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Abstract  

Titel: Inflytandeforum för unga – En jämförande fallstudie av Lunds och Kalmar kommun 

Författare: Rikard Wallander 

Handledare: Hans Bengtsson 

Termin: Vårterminen 2008 

 

Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte 

fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. Metoden som har valts är en 

jämförande fallstudie. De kommuner som valts ut är Kalmar och Lunds kommun, där Kalmar 

kommun representerar den kommun där inflytandeforumet för unga har fått läggas ner och 

Lunds kommun representerar den kommun som har ett fungerande inflytandeforum för unga.  

 

Uppsatsen har sin teoretiska grund i demokrati- och maktteori. Undersökningens material 

bygger mestadels på samtalsintervjuer, där en politiker, en kontaktperson (tjänsteman) och en 

ungdom från varje kommun har intervjuats. 

 

Resultatet visar att det kring inflytandeforumens startande råder ganska lika förhållanden, de 

har ungefär samma syften och mål, initiativtagare har i båda fallen varit ungdomarna och 

engagemanget från politiker och ungdomar har varit liknande. Det är i den pågående 

verksamheten och i de institutionella strukturerna som det skiljer sig. Resultatet av det 

pågående arbetet har visat att det finns stora skillnader när det gäller rekrytering och 

information samt legitimitet bland både ungdomar och politiker men likheter kring 

kommunikation med politikerna. De institutionella strukturer som behandlas är 

kontaktpersonens funktion och skolans attityd och båda dessa visar upp tydliga skillnader.   

 

Nyckelord: Inflytandeforum, unga, demokrati, makt 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har frågor kring den svenska demokratin växt fram och aktualiserats i 

allt större uträckning än tidigare (bl.a. Demokratirådets rapporter, t ex Petersson m.fl. 1999). 

Frågor rörande demokratin har fått en större betydelse inom den svenska politiken. 1997 

beslutade regeringen att tillsätta en demokratiutredning, utredningens syfte var att belysa de 

nya förutsättningarna, problem och möjligheter som den svenska demokratin står inför i 

framtiden. Utredningens slutrapport som blev färdigställd år 2000 kom fram till att det 

behövdes en hel del politiska förändringar inom flera områden för att den svenska demokratin 

skulle kunna fortsätta att fungera på ett bra sätt även i framtiden (SOU 2000:1).   

 

Demokratins aktualiserande har inneburit att det blivit ett särskilt politikområde som kallas 

demokratipolitik. Den socialdemokratiska regeringen utarbetade en proposition rörande den 

svenska demokratin, i propositionen presenteras en långsiktig strategi med mål och åtgärder 

för hur den svenska demokratin skall fungera. ”Den svenska demokratin bör kännetecknas av 

ett brett medborgerligt deltagande inom ramen för den representativa demokratin” 

(regeringens proposition 2001/02:80:6). Utifrån detta har regeringen satt upp fyra mål, det 

första målet är att försöka öka valdeltagande. Det andra målet är att försöka öka andelen 

medborgare med förtroendeuppdrag. Det tredje målet går ut på att förbättra medborgarnas 

möjligheter till att delta och påverka den politiska processen. Det fjärde och sista målet går ut 

på att medborgarnas möjligheter till att påverka den politiska processen skall bli mer jämlik, 

vilket innebär att andelen ungdomar, arbetslösa och personer med utländsk bakgrund som 

deltar i den politiska processen skall öka (regeringens skrivelse 2003/04:110:6f).    

 

Valdeltagandet bland unga väljare har minskat under de senaste åren. I valet 2002 var antalet 

förstagångsväljare det lägsta någonsin, det var bara 70 % av de röstberättigade som deltog i 

valet (Holmberg och Oscarsson 2004:35).  Bland de förtroendevalda i de svenska 

kommunerna är den yngre generationen underrepresenterad, i åldern 18-29 år är det bara 6 % 

som har förtroendeuppdrag (SOU 2000:1:149).   

 

Ungdomars inflytande är en viktig aspekt av demokratipolitiken. Ungdomar är en grupp som 

måste ges rätt till inflytande i lika stor utsträckning som andra grupper i samhället så som 

pensionärer, arbetslösa m.m. Det är viktigt att ungdomar får vara med och påverka den 

politiska processen redan vid ett tidigt stadium i livet. Ungdomar måste ha en chans att 
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påverka sin situation i samhället eftersom ungdomar under 18 år inte har tillgång till det 

demokratiska instrumentet rösträtt. Därför är det viktigt att ungdomar under 18 år erbjuds 

andra kanaler för delaktighet i demokratin, så som inflytandeforum för unga på den 

kommunala nivån.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Ungdomsstyrelsens kartläggning över inflytandeforum för ungdomar i de svenska 

kommunerna visar enbart att det finns inflytandeforum eller att det har funnits inflytande 

forum under just den kartlagda perioden (Ungdomsstyrelsen 2006). Det har bedrivits en del 

forskning kring just fenomenet inflytandeforum för unga när det gäller pågående och 

fungerande inflytandeforum för unga. Det har däremot inte bedrivits någon forskning kring 

inflytandeforum för unga som inte fungerar utan det är bara konstaterat att det problemet 

finns.  

 

Syftet med denna uppsats blir därmed att försöka finna förklaringsfaktorer till varför 

inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. 

Inflytandeforum för unga har införts i många kommuner men har fått läggas ned i en del och i 

andra har de kunnat fortsätta sitt arbete.  

 

Mina konkreta frågeställningar som jag kommer att använda mig av för att söka svar på mitt 

syfte är följande:  

• Vilka låg bakom beslutet? Vilka likheter och skillnader finns mellan fungerande och icke-

fungerande när det gäller startandet av inflytandeforum för unga? Vilket var syftet/motiv?  

• Vilka likheter och skillnader i problem/hinder har funnits under inflytandeforumet för 

ungas pågående arbete? 

• Vilka institutionella strukturer (organisering) kan ha påverkat inflytandeforumet för ungas 

olika vägar? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Göteborgs universitet har ett forskningsprojekt CEFOS (centrum för forskning om offentlig 

sektor) som i dagsläget håller på med ett projekt som heter ”Demokratiutveckling i svenska 

kommuner”. Detta projekt går ut på att kartlägga de åtgärder som har gjorts i de svenska 
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kommunerna för att främja demokratin. Av de 279 kommunerna som ingår i kartläggning är 

det framförallt olika former av råd som dominerar framväxten av demokratifrämjande 

åtgärder, pensionärsråd och handikappråd är de åtgärder som ligger allra högst upp, andra 

åtgärder rörande information till medborgarna är också under stor framväxt, så som 

fullmäktiginformation på kommunens hemsida, sändningar av fullmäktige m.m. 

Ungdomsråd/ungdomsfullmäktige är också en av de demokratifrämjande åtgärderna i de 

svenska kommunerna som är under stark framväxt. Ungdomsråd/ungdomsfullmäktige ligger 

på nionde plats i kartläggning (Gilljam m.fl. 2003:25). I tabellen nedan redovisar jag de 

femton främsta åtgärderna från undersökningen, detta görs för att visa vad som ligger både 

framför och bakom inflytandeforum för unga (ungdomsråd/ungdomsfullmäktige). Deras 

undersökning är mer omfattande än vad som presenteras här och innehåller totalt 27 olika 

former av åtgärder.  

