatet (Bell, 2006) och detta 

tror vi att vi lyckas motverka genom diskussioner sinsemellan. Även om bias framförallt kan 

sammankopplas med studiens trovärdighet så sätter vi det även i relation till etik eftersom vi försökt 

beskriva deltagarnas sociala verklighet så neutralt som möjligt. 
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Kunskapsbidrag 

 

Pedagogik som kunskapsområde har många intressenter som stat, kommuner, politiska partier, 

organisationer och föreningar (Svensson, 2014). Denna uppsats kan bidra med kunskap till ovan 

nämnda intressenter i hur ungdomar önskar bli inkluderade och hur de ser på delaktighet i aktiviteter 

som är initierade av andra än dem själva. Genom att belysa delaktighet, lärande, socialisation och 

fostran i en lokal kontext tror vi att yrkesaktiva och studenter från olika kunskapsområden (pedagogik, 

sociologi, statsvetenskap, socialt arbete, folkhälsovetenskap) kan få ett pedagogiskt perspektiv på 

ungdomars delaktighet. Uppsatsen kan fungera som diskussionsunderlag för makthavare när de 

planerar för ungdomars inkludering. Uppsatsen kan även vara intressant för människor som arbetar i 

direkt kontakt med ungdomar som skolpersonal, fritidsledare, fältarbetare inom socialtjänst, och andra 

aktörer som träffar ungdomar och unga vuxna i sin yrkesutövning. 

 

Metoddiskussion 

 

Intervjuguiden var ett bra stöd för att få struktur på intervjuerna samtidigt som den gav oss möjlighet 

att ställa följdfrågor när det var något vi ansåg behövde utvecklas av respondenterna. Den 

semistrukturerade intervjun har både för och nackdelar som framförallt märktes under intervjuerna 

med de vuxna respondenterna. De öppna frågorna gav möjligheter att glida ifrån ämnet, samtidigt 

upplevde vi att det gav nya perspektiv till studien. Vid minst två tillfällen när makthavarna kom ifrån 

ämnet fick vi nya infallsvinklar som vi själva inte reflekterat över innan intervjuerna. Vi upplever att vi 

lyckades få till en avslappnad intervjusituation där respondenterna kunde ge uttryck för sina åsikter 

och upplevelser. Att den ena uppsatsförfattaren har en del förkunskaper om både det ungdomspolitiska 

programmet och en viss kännedom om ungdomarnas intressen var till hjälp under intervjuerna. En 

svårighet med förfarandet var att begreppen delaktighet och inflytande visade sig vara svåra att förstå; 

ungdomarna visste inte riktigt vad orden betyder. Vi fick då förklara begreppen och ge konkreta 

exempel på vad de innebär. Detta medförde att de i förhand konstruerade frågorna var svåra att förstå, 

men i och med att vi tog oss tid att förklara kunde ungdomarna svara baserat på den information de 

fick. När ungdomarna förstått begreppen blev det ett bättre flyt i intervjuerna.  

Ytterligare en svårighet var att ingen av ungdomarna vi träffade kände till kommunens 

ungdomspolitiska program, vilket avhjälptes genom att vi hade med oss en utskrift av nämnda program 

och förklarade kortfattat vad det handlar om. Under arbetsprocessen fick vi ett bortfall. En tredje 

makthavare skulle intervjuas men hen valde att avboka och drog sedan tillbaka sin medverkan på grund 

av tidsbrist. Hur detta har påverkat uppsatsens resultat går bara att spekulera i. En tredje intervju med 

en makthavare kunde ha breddat studiens resultat och gett oss en djupare förståelse i hur man arbetat 

med ungdomars delaktighet och inflytande. Samtidigt fick vi möjlighet att intervjua en till ungdom, 

något vi anser har bidragit med ökad bredd och djup till studien. En annan aspekt vi funderade på i 

efterhand var om det hade varit fördelaktigt att intervjua ungdomarna innan makthavarna, då detta 

hade kunnat ge oss underlag för andra frågeställningar än de vi använde med makthavarna. 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten hade ett alternativt förfarande varit att använda oss av 

fler metoder, som enkät eller deltagande observation med tjänstemännen eller ungdomarna, eftersom 

triangulering kan öka en studies tillförlitlighet (Bryman, 2011). Givet tidsramen för studien så lades 
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tankarna om deltagande observation ner. Enkät valdes bort på grund av att vi behövde avgränsa 

omfattningen av arbetet.               

Ett alternativt förfarande hade också kunnat vara att genomföra fokusgruppsintervjuer 

med ungdomarna i stället för enskilda semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) kan 

fokusgruppsintervjuer vara bra när man som forskare vill veta olika människors upplevelser och åsikter 

kring ett avgränsat tema. Fokusgrupper hade möjligtvis kunnat ge en större bredd i vår studie i och 

med att vi hade intervjuat fler ungdomar. Samtidigt menar Bryman (2011) att det finns en viss risk att 

alla inte får komma till tals i en fokusgrupp och speciellt om det är oerfarna fokusgruppledare, utifrån 

detta valde vi att genomföra enskilda intervjuer med båda målgrupperna.  De flesta av intervjuerna har 

genomförts gemensamt av författarna vilket minskar risken för skevhet då vi båda har tagit del av det 

som sagts under intervjuerna. 

Under arbetets gång har vi ändrat formuleringen av syftet, men utan att förändra 

innebörden av det. När det gäller forskningsfrågorna har två stycken tidigare hängt ihop, men vi valde 

att skriva isär dem för att åstadkomma större tydlighet. 
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Resultat  
 

Resultatdelen presenteras i rubrikform utifrån de teman som framkom under analysen. De teman som 

framkom är; Delaktighet och inflytande, Kommunikation, samt Former för påverkan.  De olika begreppen 

inflytande och delaktighet förekommer under samtliga rubriker eftersom de länkar in i varandra. 

Citaten har skrivits om från talspråk till skriftspråk för att underlätta för läsaren. Innehållet i det som 

sagts under intervjuerna har däremot inte ändrats. Det som markeras med […] är text som är borttaget 

när det inte har relevans för uppsatsen. Respondenterna har givits fingerade namn och kallas för 

följande; Emma 13 år, Veronica 15 år, Ahmed 15år, Peter 15år, Fatima 21 år, Anna politiker och Alfred 

tjänsteman. I slutet av resultatkapitlet finns en avslutande sammanfattning av det som framkommit. 

Delaktighet och inflytande 

 

Ungdomarna hade, innan de fick begreppen delaktighet och inflytande förklarat för sig, svårt att 

beskriva vad de innebär. Begreppet delaktighet tolkades lite olika av ungdomarna, men samtliga var 

inne på att det har med deltagande av något slag att göra och att delaktighet är en förutsättning för 

inflytande. En av ungdomarna tolkar delaktighet som “att man är med och hjälper till med det man har 

att ge” (Veronica). Inflytande var ingenting någon av dem hade funderat över, men efter diskussioner 

kom alla fram till ungefär samma slutsats; inflytande betyder att man får vara med och bestämma.  

Fyra av fem av de unga respondenterna går i skolan i kommunen och tre av fem deltar i 

olika aktiviteter arrangerade av kommunen eller föreningar. Ungdomarna förstår också, efter att ha fått 

det förklarat för sig, att syftet med det Ungdomspolitiska programmet är att öka ungas delaktighet, 

inflytande och tillgång till makt. Delaktighet upplevs som viktigt av de unga respondenterna; “Alla ska 

vara med och känna sig delaktiga, det är viktigt att jag får vara med och att alla andra får vara med” 

(Fatima). Skolungdomarna påtalar att även om arenorna för möjligheter till inflytande finns, ger det 

ändå inte faktiska påverkansmöjligheter. Fatima uttrycker att hon inte vet vilka kanaler för inflytande 

som finns för hennes åldersgrupp, och att hon inte bryr sig särskilt mycket om det heller. Det finns en 

attityd som påvisar hur ungdomar förhåller sig till vuxnas värld, utan att vilja ha eller försöka utöva 

inflytande; “Det är jobbigt att bestämma. Jag behöver ju inte, andra gör det åt mig” (Emma). 

Delaktighet och inflytande hänger ihop enligt politikern Anna. Hon funderar kring hur man 

arbetar med ungdomars delaktighet och upplever att ungas delaktighet och möjlighet till inflytande till 

viss del styrs av vuxna, genom att det är vuxna som tar plats när det handlar om beslut som främst rör 

ungdomar: 

 

Rent generellt känns det som om att vi är jättedåliga på att ta till oss barns möjlighet för 

delaktighet […] men det kan vara så att man på både förskolor och skolor säger att man 

har det väldigt organiserat.. vi har känslan politiskt i alla fall kan jag säga… varenda 

bygge vi har utrett, rustade upp rejält idrottshallen och så vidare är det väldigt mycket 

vuxna som kliver fram och talar om att vi vill ha en multiarena, vi vill ha, och vi vill ha, 

och vi vill ha.. Ja men finns det ungdomar bakom det här? Är det här vad ungdomar vill 

[…]? Jag vet inte varför men mycket så är det. (Anna, politiker) 
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Politikern Anna resonerar vidare om och på vilket sätt som man från politisk och kommunal nivå 

möjliggör delaktighet för ungdomarna i kommunen.  Hon exemplifierar det med att om ungdomarna 

är organiserade i någon form förenklar det möjligheten till att delta och påverka, men att det är svårare 

med de ungdomar som inte är föreningsaktiva eller organiserade:  

           

 Vi träffar en del ungdomar om dom är föreningsorganiserade. Det är alltid enklare. En del 

ungdomar är ju väldigt för sig och dom tar alltid reda på hur. […] Sedan har vi kanske inte 

sånt där tydligt organiserat; om jag (talar om ungdomarna i jag-form, uppsatsskrivarnas 

anm.) inte vet eller inte har förmågan att ta reda på det själv.. det kan jag inte säga. En del 

i det här är att vi under många år har velat inrätta en föreningsansvarig-tjänst för att vi tror 

att… all forskning visar på att är man föreningsengagerad är det väldigt bra för den 

enskilde personen. (Anna, politiker) 

 

Tjänstemannen Alfred menar att kommunen möjliggör delaktighet och inflytande för ungdomar genom 

att de har tagit med unga i beslutsprocesser som rör dem, bland annat vid uppförandet av en ny 

multisportarena där ungdomar gavs möjlighet till att tycka till om utemiljön. Han säger att “man ska 

involvera människor oavsett ålder och det tycker jag vi gör i den här kommunen”. De brister Alfred ser 

handlar bland annat om föräldrars låga utbildningsnivå och hur samhällskunskapen är utformad i 

skolan. Han menar att skolan har ett stort ansvar i att unga lär sig inflytande, delaktighet och politik.  