 

Tabell 1: Demokratiutvecklande åtgärder i Sveriges kommuner rangordnade efter förekomst 
(procent) 
Rang Åtgärd Finns/genomförs 

regelbundet  

Uppgift 

saknas 

Antal 

kommuner 

1 Pensionärsråd 97 2 279 

2 Handikappråd 97 0 279 

3 Fullmäktigeinformation på hemsidan 81 2 279 

4 Byalag/byråd 74 2 279 

5 Utlokalisering av fullmäktigemöten 60 0 279 

6 Frågor vid fullmäktigemöten 54 0 279 

7 Brukarråd 52 4 279 

8 Informationstidning/blad 51 0 279 

9 Ungdomsråd/ungdomsfullmäktige 49 1 279 

10 Sändningar av fullmäktigemöten 41 1 279 

11 Öppna nämndsammanträden 39 0 279 

12 Beredning/arbetsgrupp/utskott 37 1 279 

13 Brukarstyrelser 35 2 279 

14 Opinionsundersökning de senaste fem 

åren 

35 1 279 

15 Andra former av möten med politiker 30 1 279 

Källa: Gilljam, Jodal och Cliffordson, 2003 
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Inflytandeforum för unga på kommunal nivå i form av ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och 

andra konstellationer av inflytande för ungdomar har varit under stor framväxt i de svenska 

kommunerna under 1990-talet. Ungdomsstyrelsen kartläggning de senaste åren visar att det 

fanns ca 190 kommuner som hade någon form av inflytandeforum för unga. Under perioden 

2002-2006 har det däremot skett en minskning i antalet inflytandeforum för unga i de svenska 

kommunerna (Ungdomsstyrelsen 2006:27). För att en kommun skall klassas som en kommun 

med inflytandeforum för unga måste den ha två gemensamma nämnare. Det måste finnas en 

kontinuerlig dialog mellan ungdomar och beslutsfattare och att verksamhetens syfte är att ge 

ett ungdomsperspektiv på lokala samhällsfrågor i stort (Ungdomsstyrelsen 1999:43).  

 

I demokratiutredningens skrift ”Det unga medborgarskapet” skriver Eva Karlsson att det 

måste finnas tydliga och klara riktlinjer för inflytandeforum för ungas roll inom kommunen. 

Det är viktigt att ungdomarna får vara med redan vid skapandet av ett inflytandeforum 

eftersom det annars kan uppfattas som vuxenprojekt av ungdomarna. Den demokratiska 

kanalen mellan ungdomar och politiker måste vara väldefinierad, inflytandeforumen för ungas 

arbetsformer och beslutsvägar måste bestämmas genom en dialog mellan båda parterna. Det 

är också viktigt att låta ungdomarna arbeta självständigt med egna frågor och inte enbart 

behöva förhålla sig till de frågor som de vuxna föreslår (Karlsson 1998:82).  

 

Det finns många olika konstellationer av inflytandeforum för unga. Det skiljer sig en hel del i 

utformningen av dem, de har olika uppgifter och arbetsformer. Vissa av inflytandeforumen 

för unga fungerar som remissinstans för kommunala beslut, andra fungerar som ”bollplank”. 

Inflytandeforum för unga av karaktären remissinstans kan ge utlåtanden på kommunala frågor 

som sedan kommunstyrelse och kommunfullmäktige måste ta med i beräkningen vid tagande 

av beslut. De kommuner som har inflytandeforum för unga med rollen som ”bollplank” 

fungerar istället som rådgivande i form av direktkontakt med politikerna. Denna form kan 

vara tillämplig om det finns en god relation mellan ungdomar och politiker, det vill säga att 

det finns en väl fungerande dialog mellan parterna, detta är det viktigaste för att verksamheten 

överhuvudtaget skall fungera (Ungdomsstyrelsen 1995).  
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1.3 Avgränsningar 

Det är förstås alltid möjligt att göra en undersökning mer omfattande än vad den egentligen 

är, därför är det naturligt och nödvändigt att på denna nivå göra en hel del avgränsningar. 

Vissa hävdar att det är svårt att få ut någon generell kunskap av enstaka fall, i mitt fall som 

innehåller två kommuner och sex intervjupersoner blir frågan om jag hade kunnat dra 

generella slutsatser om jag använt mig av fler kommuner och fler intervjupersoner? I så fall 

hur många kommuner skall jag använda mig av för att kunna säga något generellt? 

Ungdomsstyrelsens kartläggning visar att det finns ca 190 inflytandeforum för unga i de 

svenska kommunerna. Jag tror att valet av två kommuner kan vara väl så informativ och ge en 

inblick hur inflytandeforum för unga fungerar och inte fungerar. Vilka kommuner och vilka 

intervjupersoner och hur de har valts kommer att presenteras mer djupgående i 

metodavsnittet.  

 

En annan viktig avgränsning som gjorts är att jag i min studie enbart tittar närmare på 

kommuner som har eller har haft inflytandeforum för unga, vilket utelämnar de kommuner 

som inte har införskaffat sig någon form av inflytandeforum för unga överhuvudtaget. 

Uppsatsen syftar inte heller till att beskriva andra ungdomspolitiska åtgärder som 

kommunerna tillämpar.  Det lämnar jag till vidare forskning. 

 

1.4 Definitioner 

Ett viktigt begrepp i min uppsats som bör definieras är inflytandeforum för unga. Detta är ett 

begrepp som är väldigt omfattande och täcker nästintill alla former av politiskt deltagande för 

ungdomar, partiernas ungdomsförbund, ungdomsorganisationer, ungdomsfullmäktige, 

ungdomsråd m.m. Den definitionen jag kommer att använda mig av i denna uppsats kommer 

att begränsa sig till inflytandeforum för unga som är kopplade till de svenska kommunerna. 

Jag kommer att använda mig av benämningen inflytandeforum för unga eftersom den 

benämningen innefattar de konstellationer av inflytande för unga som de kommuner jag valt 

att analysera har, ungdomsråd och ungdomsting. För att göra det mer precist har jag valt att 

använda delar av Ungdomsstyrelsens ställda syften för vad som kan anses vara ett 

inflytandeforum för unga i min definition. Den definition som är mest grundläggande för att 

det skall kunna karaktäriseras som ett inflytandeforum för unga är att det skall finnas 

kontinuerlig dialog mellan ungdomarna och politikerna. Syfte och mål för inflytandeforumen 
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för unga skall vara att få ett ungdomsperspektiv på övergripande kommunala frågor 

(Ungdomsstyrelsen 2006:27).     

  

1.5 Disposition  

I det inledande kapitlet kommer jag att presentera problem, syfte och frågeställningar samt gå 

igenom tidigare forskning och mina avgränsningar och definition av centrala begrepp. I det 

följande kapitlet kommer teori, metod och material att behandlas. I detta kapitel kommer de 

olika teorier som uppsatsen grundar sig på att introduceras, demokrati- och maktteori samt en 

redovisning av metod, jämförande fallstudie och samtalsintervjuer och material. Kapitel tre 

kommer att vara ett bakgrundskapitel där de valda kommunerna, Lunds och Kalmar kommun 

presenteras mer ingående samt en presentation av respondenterna. Kapitel fyra kommer att 

bestå av undersökningens resultat och analys av detta, vilket är uppdelat i startandet, pågående 

arbete och institutionella strukturer. Femte och sista kapitlet kommer att vara en avslutande 

diskussion.  
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2 Teori, metod och material 

I detta kapitel har jag valt att ha teori, metod och material. Dessa tre centrala begrepp hör ihop 

till stor del vid en forskningsprocess, tillsammans med problemet. Problem, teori och metod 

ingår i metodologin. Problemet styr både vilken teori och metod som ska användas och dessa 

tillsammans avgör valet av material (Lundquist 1993:44). 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att utgå ifrån två olika teorier, 

maktteori och demokratiteori. Makt och demokrati är två mycket centrala begrepp när det 

gäller inflytande och påverkan för ungdomar. Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter 

tror jag det är möjligt att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte 

fungerar i vissa svenska kommuner och fungerar i andra. 