Även om vissa forum där de unga har möjlighet att utöva sitt inflytande de facto finns 

tillgängliga, upplever inte de unga att det är ett fungerande system. Ett exempel som togs upp är 

matrådet, där eleverna flertalet gånger påpekat att vissa maträtter inte äts av någon och att de vill ha 

grönsaker som inte är blandade. Ändå har det fortsatt serveras blandsallad och de rätter som eleverna 

uttryckt att de inte vill ha. “De vill att vi ska äta en varierad kost, men så blir det ju inte när vi inte äter 

alls. Och vem äter ens zucciniplättar?” (Peter). 

Tydligast upplever ungdomarna delaktighet i skolan, även om de inte ger uttryck för att vara 

nöjda med sin delaktighet eller inflytande i skolan finns det ändå forum för delaktighet. Ungdomarna 

ser även skolan som en möjlighet för vuxna makthavare att träffa ungdomar och på så sätt skapa 

plattformar för dialog och samverkan. Även Facebook och sociala medier tas upp som alternativ, då 

ungdomarna använder sig av sociala medier i någon form. Här går det att se både likheter och skillnader 

med hur ungdomarna och makthavarna tänker kring gemensamma plattformar för delaktighet och 

inflytande. Både ungdomarna och makthavarna ser skolan som en tänkbar mötesplats för unga och 

makthavare. Däremot så skiljer sig synen på användandet av sociala medier något. Ungdomarna ser 

sociala medier som en tänkbar mötesplats eller ett forum för kommunen att dela information i.  

Tjänstemannen Alfred ser inte sociala medier som ett forum för delaktighet eller möjlighet att påverka, 

han ser det mer som ett forum för informationsinhämtning och personlig marknadsföring. Han menar 

att vägen till ökat inflytande är att engagera sig partipolitiskt: 

 

             Man kan ha Facebookgrupper och demonstrera men det hjälper inte om man inte 

är aktiv i ett parti.. det är partiernas medlemmar som sedan väljs till fullmäktige och sedan 

får fatta beslut.. det gör man ju inte på Facebook.. Jag tror att man måste vara jättetydlig 

med att förklara..  att det är ett bra sätt att få dem aktiva.. upplysa ungdomarna att det inte 

bara är på nätet man kan vara, jag påverkas inte alls om hur det är på nätet.[…] Det är 

hemskt att ungdomarna tror att det är sanningen.. om man ska kunna påverka,.. […] det 

är viktigt att poängtera hur det politiska systemet fungerar.. visst man kan marknadsföra 
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sig och ta reda på vissa frågor genom sociala medier men man måste engagera sig politiskt 

i partierna om man vill komma någon vart. (Alfred, tjänsteman)  

 

Vi har även tagit upp frågan om det finns någon nackdel med att ge ungdomar inflytande över beslut 

som påverkar dem. Av svaren går det att urskilja en medvetenhet hos både unga och makthavare att 

det finns vissa faktorer som skulle kunna leda till negativa resultat om man ger unga inflytande. Detta 

handlar främst om att unga är just det, unga. De har inte den övergripande kunskapen om samhällets 

funktion och struktur, kunskap om lagar och regler och heller inte en lika utvecklad kollektiv 

ansvarsförmåga som en vuxen antas ha. Anna berättar om när kommunen vid något tillfälle hade så 

kallade framtidsdagar och inkluderade ett antal elever i dessa, där man förde diskussioner kring vad 

unga vill ha och behöver:  

   

      Det största önskemålet som kom från dom flesta eleverna var att vi skulle ha en Mc 

Donalds […]och då förklarade vi att det var ju inte det som var kommunens uppgift. Det 

blir kanske flummigt för eleverna när vi kommer ut undrar om vad dom vill kunna 

påverka i vårt samhälle och vad som var viktigt. Så att få hit ett shoppingcentrum och ett 

Mc Donalds, ja då var livet toppen. Det var lite svårt att förklara att det ska kommunen 

inte göra och får inte göra. (Anna, politiker)  

 

Ahmed har liknande tankar som politikern Anna angående ungas ansvar för beslut som rör dem, han 

menar att unga inte ska ha för stort ansvar eftersom de ännu är minderåriga; “En ungdom ska väl inte 

ha FÖR mycket ansvar, det är ju därför vi har rösträtt och att man måste rösta när man är 18 för att då , 

ja då är man vuxnare och kan ta beslut och sånt”. Den yngsta respondenten Emmas funderingar kring 

nackdelar med inflytande går i linje med detta; “Kanske att man måste tänka på om det dom 

(ungdomarna, uppsatsskrivarnas anm.) vill är rimligt. Och bra för alla, inte bara dom”. 

Kommunikation  

 

Det som framkommer av analysen är att det inte finns någon direkt kommunikationsform mellan 

makthavarna och unga i kommunen. Elevråd finns i skolan och det nämner både ungdomarna och 

makthavarna, men det är bara en gång per termin och handlar främst om det som sker i skolan. Det 

finns dock önskemål om ytterligare forum för kommunikation. En av ungdomarna säger att det finns 

former för att kunna påverka i skolan i alla fall, men saknar ett forum för delaktighet inom övriga 

verksamheter inom kommunen:  

 

Ja, genom skolan, elevråd en gång per termin, inte så effektivt.. vet egentligen inga sätt jag 

kan vara med på.. Jag skulle vilja att det fanns något sätt där man kan nå ut till dom som 

styr för att alla ska kunna lämna in hur dom vill ha det. (Peter) 

      

Tre av fem ungdomar ger uttryck för att de vill vara med och påverka inom olika områden i kommunen 

men de upplever att det inte finns forum som möjliggör detta, de vet inte hur och på vilket sätt de ska 

göra för att få sina röster hörda. Den yngsta av ungdomarna tänker att hon kan få hjälp av sina föräldrar 

att framföra sina önskemål till de som bestämmer inom kommunen. Flera av de unga respondenterna 

uttalar att de inte blir lyssnade på av vuxenvärlden och ger ett intryck av att de inte tycker att det tjänar 

något till att försöka engagera sig.  
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Under intervjuerna med ungdomarna så framkommer det att ingen av dem känner till det 

ungdomspolitiska programmet. Detta kan delvis förklaras med att programmet inte används aktivt. 