  

2.1.1 Dahls demokratiteori 

Demokrati är ett svårdefinierat begrepp eftersom det är mycket värdeladdat, vissa ser det som 

positivt andra som negativt. Det finns också många olika förhållningssätt till vad som 

inkluderas i begreppet demokrati beroende på vilken skola man är fostrad inom. Vad 

inkluderar begreppet egentligen? Jag har i min undersökning valt att ansluta mig till Robert 

Dahls demokratidefinition.   

 

Robert Dahl har utformat ett ideal för hur en demokratisk politisk ordning bör vara för att den 

skall kunna karaktäriseras som demokratisk. Idealet består av fem uppsatta kriterier för hur en 

perfekt demokratisk process skall gå tillväga, effektivt deltagande, lika rösträtt vid slutliga 

avgörandet, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen samt allomfattande medborgarskap 

(Dahl 2003:169f).   

 

Effektivt deltagande: Detta kriterium innebär att alla medborgare bör ha lika möjligheter att 

uttrycka sig om det slutliga beslut som skall fattas, dessa åsikter måste medborgarna ha 

möjlighet att lyfta fram under hela beslutsprocessen, ända fram tills det att ett bindande beslut 

är fastställt (ibid:170).   
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Lika rösträtt vid slutliga avgörandet: Detta kriterium innebär att alla medborgares röster 

väger lika tungt vid det slutliga avgörandet. Det är enbart de val som medborgarna avlägger 

vid det slutliga avgörandet som ligger till grund för beslutet (ibid:171).   

 

Upplyst förståelse: Detta kriterium innebär att alla medborgare bör ha lika möjlighet att skaffa 

sig information rörande beslutet. Varje medborgare bör ha lika möjlighet att ta till sig 

informationen och fundera över hur den bäst gagnar medborgarens intressen, detta bör ske 

inom en viss tidsram.  

 

Kontroll över dagordningen: Detta kriterium innebär att medborgarna måste ha möjlighet att 

bestämma hur ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning. 

Detta betyder att medborgarna är kompetenta nog att avgöra vilka frågor som kräver eller inte 

kräver bindande beslut. I de frågor som kräver bindande beslut skall medborgarna själva 

avgöra vilka frågor de är kapabla att fatta beslut kring. I de frågor som de inte är kapabla att 

fatta beslut kring skall de kunna avgöra på vilka villkor dessa skall delegeras (ibid:175f).  

 

Allomfattande medborgarskap: Detta kriterium innebär att alla vuxna medlemmar av en 

sammanslutning måste underkasta sig sammanslutningens beslut. Undantag gäller enbart 

människor som tillhör sammanslutningen tillfälligt och personer som bevisligen är mentalt 

handikappade (ibid:188f).  

 

Om alla de krav som ingår i de fem kriterierna är uppfyllda menar Dahl är kännetecknande för 

en perfekt demokratisk process och likaså kan en process som brister i något av kraven 

överhuvudtaget inte klassas som en helt demokratisk process (ibid:205).  

 

Enligt Dahls demokratidefinition är det svårt att se var ungdomarna passar in. I resonemanget 

kring det allomfattade medborgarskapet är det vuxna medborgare som inkluderas, vart 

hamnar ungdomar under denna definition? ”Demos skall innefatta alla vuxna medlemmar 

som är underkastade sammanslutningens bindande beslut”  (ibid:188) En fråga som också är 

relevant att ställa utifrån detta är vart gränsen går mellan ungdom och vuxen, när blir 

ungdomar ”vuxna” och kompetenta nog att vara med och påverka? Dahl belyser problemet 

och menar att gränsen kan sättas då man blir straffmyndig eftersom man då har ett ansvar för 

sitt handlande (ibid:203). I dagens läge hamnar ungdomarna i ett mellanläge, under den 

perioden då ungdomar blir straffmyndiga tills det att de blir röstberättigade. Ungdomarna som 
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medborgare besitter inget medborgarskap i den meningen att de inte har tillgång till det 

demokratiska instrumentet rösträtt. Därför är det viktigt att ungdomar erbjuds andra kanaler 

för delaktighet i demokratin. Ungdomar måste ha en chans att påverka sin situation i 

samhället. Ungdomar hamnar utifrån detta i ett mellanläge där de inte passar in i den 

demokratiska strukturen. 

 

De andra kriterierna, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen, lika 

rösträtt vid slutliga avgörandet är former som kan appliceras på själva inflytandeforumen för 

ungas funktion. För att knyta an till det första kriteriet effektivt deltagande, har 

inflytandeforumet för unga verkligen möjlighet att uttrycka sig i frågorna under hela 

beslutsprocessen?  

 

Utifrån det andra och tredje kriteriet, lika rösträtt vid slutliga avgörandet och upplyst 

förståelse, kan frågor som dessa ställas. Väger inflytandeforumen för ungas röst lika tungt 

som andra beslutsorgan inom kommunen? Och frågan om inflytandeforumen för unga har 

möjlighet att skaffa sig information och ges det tid till dem att ta till sig informationen och 

förstå den?  

 

På kriteriet kontroll över dagordningen kan frågan ställas vem det är som formulerar vilka 

frågor som finns på eller som hålls borta från inflytandeforumen för ungas dagordning? Vem 

är det som bestämmer vilka frågor som inflytandeforumen för unga skall arbeta med? 

Ungdomarna eller politikerna?  

 

2.1.2 Deliberativ demokratiteori     

Deliberativ demokrati är en demokratiform där begrepp som diskussion och samtal är mycket 

centrala. Därför omnämns också deliberativ demokrati i former som till exempel 

samtalsdemokrati och diskussionsdemokrati. Ordet deliberativ kommer ursprungligen från 

ordet deliberation, vilket i kort mening betyder rådslå och noga överväga (Roth 2004:7f).  

 

Deliberativ demokratiteori tar sin utgångspunkt i deliberativa procedurer, intersubjektivitet 

och kommunikativt handlande. Frank Cunningham menar att den deliberativa demokratin 

består av tre centrala idéer. Den första idén innebär att de grundläggande villkoren för 

människors demokratiska gemenskap måste fastläggas i en öppen diskussion mellan jämlika 
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medborgare. Den andra idén menar att legitimitet och rationalitet i offentligt beslutsfattande 

uppnås genom deliberation, det vill säga genom rådslagning och noga övervägning. Den 

tredje idén behandlar de procedurmässiga villkoren för deliberation, vilket handlar om de 

villkor som en medborgare skulle välja om de kunde deltaga som fria och jämlika i en 

diskursiv viljespridning (ibid:12).  

 

Kommunikativt handlande spelar en viktig roll inom den deliberativa demokratin. 

Kommunikativt handlande innebär enligt idealtypen att ett samtal sker utan att någon som 

helst manipulation är bakomliggande. Inom det deliberativa deltagande finns det 

grundläggande rättigheter och skyldigheter (ibid:24ff). Det finns en rad olika rättigheter som 

medborgaren besitter. Lika stor rätt att introducera påståenden, komma med frågor och 

tolkningar och även kunna ifrågasätta vad andra säger och därmed lika stor rätt till att bli 

lyssnad på. Skyldigheter som medborgaren besitter vid deliberativa deltagande kan vara att 

lyssna när andra pratar och göra det med avsikten att förstå, ta till sig påståenden som andra 

kommer med, vara uppriktig och ärlig med sina åsikter och önskemål samt att ta ett ansvar för 

att samtalet fortskrider (ibid:28).   

 

Den deliberativa demokratiteorins grundtanke är att försöka skapa ett deliberativt forum där 

det offentliga samtalets ideal efterföljs i så stor utsträckning som möjligt och där beslut som är 

”bra” i objektiv mening kan skapas. Deliberation kan ses som en alternativ beslutsprocess till 

den representativa demokratin eller som en ersättning för demokrati baserad på röstning. 

Förutsättningen för detta är att deliberation kan skapa konsensus om ”det gemensamma bästa” 

och att det ”gemensamma bästa” är tillräckligt konkret för att ligga till grund för 

beslutsfattande (ibid:278). Ett högt och intensivt deltagande av medborgarna är ett 

fundamentalt värde, detta skapas genom att samtala och lyssna och vara beredd att förändra 

sina uttryckta intressen och preferenser (Premfors 2002:181).    

 

Demokratiutredningen sammanfattar den deliberativa demokratiteorin enligt följande.  

”I den deliberativa demokratiteorin betonas argumentationens och samtalets 

fundamentala betydelse för demokratin. Endast sådan maktutövning kan skapa 

förtroende som samspelar med övertygelser som uppstått i fria samtal medborgare 

emellan. Demokratin ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Politik kopplas 

till diskussion. Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner kan 
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bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner underordnas mina egna 

intressen det gemensamma bästa.” (SOU 2001:1:23) 

 

Inom den deliberativa demokratin finns det möjligheter att ge ungdomar ett större inflytande. 

Genom samtal och diskussion öppnas möjligheter för ungdomar att vara med och påverka i 

samhället. Inflytandeforum för unga kan ses som ett deliberativt instrument för att 

upprätthålla samtal och diskussioner mellan ungdomar och beslutsfattare i en demokrati.  

 

2.1.3 Maktteori 

Ovan har demokrati presenterats och därför är det naturligt att också presentera en del viktiga 

maktaspekter eftersom demokrati och makt är två begrepp som går in i varandra. Demokrati 

kan uppfattas som en form för kollektiv maktutövning av jämlika medborgare (SOU 

1999:93:53).  

 

Makt är likt demokratin ett svårdefinierat begrepp. Det blir svårt att definiera makt eftersom 

det är något som är abstrakt, det är något som inte syns i bokstavlig mening. För att definiera 

och ringa in maktbegreppet har jag valt att använda mig av ett antal olika maktdimensioner, 

”ansikten” som kommer att presenteras här nedan. 

 

”Maktens första ansikte”: Denna maktdimension kan beskrivas enligt följande: A har makt 

över B i den mån han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra. Denna 

maktdimension behandlar den ”synliga” makten. De aktörer som ingår i beslutprocessen är de 

som är centrala inom denna maktdimension. Denna makt kan studeras genom att titta närmare 

på vilka som deltar, vilka som vinner eller förlorar och vilka som lyckas driva igenom sin 

vilja i beslutsfattandet (Petersson 1987:29).  

 

”Maktens andra ansikte”: Denna maktdimension innefattar makten över dagordningen. Detta 

innebär att dagordningen kontrolleras, frågor hindras från att komma upp på dagordningen 

vilket leder till att aktörer hindras från att agera. Detta kan beskrivas som en ”osynlig makt” 

bakom den ”synliga”, bakom frågorna och besluten döljer sig processer som påverkar beslut i 

olika riktningar utan att dessa egentligen någonsin lyfts fram i ljuset och blir föremål för 

diskussion (ibid:32). 
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”Maktens tredje ansikte”: Denna maktdimension innefattar makten över tanken och kan 

beskrivas enligt följande: A utövar makt över B när A påverkar B på ett sätt som strider mot 

B:s intressen. A kan utöva makt över B genom att få honom att göra saker han inte vill göra, 

men han utövar också makt över honom genom att påverka, forma eller bestämma själva hans 

behov. Denna typ av makt innebär att man försöker förändra människors uppfattning i olika 

frågor, vilket betyder att maktutövaren försöker få igenom sina intressen genom att stänga ute 

medborgarens verkliga intressen (ibid:34f).  

 

”Maktens fjärde ansikte”: Denna maktdimension innefattar makten att påverka och styra i en 

förhandlings- och nätverkskultur. Makten tenderar att gå mot ”förhandlingar i nätverk” Detta 

betyder att makten anonymiseras, det blir svårare att avgöra vem som har den avgörande 

kontrollen genom att maktutövningens processer i hög grad blir fördolda. Inom dessa nätverk 

sker ofta kontakterna informellt och förblir odokumenterade. Dessa kontakter är svårt att 

upptäcka och följa för såväl medborgare, medier och politiker (Bengtsson 2001:70f).     

 

Ungdomarna kan underkasta sig alla dessa maktdimensioner på något sätt. Den första 

dimensionen omfattar ungdomarnas roll som aktör i form av beslutsfattare, det vill säga där 

ungdomarna har ett ”synligt” inflytande, som till exempel politiska ungdomsförbund, elevråd 

i skolor och framförallt i inflytandeforum för unga på kommunal nivå.  

 

På den andra dimensionen gör sig ungdomsfrågorna gällande, vem är det som formulerar 

vilka frågor som finns på eller som hålls borta från inflytandeforumen för ungas dagordning? 

Beslut i frågor som i allra högsta grad rör ungdomar kan hållas borta från ungdomarnas 

dagordning och istället läggas fram som en fråga som karaktäriseras som en fråga för en helt 

annan kategori. En annan fråga som kan ställas är vem som bestämmer vad som är 

ungdomsfrågor? Är det vuxna eller ungdomar?  

 

Den tredje dimensionen innefattar ungdomars tro på sin egen kapacitet som medborgare. 

Detta sker genom upplevelser, erfarenheter och möten med andra medborgare. Ungdomars 

medvetande formas genom medier, skolan, familjen m.m (SOU 1998:101:77). Genom att 

ungdomar deltar i inflytandeforum för unga ökar möjligheten för ungdomarna att skapa sig en 

egen bild av hur samhället fungerar.  
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Den fjärde och sista dimensionen gör det ännu svårare för ungdomarna att vara med och 

påverka eftersom denna dimension håller till i det ”dolda” är det svårt för unga att 

överhuvudtaget komma i kontakt och med dessa ”nätverk”. Redan i dagsläget har ungdomar 

svårt att vara med och påverka beslut på olika plan i samhället, hur ska ungdomarna få 

tillträde till denna komplexa arena?  

 

2.2 Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att presentera min jämförande fallstudie mer ingående. Jag kommer 

även att beskriva mina val av kommuner och intervjupersoner samt en djupare redogörelse 

kring mina samtalsintervjuer och ett avslutande avsnitt som behandlar övrigt material.  