Politikern förklarar det med att det är ett dokument som inte nått ut till de olika verksamheterna i 

kommunen:  

 

 Tittar man på programmet så är det kanske svårt att utläsa att se vad som har gjorts och 

vad som inte har gjorts [...] jag kan väl känna att det är dokument som ägs av politiker  så 

att säga.. det är ett dokument som inte når ut i verksamheten.. det är väl känslan jag har. 

(Anna, politiker)  

 

Även tjänstemannen Alfred är inne på att det ungdomspolitiska programmet inte har använts som det 

var tänkt att användas: ”Ja alltså svagheten är ju att det inte har tillämpats och att vi inte har mäktat 

med att leva upp till det.. i alla fall det här med delaktighet i att de ska ha tillgång till makt”. 

Under intervjun med Anna så kommer hon in på hur svårt det kan vara att nå ut till ungdomar. 

Vi som intervjuade ställde frågan om det går att hitta andra strategier för att nå ungdomar än de 

strategier som finns nu, och fick svaret:  

 

Ja, det är klart att det finns andra sätt.. om inte berget kommer till Mohammed får 

Mohammed komma till berget. På något vis måste man vända.. om inte ungdomarna ser 

att dom tjänar någonting på eller kan bidra genom att söka upp oss.. då måste vi på något 

vis söka upp dom då. (Anna) 

 

Former för påverkan  

 

De formella kanaler som identifierats för ungdomars påverkansmöjligheter i den undersökta 

kommunen består av elevråd och matråd. Samtliga ungdomar är medvetna om att dessa existerar, men 

uttrycker ett missnöje med hur de fungerar. En gång per termin kallas klassrepresentanter till elevråd 

och en gång per läsår kallas de till matråd. Från politiskt håll ser man elevråd som en fungerande kanal, 

men även stora påverkansmöjligheter för ungdomar i den ideella sektorn. Även ungdomarna verkar 

medvetna om den påverkansmöjlighet som föreningsengagemang för med sig. Flera av dem vittnar om 

hur de via föreningar och ideellt engagemang lyckats skapa förändring och aktiviteter. 

Den tjänsteman vi intervjuat är medveten om att det finns ett elevråd, men han kan inte 

komma på fler formella vägar till inflytande än så för ungdomar i kommunen. Viljan finns, det påtalar 

både tjänstemannen och politikern, men kommunen har inte lyckats skapa de förutsättningar som 

behövs. Politikern Anna uttrycker också hur mycket vuxenvärlden har att lära av ungdomarna: 

“ungdomar idag är ofta mycket klokare än vad vi föreställer oss, dom är väl medvetna om mångt och 

mycket”. Detta till trots upplever ungdomarna att vuxenvärlden inte lyssnar och att det ofta behövs en 

vuxen vid sin sida för att få formellt inflytande i skolan: “Jag tycker inte att vi har något att säga till om 

i skolan. Det har gått igenom EN sak som vi har kämpat för i sex år” säger Peter. Han berättar sedan 

om hur en strid om huvudbonad inomhus pågått under dessa sex år och att eleverna nästintill gett upp 

hoppet om att få igenom sin önskan om att alla ska få välja själva om de ska ha keps på sig inne eller 

inte. En ny lärare med samma åsikt som eleverna ställde sig på elevernas sida i frågan och uppmanade 

dem att inte ge upp, något som gav dem energi att fortsätta. Flera av de unga respondenterna uttalar 

att de inte blir lyssnade på av vuxenvärlden och ger ett intryck av att de inte tycker att det tjänar något 
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till att försöka engagera sig. I Peters fall säger han att de åtminstone lyckats häva kepsförbudet för några 

årskurser, men uttrycker sin besvikelse över att de inte lyckats få det att gälla samtliga årskurser på 

skolan.  

I intervjuerna med ungdomarna framkommer det att engagemang kan vara ett sätt att få 

ökat inflytande, men att det är avhängigt av om ungdomarna upplever att de blir lyssnade på eller inte. 

En av ungdomarna, Ahmed, menar att engagemanget ökar om han känner att han får stöd från 

makthavare, i detta fall kommunen.  Han uppger vidare att det finns risk för att han slutar engagera sig 

om han känner att det engagemang han lägger ner inte möts upp med konkreta handlingar från 

makthavare.  Ahmed säger: ”det är väl typ om det blir för.. […] jag vet inte hur jag ska förklara mig..[…] 

nej men typ om dom inte lyssnade på oss.. om vi vill ha något och kommunen inte lyssnar, då blir det 

ovärt”. Även de unga som kommit ut i arbetslivet upplever svårigheter med att hitta former för 

påverkan; “Det känns inte som att dom lyssnar så mycket på vad vi säger i alla fall. Utan dom säger att 

dom tar våra förslag och sen så gör dom som dom vill i alla fall” (Fatima).  

Sammanfattning 

 

Resultatet av studien visar att ungdomarna upplever delaktighet i varierad grad. De tre ungdomarna 

som är engagerade i samhällsfrågor och föreningsliv upplever i högre grad möjlighet att påverka 

styrningen av sitt eget liv. Samtliga ungdomar som intervjuats upplever att det är svårt att veta hur och 

på vilket sätt de kan påverka beslut som rör dem. Ungdomarna ser både sociala medier och skolan som 

en tänkbar mötesplats för kommunikation och samverkan mellan ungdomar och makthavare. Bristen 

på kommunikationskanaler är påtaglig för åldersgruppen 16-25, då de strukturerade plattformarna för 

inflytande och delaktighet endast står att finna i grundskolan. Ungdomarna ger även uttryck för att de 

saknar ett forum för kommunikation med makthavare inom kommunen. Vidare framkom det att 

delaktighet och inflytande är begrepp som kan vara svåra att förstå och hur det fungerar i 

praktiken.            

Makthavarna upplever att det finns möjligheter för ungdomar i kommunen att vara 

delaktiga och ges möjlighet att påverka, men att det är ett område som behöver utvecklas. Båda 

makthavarna upplever att det både på kommunal och politisk nivå finns brister i förfarandet där man 

vill ge unga makt och möjlighet till inflytande. De ser en vinning i att unga får lära sig hur 

samhällsstrukturen och den demokratiska processen är uppbyggd, här ger de skolan ett stort ansvar. 

Det finns även ett reflekterande förhållningssätt kring hur man kan öppna upp den politiska sfären för 

ungdomar på ett naturligt sätt, främst genom att göra skolan till en mötesplats för makthavare och 

ungdomar. Hur det rent praktisk skulle kunna se ut saknas det strategi för, men det finns idéer som de 

båda makthavarna önskar ska kunna realiseras. 
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Diskussion 
 

Uppsatsens syfte var att belysa problematiken som kan uppstå i mötet mellan ungdomar och 

makthavare avseende delaktighet och lärprocesser. Diskussionen utgår från det resultat som 

framkom, uppsatsens syfte och forskningsfrågor -samlat i ett avsnitt. Nedan följer diskussion avseende 

resultatet följt av förslag på framtida forskning. 

 

Ungas möjlighet till makt att forma sina liv  

 

Resultatet visar att ungdomarna upplever att de inte har tillgång till direkt kommunikation med 

makthavare inom kommunen och på politisk nivå, detta kan leda till begränsat utrymme att handla -

eller med andra ord att delta och påverka. Att ha utrymme att handla är en av grundförutsättningarna 

för delaktighet (Thomas, 2007). Enligt Anderson och Strandberg (2015) behöver det göras satsningar på 

ungdomars kommunikativa förmåga, för att möjliggöra ungas delaktighet och därmed deras stärka 

deras chanser till inflytande. Kommunikation och språk är centralt för lärande och kunskap (Säljö, 2013) 

och utan kommunikation skapas varken delaktighet eller inflytande.  

Resultatet av intervjuerna med ungdomarna visar att det finns begränsad kunskap om 

hur kommunikation med makthavare kan ske, vilket torde leda till små chanser till inflytande. Tillgång 

till kanaler för kommunikation och förmåga att kommunicera blir då tillgång till makt och inflytande. 

Detta kan då bli en fråga om hur lärande ska organiseras och vem som har ansvar för detta lärande. 

Som politikern Anna säger behöver man på den beslutsfattande nivån bli bättre på att hitta sätt att 

inkludera ungdomar då de många gånger är kloka och har kunskap och erfarenheter som kan skilja sig 

från hur vuxna tänker och resonerar. Samtidigt lär vuxenvärlden indirekt unga att de inte alls har 

möjlighet till inflytande, när man låter ungdomarna vara med i sammanhang och uttrycka sina åsikter 

men ändå väljer att inte lyssna på dem, som i matrådet. Utifrån ett sociokulturellt synsätt på lärande så 

kan erfarenhetsutbyte leda till lärande (Säljö, 2013), vilket inte bara betyder att unga lär sig av vuxna. 

Det kan vara ett erfarenhetsutbyte som gynnar båda sidor. Detta förutsätter dock att de vuxna är 

beredda, och har den pedagogiska förmågan, att ta till sig av det de unga försöker förmedla.  

Att betrakta den grupp av individer som deltagit i denna studie som en 

praktikgemenskap blir missvisande eftersom de varit och är separerade från varandra.  Det sker inget 

gemensamt meningsskapande som är ett av flera kriterier för att kunna betraktas som en 

praktikgemenskap (Wenger, 1998). Däremot kan kommunen och kommunfullmäktige betraktas som 

organisationer, och inom dessa organisationer finns det praktikgemenskaper som tar fram eller 

producerar underlag som rör ungas delaktighet. Enligt Wenger (1998) kan lärande inte designas, 

lärande sker ändå. Han menar däremot att organisationer kan skapa ramverk som främjar lärande inom 

praktikgemenskaper och organisationer. Genom att medvetandegöra de brister som finns kring ungas 

möjligheter till inflytande skulle kommuner i teorin och i praktiken kunna skapa ramverk för lärande 

kring ungas delaktighet och inflytande.  