  

2.2.1 Jämförande fallstudie 

Min studie kommer till största del att bestå av en jämförande fallstudie. Skillnaden mellan en 

jämförande studie och en fallstudie är att i en renodlad fallstudie registreras analysenheterna i 

en och samma kontext och i en jämförande studie registreras de i två olika kontexter 

(Esaiasson m.fl. 2005:119). I min undersökning har jag valt att jämföra två svenska 

kommuner. Dessa kommuner kommer att vara strategiskt utvalda, vilket innebär att 

information rörande kommunerna samlas in i tidigt stadium för att ålägga sig om att de passar 

in i studien. För att kunna jämföra kommunerna på bästa möjliga sätt har jag valt att använda 

mig av en mest lika-design (most similar system), vilket innebär att kommunerna väljs 

strategiskt utifrån värdena på de oberoende variablerna. Detta innebär att kommunerna är så 

lika varandra som möjligt på de oberoende variablerna. Detta görs för att kontrollera bort 

faktorer som kan ha inverkan på undersökningens resultat (ibid:110). På min beroende 

variabel kommer jag att försöka hitta två kommuner, en som har ett fungerande 

inflytandeforum för unga och en som inte har det. Valet på den beroende variabeln görs på 

detta sätt eftersom det är utifrån den här variabeln jag ska försöka finna likheter och 

skillnader. På de oberoende variablerna kommer jag att försöka hitta två kommuner som är så 

lika varandra som möjligt, inflytandeforumen för unga skall ha ungefär samma startår, 

kommunerna skall ungefär vara lika stora till folkmängden och antalet ungdomar skall vara 

ungefär lika många.  
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Det går också att se denna jämförande fallstudie som en slags pilotstudie, en förstudie i 

miniformat som kan bana väg och underlätta för kommande fullskalestudier inom området 

(ibid:34). För att göra en fullskalestudie på detta område krävs betydligt större 

forskningsresurser än vad som finns på denna nivå. 

 

I mitt val av kommuner har jag valt att begränsa mig till södra Sverige, de kommuner som jag 

har valt är Kalmar kommun som är den kommun där inflytandeforumet för unga har blivit 

nedlagd. Lunds kommun kommer att representera den kommun där inflytandeforumet för 

unga fungerar. Jag har valt att analysera Lund och Kalmar för att det är två kommuner som 

liknar varandra till stor del. Inte fullständigt för det urvalet är inte möjligt eftersom det alltid 

finns skillnader kommuner emellan. Lunds och Kalmar kommun är i svenska mått två 

normalstora svenska kommuner, båda kommunerna har högskola/universitet, båda 

inflytandeforumen för unga startades under den tid då det var väldigt populärt med 

införskaffelse av inflytandeforum för unga. Intressant för min undersökning är att båda 

kommunerna under 2000-talet har blivit utsedda till årets ungdomskommun av 

Ungdomsstyrelsen. En längre presentation av kommunerna kommer senare i uppsatsen.   

 

Tabell 2: Förtydligande av likheter på de oberoende variablerna för de valda kommunerna  

Kommun Folkmängd 

(2007) 

Antal ungdomar 

7-24 år (2007) 

Startår  Högskola/universitet Årets 

ungdomskommun 

Lunds 105 286 27 352 2003 Universitet År 2004 

Kalmar 61 533 14 792 1997 Högskola År 2000 

Källor: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik 2008, Ungdomsstyrelsen 2007, Ohlsson 

och Gustafsson 2008 

 

2.2.2 Samtalsintervjuer 

För att kunna besvara mina frågeställningar på bästa sätt anser jag att samtalsintervjuer vore 

den mest lämpade formen av forskningsmetod. En kvalitativ samtalsintervju är mycket 

användbar när det gäller att få fram uppgifter om människors vardagliga erfarenheter och kan 

locka fram oväntade svar i högre uträckning än enkäter (ibid:279f). Detta tror jag kommer att 

passa min undersökning eftersom kontakten mellan ungdomar och politiker/tjänstemän är en 

viktig länk för ett bra samarbete. Denna länk kan nog uppfattas på olika sätt av de inblandade 



 17 

parterna. Det är dessa eventuella ”oväntade” skillnader i uppfattningar som jag skall försöka 

att locka fram med mina samtalsintervjuer.    

 

Valet av intervjupersoner kommer att ske strategiskt. Jag kommer att intervjua tre personer i 

varje kommun, en politiker som sitter i kommunfullmäktige och är delaktig eller har varit 

delaktig i inflytandeforumet för ungas verksamhet, en person som har fungerat eller fungerar 

som kontaktperson (tjänsteman) mellan ungdomar och politiker och en aktiv eller dåvarande 

aktiv ungdom inom inflytandeforumet för unga. Jag har valt att intervjua dessa tre personer 

för att kunna ringa in så många tänkbara förklaringsfaktorer som möjligt. Detta tror jag går att 

uppnå genom att välja just dessa tre personer. Det är troligt att politiker och ungdomar inte har 

samma uppfattning om hur arbetet bedrivs inom inflytandeforumet för unga, därför är det 

viktigt att granska båda sidornas uppfattningar. Syftet med att intervjua en kontaktperson 

(tjänsteman) är för att få en mer ”neutral” bild av hur samarbetet mellan politikerna och 

ungdomarna fungerar eller har fungerat. 

 

Konstruerandet av en intervjuguide bygger i grunden på att konstruera frågor som är lätta att 

svara på för respondenten. Frågorna skall vara konstruerade tematiskt och dynamiskt, vilket 

innebär att frågorna skall knyta an till problemformuleringen och att skapa en situation där 

intervjun fortgår och respondenten känner sig motiverad att dela med sig av sina erfarenheter 

(Lantz 2007:56ff). Jag har valt att strukturera min intervjuguide efter följande teman, ett, 

frågor som rör respondenten (namn, funktion, hur länge de varit med m.m.), två, 

organiseringen av inflytandeforumet (initiativ, syfte, mål, åldersgräns, rekrytering m.m.), tre, 

makt/befogenheter för inflytandeforumet för unga, fyra, hur har det fungerat, vilka frågor som 

tagits upp, m.m, fem, övriga frågor.  

 

För att testa mina intervjufrågor har jag valt att göra en provintervju. Syftet med att göra en 

provintervju är att testa sin intervjuguide, kontrollera att frågorna inte är krångligt framställda 

och att frågornas teman följer en logisk ordning. För att uppnå ett bra resultat med en 

provintervju är det bra att välja en intervjuperson som liknar de intervjupersoner som skall 

ingå i undersökningen (ibid:60). Min provintervju gjordes med en politiker som är ledamot i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och som är insatt i kommunens ungdomsfrågor, 

detta stämmer väl överens med den typ av politiker som skall ingå i den ”riktiga” 

undersökningen. Denna intervju var inte bara nyttig för att testa intervjuguiden utan kan även 
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ses som en informationskälla eftersom denna kommun också har ett befintligt inflytandeforum 

för unga.   

 

En viktig tankegång kring samtalsintervjuer är resonemanget kring relationen mellan 

verklighet och forskningsresultatet, har respondenten och forskaren uppfattat verkligheten 

lika? I en forskningsprocess konfronteras materialet med metodologin i analysen, det tolkas 

med hjälp av de teorier som valts och bearbetas med metoden som sedan leder till en 

presentation av forskningsresultatet. Om en annan forskare skulle göra en likadan 

undersökning och använda sig av samma problem, teori, metod och material, skulle den då 

komma fram till samma resultat? Troligtvis inte eftersom det är svårt att komma ifrån den 

enskilde forskarens roll, personlighetsfaktorn spelar en central roll, alla forskare har ett eget 

tankesätt (Lundquist 1993:116ff). Detta resonemang är framförallt applicerbart på 

samtalsintervjuer eftersom intervjuer handlar om kontakt mellan individer. En central roll vid 

intervjusammanhang är det språkliga bruket och en fråga som kan ställas är om forskaren och 

respondenten uppfattar svaren på samma sätt. Detta kan leda till problem då respondenten inte 

alls samtycker med det resultat som framkommer av undersökningen, det vill säga forskarens 

tolkning, och hävdar att det inte var så personen i fråga menade.    