        Policydokument framtagna för ungdomar är underlag som ska användas vid 

beslutsfattande som rör unga.  Enligt resultatet från de intervjuer som gjordes i denna studie visade det 

sig att ingen av ungdomarna visste vad ett ungdomspolitiskt program var för något. Detta trots att 

Batsleer et al. (2017) skriver att Sverige har ett välutvecklat ungdomspolitiskt system som syftar till att 

stärka ungdomars möjlighet till delaktighet i den mening att ungdomarna självständigt ska kunna ta 
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beslut som rör deras livssituation, med stöttning från vuxenvärlden. Ungdomspolitiska program kan 

ses som en del av denna stöttning då ungdomspolitiska program ska säkerställa att ungdomar 

involveras i beslut som rör dem. Å andra sidan är det ungdomspolitiska programmet heller inget 

dokument framtaget som informationsblad för ungdomarna, det är ett policydokument kommunen har 

att följa i alla beslut som på något sätt rör ungas livsvillkor. Eftersom ungdomarna saknat kännedom 

om att det finns policydokument som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande, försvårar 

detta möjligheterna till det. För att skapa inflytande behöver vuxenvärlden anpassa sina 

kommunikationskanaler för att möta unga på ungas villkor. Resultatet från intervjuerna med 

makthavarna visar på att det ungdomspolitiska programmet har antagits i kommunen, men inte 

använts som det var tänkt. Det har blivit en så kallad “hyllvärmare”. Detta belyser ytterligare en 

problematik; de ungdomspolitiska programmen tenderar att inte ge unga faktiskt inflytande. Det blir 

ett policydokument som ingen använder men som ändå ger en kommun en viss legitimitet i frågor som 

rör ungdomar och deras livsvillkor. 

Tjänstemannen och politikern talar i termer av att en stor anledning till avsaknaden av 

ungas delaktighet och inflytande grundar sig i bristen på kunskap. Den kommunala tjänstemannen 

menar att kommunen möjliggör ungas inflytande och delaktighet, men att till exempel föräldrarnas låga 

utbildningsnivå och skolans, enligt honom, bristande samhällsundervisning, gör att de unga ändå inte 

hittar de kanaler som går att använda för att uttrycka sina åsikter. Han uttrycker också att det inte är 

möjligt att uppnå inflytande genom till exempel sociala medier och menar att den enda möjligheten att 

få möjlighet att påverka är att engagera sig partipolitiskt. Detta ser vi som problematiskt då vi dels 

uppfattar att det ungdomspolitiska programmet inte alls handlar om partipolitik, utan om att skapa 

utrymme för unga att kunna påverka sina liv inom den kommunala sfären. Dels ser vi att flera faktorer 

pekar på att vägen till ungas delaktighet inte är genom politiska partier; de politiska partierna tenderar 

att representeras av allt äldre personer då de yngre väljer att inte engagera sig på de plattformarna. De 

unga väljer andra arenor för att utöva sitt inflytande, till exempel på sociala medier eller i olika former 

av demonstrationer (Batsleer et. al., 2017; Ito et al., 2015). Ett av de mest utmärkande exemplen är Greta 

Thunberg som utan partipolitisk tillhörighet har skapat debatt världen över genom just sociala medier 

och demonstrationer. Den 15:e mars 2019 samlades uppskattningsvis 1,6 miljoner människor i 133 olika 

länder för att delta i demonstrationer i Gretas namn. Idag är hon utnämnd till en av framtidens största 

ledare av nättidningen Time och för samtal med flera av världens mest inflytelserika personer. Blott 16 

år gammal har hon skapat sina egna kanaler för inflytande och fått hundratusentals världen över att 

stötta hennes agenda (Haynes, 2019, maj). När vuxenvärlden bortser från den arena ungdomar ser som 

sin närmsta för påverkansmöjlighet, internet och sociala medier, blir det i denna uppsats tydligt att det 

viktiga erfarenhetsutbytet som behövs mellan unga och makthavare uteblivit. 

  Resultatet visar på att det finns ytterligare skilda uppfattningar om hur delaktighet och 

inflytande kan förstås och uppnås mellan de två fälten unga och vuxenvärlden. En del av det som 

framkommer av analysen går tydligt att koppla med det pedagogiska problemet angående 

kommunikationen mellan vuxenvärlden och de unga som berördes inledningsvis i uppsatsen. Ett 

exempel är att ungdomar inte pratar om delaktighet eller inflytande; de använder ett annat språk som 

att “hänga” eller “umgås” även när det handlar om saker som engagerar dem. Ungdomarna “hänger” 

och “umgås ”och lär sig saker även i nätbaserade forum, detta är något som vuxenvärlden kan ha svårt 

att identifiera sig med (Ito et al., 2015). Makthavare, politiker och tjänstemän, och kommunala 

verksamheter kan behöva anpassa sitt språk för att ungdomarna inte ska uppleva de språkbarriärer 

resultatet påvisar. Här blir interaktion och utbildning viktigt för att lärande och erfarenhetsutbyte ska 



 

 

 

25 

utvecklas mellan unga och makthavare. Delaktighet är något som görs genom interaktion, socialt 

samspel och gemensamt meningsskapande mellan olika individer (Elvstrand, 2015).   

Något som identifierades under arbetet är ungdomarnas känslor och upplevelser som 

står i direkt kontrast till den forskning som användes i studien. Till exempel MUCF´s kartläggning 

(2018) som beskriver hur ungdomar på landsbygden upplever små möjligheter till delaktighet och 

inflytande. De unga respondenterna i vår uppsats uttrycker det motsatta; som ung i en liten 

landsortskommun borde man ha större utrymme till delaktighet och inflytande; alla känner alla och en 

person “syns och hörs mer” i det lilla samhället än i en storstad.  