 

2.2.3 Övrigt material 

Materialet i mitt arbete som kommer att ligga till grund för min analys kommer mestadels att 

bestå av intervjupersonernas svar. Annat material som kommer att tillämpas i analysen är de 

tagna besluten rörande inflytandeforumen för unga samt verksamhetsberättelser, stadgar, 

styrdokument, politiska program för unga och andra publikationer som kan vara intressanta 

för undersökningen.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är viktiga att belysa när det gäller en avhandling 

på denna nivå. Validitet kan delas upp i två delar begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditet innebär att teorin överensstämmer med de operationella indikatorerna. 

Resultatvaliditet innebär att det som är tänkt att undersökas också undersöks (Esaiasson m.fl. 

2005:61). Många av statsvetenskapens intressanta och viktigaste problem, så som 

institutioner, makt och demokrati formuleras på en hög abstraktionsnivå, vilket innebär en 
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problematisk översättning till operationella indikatorer (ibid:63). I min studie är det just 

demokrati och makt som är mina teoretiska utgångspunkter. Frågor som kan ställas i detta 

sammanhang är vilken makt undersöks egentligen, den upplevda eller den faktiska? Hur mäts 

demokrati? Var går gränsen mellan icke-demokratisk och demokratisk?  

 

Reliabilitet betyder tillförlitlig, vilket innebär att hög reliabilitet i en undersökning betyder 

frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel. För att uppnå hög reliabilitet gäller det att 

använda mätinstrumentet så noggrant som möjligt (ibid:67f). För att uppnå så hög validitet 

och reliabilitet som möjligt i min undersökning kommer jag försöka svara på mina 

frågeställningar genom att konstruera ett antal intervjufrågor som är grundade i mina 

teoretiska utgångspunkter. 

 

2.3.1 Källkritik 

Källkritik är en samling metodregler som används för att värdera sanningshalten och 

trovärdigheten i en undersökning. Källkritiken kan delas upp i fyra kriterier, äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthetskriteriet innebär att källan skall vara det 

den utger sig för att vara. Tidssambandskriteriet innebär att ju längre tid som går mellan en 

händelse och källans berättelse om händelsen desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

Oberoendekriteriet betyder att källan skall stå för sig själv, den ska inte vara en avskrift eller 

ett referat av en annan källa. Tendensfrihetskriteriet innebär att det inte ska finnas någon 

anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons 

personliga, politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden (Thurén 2003:7ff). 

 

Min studie utifrån de fyra källkritiska kriterierna. Utifrån äkthetskriteriet är de källor jag 

använt mig av väl vedertagna inom den statsvetenskapliga forskningen. Internetkällor är 

källor som ofta kan ifrågasättas när det gäller äkthetskriteriet men jag anser att de 

internetadresser jag valt att använda mig av också är tillförlitliga eftersom de arbetar efter 

statliga och kommunala direktiv.  

 

När det gäller tidssambandskriteriet kan detta knytas samman med valet av Kalmars 

ungdomsråd. Kalmars ungdomsråd lades ned år 2005, detta innebär att det är ett antal år sedan 

verksamheten pågick och de valda intervjupersonerna kan ha glömt bort viktiga detaljer och 

kan därmed ha svårt att redogöra för hur det egentligen var.  
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Genom att använda samtalsintervjuer med personer som har varit eller är direkt kopplade till 

inflytandeforumen för unga innebär detta att dessa personer är primärkällor. Primärkällor är i 

regel allt mer trovärdiga än sekundärkällor (ibid:34).  

 

Utifrån tendensfrihetskriteriet är det viktigt att belysa att de politiker som är utvalda 

respondenter representerar en kommun och ett parti, vilket kan ha betydelse för hur de svarar i 

vissa frågor. Detta resonemang gäller framförallt i frågor gällande framgång och 

misslyckande.  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att presentera basfakta om de valda kommunerna och beskriva 

verksamheten för inflytandeforumen för unga mer ingående. Kapitlet kommer också att 

innehålla en presentation av studiens utvalda respondenter.  

 

3.1 Lunds och Kalmar kommun 

Lunds kommun tillhör Skåne län. Enligt Statistiska centralbyråns senaste befolkningsstatistik 

från 2007 är Lunds kommun Sveriges tolfte största kommun och har 105 286 invånare. I 

Lunds kommun fanns det år 2007, 27 352 ungdomar mellan 7-24 år. Kalmar kommun tillhör 

Kalmar län. Kalmar kommun har en befolkning på 61 533 invånare varav 14 792 av dessa är 

mellan 7-24 år (SCB 2008).    

 

Mandatfördelningen i Kalmar kommun var efter valet 2006 följande: Socialdemokraterna 27, 

Vänsterpartiet 3, Miljöpartiet 3, Moderata samlingspartiet 13, Folkpartiet liberalerna 4, 

Kristdemokraterna 4, Centerpartiet 5, Sverigedemokraterna 2 (val.se 2006). Detta innebär att 

Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det har inte varit 

något maktskifte i kommunen sedan valet 1994 (Elfström 2008). 

 

I Lunds kommun ser mandatfördelningen 2006 ut på följande vis: Socialdemokraterna 18, 

Vänsterpartiet 4, Miljöpartiet 6, Moderata samlingspartiet 17, Folkpartiet liberalerna 10, 

Kristdemokraterna 2, Centerpartiet 5, Sverigedemokraterna 2, Demokratisk Vänster i Lund, 1 

(val.se 2006). I Lunds kommun är det borgerligt styre i form av de fyra allianspartierna, 

Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. I 

Lunds kommun har det varit maktskifte efter varje val sedan 1982 (Klette 2008).  

 

Både Kalmar och Lunds kommun kan gå under benämningen ”rådskommuner”, vilket innebär 

att det finns ett antal former av politiska råd inom kommunen som representerar olika grupper 

i samhället. Kalmar har följande politiska råd, handikappråd, pensionärsråd, psykiatriråd och 

LSS-råd. Lunds kommun har pensionärsråd, handikappråd, studentråd och ungdomstinget 

(Elfström och Klette). 
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3.1.1 Lunds ungdomsting 

Lunds ungdomsting tog sin fart 2002, då träffades ungdomar, politiker och tjänstemän från 

Lunds kommun i en ”framtidsverkstad” som är en deltagardemokratisk metod som kan liknas 

med en avancerad form av brainstorming, för att diskutera hur ungdomars inflytande kunde 

förbättras, efter denna diskussion togs beslut om att starta ett ungdomsting. I september 2003 

hade Lunds ungdomsting sitt första möte (storting), på detta möte beslutade ungdomarna 

själva om hur ungdomstinget skulle utformas. Ungdomstinget i Lund utgår ifrån tre 

grundstenar, dialog, påverkan och egna aktiviteter (Ohlsson 2008).  

 

Ungdomstingets organisation är en platt organisation där allas röst är lika mycket värd. Lunds 

ungdomsting är partipolitiskt obundet. Ungdomstinget i Lund har inte någon specifik styrelse 

med ordförande och sekreterare, dessa utses till varje separat möte (Lunds ungdomstings 

stadgar 2005). Ungdomstinget är uppbyggt på storting, olika utskott och en 

samordningsgrupp. Storting hålls alltid på skoltid. De sker fyra gånger om året, två gånger per 

termin. På stortinget fattas och behandlas alla beslut. Stortinget är uppdelat i två delar, den 

ena delen är ett formellt möte, behandling av motioner, ekonomi m.m. Den andra delen består 

av diskussioner, workshops och föredrag. På stortinget deltar ungdomar, politiker och 

tjänstemän. I utskotten sker det fortlöpande arbetet med inriktning på olika frågor som till 

exempel skola, miljö, jämlikhet m.m. Samordningsgruppen består av representanter från 

samtliga utskott, deras uppgift är att organisera och förbereda storting samt sköta det 

fortlöpande arbetet kring hela organisationen och hålla kontakten mellan utskotten. Den satta 

åldersgränsen för att få vara med i Lunds ungdomsting är 12-24 år. (Sofiadotter 2005).   

 

År 2004 blev Lunds kommun utsett till årets ungdomskommun av Ungdomsstyrelsen, detta 

med följande motivering:  

"Lunds kommun har under en längre tid visat politisk vilja att skapa en ungdomspolitik 

med hög grad av ungdomsinflytande. En stark och kompetent fritidssektor är navet i det 

kommunövergripande arbete där även skolan är en central aktör. Lunds kommun är ett 

föredöme för hur ungdomspolitik skapas” (Ungdomsstyrelsen.se 2007).  

 

Ungdomstinget har påverkat och bidragit till att Lunds kommun har blivit en Fairtrade 

kommun när det gäller kaffe, vilket innebär att caféer och restauranger tillhandahåller kaffe 

som har odlats under ekologiska och etiska förhållanden. Ett annat projekt som Lunds 
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ungdomsting har varit engagerade i är kulturfestivalen Ung på Scen som arrangerats fyra år i 

rad. Lunds ungdomsting har också varit drivande i uppstartandet av Wickmanska gården som 

är ett café som drivs av ungdomar för unga (Klette och Ohlsson 2008).   

 

3.1.2 Kalmar ungdomsråd 

1997 startade Kalmars inflytandeforum för unga, Calmare ungdomsråd som senare bytte 

namn till Kalmars ungdomsråd. Bakgrunden till startandet var att ett antal ungdomar från 

Kalmar kommun 1996 hade deltagit på ett regionalt ungdomsparlament. Efter detta växte det 

fram ett önskemål från ungdomarna att göra något för ungas deltagande på lokal nivå. Utifrån 

detta tillsattes en mindre grupp ungdomar som kallades för ”Ab Ovo Urbi et Orbi”, vilket 

betyder ”ur ägget för staden och världen”. Denna grupp försökte med hjälp av bland annat 

metaplanmetoden, en form av brainstorming vaska fram vad ungdomarna i Kalmar kommun 

ville och efter detta startades Kalmars ungdomsråd (Gustafsson 2008). 

 

Kalmars ungdomsråd var partipolitisk obundet och var öppet att deltaga i för alla som var 

mellan 13-23 år. För att vara medlem och få rösträtt i Kalmars ungdomsråd krävdes närvaro 

vid tre efterföljande möten. Kalmars ungdomsråd hade möte ca en gång i månaden. Styrelsen 

bestod av en ordförande, vice ordförande, webbansvarig och en internationellt ansvarig samt 

Kalmar kommuns ungdomsombud som kassör. Styrelsen utsågs vid ungdomsrådets årsmöte 

(Kalmars ungdomsråd stadgar).  

 

Kalmar blev år 2000 utsedd till årets ungdomskommun av Ungdomsstyrelsen med 

motiveringen: 

"För sitt gedigna utvecklingsarbete att ta tillvara ungas åsikter, engagemang och 

erfarenheter i samhällsutvecklingen. Föredömligt är också kommunens långsiktiga 

arbete med en sektorsövergripande ungdomspolitik, där studier blivit en viktig metod att 

mäta hur målen uppfylls och hur unga upplever sina möjligheter att påverka" 

(Ungdomsstyrelsen.se 2007).  

 

Ett av ungdomsrådets stora projekt var att hålla ett ungdomsforum varje år på dessa fick 

ungdomarna chansen att lyfta fram viktiga frågor till politikerna och där politikerna hade 

möjligheten att ställa frågor till ungdomarna, Kalmar ungdomsråd var initiativtagare till 
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införandet av barnpaneler i Kalmar kommun, vilket innebär att barn ställer frågor till politiker. 

Kalmar ungdomsråd arbetade en hel del med UMR, Ungdom mot rasism, för att motverka 

främlingsfientlighet i kommunen, ungdomsrådet tillsammans med UMR var ute på skolor och 

föreläste (Karlsudd 2008). Ett annat projekt var publiceringen av tidningen Ung i Kalmar.  

Kalmar ungdomsråds verksamhet höll på fram till 2005 då det avslutades efter att 

verksamheten hade fungerat mindre bra under de förgående åren (Gustafsson 2008).  

 

3.2 Presentation av respondenterna 

Jag har valt att intervjua tre personer i varje kommun, en politiker som sitter i 

kommunfullmäktige och är delaktig eller har varit delaktig i inflytandeforumet för ungas 

verksamhet, en person som har fungerat/fungerar som kontaktperson (tjänsteman) mellan 

ungdomar och politiker och en aktiv eller dåvarande aktiv ungdom inom inflytandeforumet 

för unga.  

 

3.2.1 Kalmar kommun 

Birgitta Elfström är socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar kommun och är det 

kommunalråd som har det övergripande ansvaret för ungdomspolitiken. Hon har varit med 

från ungdomsrådets startande tills att det fick läggas ner. Hon är en av de politiker som har 

haft en nära kontakt och ett samarbete med ungdomsrådet under samtliga år som 

verksamheten pågick.  

 

Charlotte Gustafsson arbetade aktivt som kontaktperson (tjänsteman) för ungdomsrådet 

mellan 1997-2002, hon fungerade som en lots för ungdomsrådet, hjälpte till med bland annat 

kontakter med nämnder och politiker. Denna tjänst var en del i tjänsten som ungdomsombud i 

Kalmar kommun som innebar att hon arbetade med ett övergripande ungdomsperspektiv för 

kommunen i det stora hela.  

 

Hanna Karlsudd är före detta ordförande för ungdomsrådet i Kalmar. Hon blev medlem när 

hon gick i årskurs nio och var sedan medlem i ungdomsrådet i ca 3-3,5 år och satt som 

ordförande i ca tre år av dessa.  
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3.2.2 Lunds kommun 

Tove Klette folkpartistiskt kommunalråd och är det kommunalråd som är ansvarig för de 

ungdomspolitiska frågorna i Lunds kommun och som har en kontinuerlig kontakt med 

ungdomstinget och har varit med ända från startandet 2003. 

 

Tor Ohlsson är heltidsanställd ungdomssamordnare i Lunds kommun som varit med i 

förarbetet och starten av ungdomstinget 2003. Hans uppgift är att fungera som kontaktperson 

för både ungdomar och politiker. Som ungdomssamordnare i Lunds kommun skriver han 

politiska program för unga, gör enkäter och sitter med i olika sammanhang inom kommunen.    

 

Viktor Nybom är aktiv medlem i Lunds ungdomsting, han har varit med på stortingen sedan 

två år tillbaka och sitter med i samordningsgruppen, skolutskottet och internationella 

utskottet. Han har också hållit en del föreläsningar om ungdomstinget för utomstående, bland 

annat för andra kommuner.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultat och analys. Här kommer jag att lägga fram 

min jämförelse av kommunerna och försöka visa de förklaringsfaktorer, likheter och 

skillnader som ligger till grund för varför inflytandeforum för unga fungerar i vissa 

kommuner och inte i andra. Detta kommer att göras med en återkoppling till mina 

frågeställningar.   