Vid minst två tillfällen när makthavarna kom ifrån ämnet fick vi nya infallsvinklar som 

vi själva inte reflekterat över innan intervjuerna. Det ena var att skolan har ett stort ansvar att lära ut 

hur den demokratiska processen fungerar och att det finns brister i de lärprocesserna. Det andra var 

exemplet McDonalds, där ungdomarnas önskar en gemensam mötesplats i form av en McDonalds-

restaurang, respondenten menar att där går det att tydligt att se att ungdomars önskemål inte alltid går 

att uppfylla utifrån kommunens uppdrag. Genom intervjuerna med de unga framkom också att 

ungdomarna är medvetna om de kunskapsluckor som kan försvåra processen med att ge unga 

inflytande. Unga kan ha en tendens att se mer till jaget än till kollektivets bästa, vilket gör att deras 

önskningar också kan vara orealistiska och ouppnåeliga. 

Det lärande eller brist på lärande som vi kan identifiera under arbetet med uppsatsen är 

att det saknas ett reflexivt förhållningssätt från makthavarna i vad man själva behöver lära sig för att 

kunna inkludera unga i de beslutsprocesser som rör dem. Mycket ansvar läggs på skolan och föräldrar. 

Det finns däremot en medvetenhet från politisk och kommunal nivå om de utmaningar det finns med 

att inkludera unga. Politikern anser exempelvis att alla invånare i kommunen är samhället och att det 

således blir allas ansvar att möjliggöra delaktighet och inflytande för ungdomarna. Delaktighet är 

relationellt mellan unga och vuxenvärlden (Batsleer et al., 2017). Tolkat utifrån detta går det uppfatta 

delaktighet som en socialisationsprocess där ungdomar fostras in i delaktighet. Vi uppfattar också en 

brist på lärande i det faktum att ingen av våra unga respondenter är insatta i vad inflytande och 

delaktighet är, hur en kommun styrs eller vilka rättigheter de själva har i frågan om just inflytande och 

delaktighet 

Ungdomar fostras in i samhället. Ungdomar deltar i formella och informella 

sammanhang, det är när de deltar i formella sammanhang som de har störst möjlighet att påverka, de 

lär sig hur och på vilket sätt de ska gå tillväga för att få inflytande (Batsleer et al., 2017). Detta går att 

jämföra med det resultat som framkommer i intervjuerna med makthavarna i denna uppsats som 

intervjuats lägger tyngd på att ungdomar behöver vara organiserade i någon form (exempelvis i 

föreningslivet eller att organisera sig i politiska partier) för att kunna delta och påverka. De kanaler för 

påverkan som finns väl synliga och tillgängliga för unga som vi lyckats identifiera i vår analys är elevråd 

och matråd i grundskolan, samt påverkansmöjligheter inom ideell sektor genom föreningsengagemang. 

Detta innebär att de ungdomar som slutat grundskolan och ännu inte fyllt 25 år har få eller inga vägar 

att gå för att utöva inflytande i de politiska beslut som tas i kommunen. Vi tror att kommuner behöver 

en tydlig strategi, både för hur det systematiska arbetet i grundskolan med att inkludera ungdomar i 

beslutsprocesser som rör dem ska se ut, men även hur man ska nå de åldersgrupper som inte innefattas 

i de kommunala verksamheterna. Äldre unga går att nå om man lyckas identifiera deras arbetsplatser, 

intresseområden och kommunikationskanaler. Långsiktigt, om man lyckas lösa 

socialisationsproblematiken och fyller kunskapsluckorna, borde även äldre unga se vinning i att delta i 

beslutsprocesser och också göra det. Men kvarstår gör det faktum att arenor för inflytande och 

delaktighet behöver byggas upp, så att de finns där när unga börjar hitta vägar till makten.  
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Framtida studier 

 

I denna uppsats har vi undersökt ungdomars upplevelser av delaktighet och inflytande i olika delar av 

samhällslivet i en liten kommun, med utgångspunkt i ett ungdomspolitiskt program. Det vore 

intressant att göra en komparativ studie med ungdomar i en större kommun för att se om det finns 

variationer i upplevelsen av delaktighet och inflytande. Det vore även intressant att göra en mer 

djupgående studie över en längre tidsperiod för att se om eller hur lärprocesserna utvecklas i den 

kommun vi utgått ifrån i vår uppsats. Enligt Batsleer et al. (2017) är delaktighet ett brett begrepp som 

gör avgränsning svår i och med att det täcker alla delar av ungdomars liv. I vår utvalda kommun är 

utanförskapet stort bland hela befolkningen, sett till låga inkomstnivåer, låg utbildningsnivå och hög 

arbetslöshet. Det vore därför intressant att även undersöka hur den civila, ideella sektorn arbetar med 

inkludering, inflytande och delaktighet med utgångspunkt i ungdomars delaktighet och inflytande.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev  
 

Hej! 

 

Barn och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande är idag ett högst aktuellt ämne. Från 

nationell politik finns en tydligt uttalad önskan om att arbeta för ökad möjlighet för målgruppen att 

kunna påverka och ha inflytande över sina liv och sin livssituation. Du har nu möjligheten att delta i ett 

projekt, där vi genom vårt examensarbete vill bidra till kunskapsfältet med hjälp av dina upplevelser 

och dina erfarenheter. 

Vi heter Andreas Johansson och Natalie Peart och läser sista terminen på 

Beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet med inriktning på pedagogik. Vi skriver nu 

vårt examensarbete och behöver din hjälp. Vi undersöker hur unga upplever sin egen delaktighet inom 

olika områden utifrån vad kommunen arrangerar för olika aktiviteter för att stimulera ungas 

delaktighet och samhällsengagemang.  Därför är vi intresserade av att komma i kontakt med ungdomar 

inom kommunen och tjänstepersoner som arbetar med dessa frågor. Vi önskar att genomföra enskilda 

intervjuer med tjänstepersonerna och planerar att genomföra enskilda intervjuer med ett antal 

ungdomar. De enskilda intervjuerna beräknas ta 45 -60 minuter och innehåller frågor som rör arbetet 

med kommunens ungdomspolitiska program och på vilket sätt kommunen arbetar med frågor som rör 

ungas delaktighet och inkludering. Intervjuerna med ungdomarna beräknas ta cirka 30 minuter och 

innefattar frågor som rör ungas egna erfarenheter och upplevelser av vad kommunen gör aktivt för dem 

som individer och grupp.   

Det som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och i studien 

kommer varken ditt namn, kommunens namn eller annan information som kan härleda till dig 

framkomma. Du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan och den information 

som framkommer kommer endast behandlas av oss som utför studien. För att underlätta i vårt arbete 

och för att säkerhetsställa att vi uppfattat dig korrekt, hoppas vi få ditt godkännande att spela in 

intervjun. Efter att examensarbetet är slutfört och bedömt kommer det inspelade materialet att raderas. 

Tveka inte att kontakta oss innan eller efter intervjun om du har några frågor eller tankar kring vårt 

arbete. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänligen 

 

Andreas Johansson                             Natalie Peart 

07x-xxx xx xx                                        07x-xxx xx xx 

anjo1512@student.miun.se                nape1601@student.miun.se 

 

Calle Hansson 

Universitetslektor, handledare för examensarbetet 

calle.hansson@miun.se
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Intervjuguide 
 

Checklista inför intervjun. 

 

 

Informera om syftet med studien 

- Syftet med denna studie är att undersöka hur det eventuella mötet som sker mellan ungdomar 

och makthavare möjliggör inflytande och delaktighet och vilka lärprocesser detta skapar mellan 

de två fälten. 

Informera om att vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

- Information, konfidentialitet, nyttjande och samtycke. 

Informera om respondentens rättigheter 

- Avstå från att svara, avbryta närsomhelst, dra sig ur studien efter intervjun. 

- Inspelning och anteckningar, hur kommer materialet användas? Alla inspelningar raderas efter 

att rapporten är slutförd och bedömd. 

Ger respondenten sitt samtycke? 

Låt respondenten välja plats för intervjun för tryggast miljö. 

Tag med och presentera det ungdomspolitiska programmet för respondenterna. 

 

 

Intervjufrågor 

 

Tjänstepersoner: 

Kontrollfrågor: 

-Hur gammal är du? -Vilken befattning har du? -Hur länge har du verkat i denna kommun? 

 

 

- Hur väl känner du till kommunens ungdomspolitiska program? 

- Vet du vad syftet var med att införa det ungdomspolitiska programmet? 

- Vilka styrkor ser du i det ungdomspolitiska programmet? Svagheter? 

- Hur vill du att det ungdomspolitiska programmet används? 

- Tycker du att ungdomar i åldrarna 13-25 ges möjlighet till inflytande och delaktighet? Hur i så 

fall? 

- Tror du att det finns andra sätt att inkludera ungdomar i beslutsprocesser som rör dem? Vilka 

i så fall? 

- Finns det nackdelar med att inkludera ungdomar i beslutsprocesser som rör dem, och i så fall 

vilka? 

- Ungdomar i områden som dessa upplever ett större utanförskap, att de har mindre 

påverkansmöjligheter och känner sig mindre delaktiga än ungdomar som bor i större städer 

enligt MUCF. Vad tror du att det beror på? 
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Ungdomar: 

Kontrollfrågor: -Hur gammal är du? -Hur länge har du bott här? -Vilken är din sysselsättning? 

 

 

- Hur väl känner du till kommunens ungdomspolitiska program? 

- Vet du vad syftet var med att införa det ungdomspolitiska programmet? 

- Vilka styrkor eller svagheter ser du i det ungdomspolitiska programmet? 

- Hur skulle du vilja att ett ungdomspolitiskt program används? 

- Hur tycker du att du ges möjlighet till inflytande och möjlighet att kunna påverka beslut i 

kommunen som rör dig? Hur skulle du vilja att det ser ut? 

- På vilket sätt skulle du vilja vara med och påverka? Hur vill du göra din röst hörd? Exempel 

om det är svårt att komma fram till något: ungdomsråd, enkäter, arbetsgrupper, 

facebookgrupper, demonstrationer. 

- Vad gör att du inte vill vara med och påverka?  Finns det något som skulle få dig att sluta 

engagera dig i ditt intresse? 

- Ungdomar i områden som dessa upplever ett större utanförskap, att de har mindre 

påverkansmöjligheter och känner sig mindre delaktiga än ungdomar som bor i större städer 

enligt MUCF. Vad tror du att det beror på? 

 

 

Efter intervjun: 

Tack så mycket! 

Välkommen att höra av sig med frågor, tillägg eller om hen skulle ändra sig ang deltagandet. 