 

4.1 Startandet 

Mina frågeställningar rörande inflytandeforumen för ungas startande var följande, vilka låg 

bakom beslutet? Vilka likheter och skillnader finns mellan fungerande och icke-fungerande 

när det gäller startandet av inflytandeforum för unga? Vilket var syftet/motiv?  

 

4.1.1 Syfte och mål 

Inflytandeforumen för ungas uppsatta syften och mål är det som ligger till grund för det 

framtida arbetet. Inflytandeforumen för ungas syfte och mål överensstämmer till stor del med 

den nationella ungdomspolitikens mål som är följande, ett att ungdomar skall ha goda 

förutsättningar att leva ett självständigt liv, två att ungdomar skall ha verklig möjlighet till 

inflytande och delaktighet. tre att ungdomars engagemang, skapande, förmåga och kritiska 

tänkande skall tas till vara som en resurs (regeringens proposition 1998/99115:30). 

 

Lunds ungdomstings syfte är utifrån den nationella ungdomspolitiken att politiker och 

tjänstemän skall se ungdomarna som en tillgång och resurs i den kommunala verksamheten.  

Från ungdomarnas sida blir syftet att försöka skapa en bättre tillvaro för unga i Lunds 

kommun, att ge ungdomarna ett inflytande där de har möjlighet att på ett tidigt stadium föra 

en dialog med tjänstemän och politiker. Det är viktigt att denna dialog sker på ett tidigt 

stadium eftersom när en fråga kommer upp i kommunfullmäktige och blir känd för 

allmänheten är det oftast för sent att vara med och påverka och ändra beslutet. Syfte och mål 

hänger ihop med ungdomstingets grundstenar, dialog, påverkan och egna aktiviteter (Klette 

och Ohlsson 2008). Lunds ungdomsting har i sina stadgar satt upp deras syfte och mål i sex 

punketer som är följande (Lunds ungdomstings stadgar 2005): 
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• Ungdomstinget ska vara ett forum där ungdomar, politiker, tjänstemän och andra 

samhällsaktörer kan mötas och utbyta åsikter. Målet är att framföra ungdomars åsikter 

• Vara med och diskutera fram förslag om de frågor som rör barn och ungdomar 

• Driva aktuella frågor som berör barn och ungdomar framåt 

• Uppmärksamma och stödja ungdomsprojekt i enlighet med de grundläggande 

principerna 

• Skapa intresse för samhällsfrågor hos ungdomar 

• Kunna genomföra egna projekt 

 

Kalmar ungdomsråd har som grundläggande syfte att öka ungas inflytande och delaktighet i 

samhället, genom att ungdomarna får vara med och driva och påverka beslut rörande 

ungdomar. Kalmar ungdomsråd har också med syfte och mål i stadgarna i form av fem 

punkter som är följande (Kalmar ungdomsråd stadgar): 

 

• Att väcka intresse hos ungdomar för eget inflytande och engagemang i samhällsfrågor 

• Att skapa ett alternativt forum till de politiska ungdomsförbunden 

• Att skapa ett forum för att driva frågor så att ungdomars inflytande säkerställs enligt 

Barnkonventionen 

• Att fungera som en länk mellan ungdomar och politiker/tjänstemän i Kalmar kommun 

• Att reellt öka ungdomars inflytande i de beslut som fattas i ungdomsfrågor 

 

Båda inflytandeforumen för unga har i grund och botten samma syfte, det är inte några större 

skillnader. Syften och mål för inflytandeforumen för unga kan sammanfattas enligt följande. 

Syftet är att försöka öka inflytandet för unga genom att skapa intresse kring, väcka och driva 

ungdomsfrågor genom dialog med beslutsfattare.  

 

4.1.2 Initiativ 

När det gäller startandet av inflytandeforumet för unga i både Kalmar och Lunds kommun 

finns det många likheter. Båda kommunerna har i det föreliggande arbetet kring 

inflytandeforumet för unga använt sig av olika former av brainstorming för att få fram vad 

ungdomarna i kommunen ville ha för sorts inflytande, Kalmar använde sig av 
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metaplanmetoden, Lund använde sig av framtidverkad, båda dessa är avancerade former av 

brainstorming (Gustafsson och Ohlsson 2008).  

 

Initiativtagare till ungdomsrådet i Kalmar och ungdomstinget i Lund har i båda fallen varit 

ungdomarna själva, de har även varit med och utformat organisationen. I Kalmar var det ett 

antal ungdomar som efter ett regionalt ungdomsparlament tog initiativet till att starta någon 

form av inflytandeforum för unga på kommunal nivå. Med hjälp av metaplanmetoden 

arbetade en mindre grupp ungdomar fram Calmare ungdomsråd och dess utformning. Detta 

presenterades på ett ungdomsforum som anordnades av denna grupp och efter det bildades 

ungdomsrådet (Gustafsson 2008). Under de första åren brottades ungdomsrådet med 

struktureringsproblem som handlade om just utformningen av ungdomsrådets verksamhet 

(Verksamhetsberättelse 1997/98). I Lunds kommun tillsattes en utredning av 

kommunfullmäktige som skulle ta fram ett politiskt program för unga, detta gjordes eftersom 

det fanns ett önskemål från politikerna sida att ge ungdomarna mer inflytande men de gav 

inga direktiv om hur detta inflytande skulle se ut. Utifrån detta uppdrag genomfördes samtal 

med hundratals ungdomar ute i kommunen, till dessa ungdomar ställdes två frågor, på vilket 

sätt vill du vara med och påverka? Och vilka frågor vill du vara med och påverka i? Genom 

dessa samtal gjordes upptäckten att det fanns ett stort intresse bland ungdomarna att vilja 

engagera sig. Med detta som grund deltog ett mindre antal ungdomar på framtidverkstaden 

och där framförde ungdomarna idén om ett ungdomsting. Utformningen av ungdomstingets 

organisation fastställdes av ungdomarna på det första stortinget som hölls 2003 (Ohlsson 

2008).  

 

4.1.3 Engagemang  

När det gäller inställningen till ett startande av inflytandeforum för unga har det inte varit 

någon skillnad blocken emellan i någon av kommunerna. Inflytande för unga är något som det 

lyder enighet kring bland de olika blocken. I Lunds kommun har denna enighet varit en 

förutsättning för att arbetet skall kunna fortgå eftersom Lunds kommun har bytt majoritet i 

kommunfullmäktige efter varje val sedan 1982 (Elfström och Klette 2008).    

 

I båda kommunerna har det bland politikerna funnits ett utbrett stöd för ett startande av ett 

inflytandeforum för unga. I Kalmar har den politiska viljan till ett startande av ett 

inflytandeforum för unga varit väldigt stor, ”det har funnits ett helhjärtat stöd från oss 
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politiker”  (Elfström 2008). I Lunds kommun var det som tidigare nämnts kommunfullmäktige 

som startade en utredning för att få fram ett politiskt program för unga och till följd av detta 

fanns det ett väldigt stort intresse för startandet av ungdomstinget bland politikerna, det var ett 

fåtal politiker som hade en rädsla att ungdomstinget skulle bli en slags kravmaskin där de bara 

ville ha och ha (Klette och Ohlsson 2008).   

 

Intresset för ett startande av ett inflytandeforum för unga bland ungdomarna ute i 

kommunerna var ungefär det samma. På Lunds ungdomstings första storting var ca 150 

personer närvarande, det fanns en nyfikenhet bland ungdomarna. Kalmars ungdomsråd hade 

vid startandet ett varierande antal medlemmar, vid det första ungdomsforumet var det mycket 

folk men kärnan bestod av ca 10-12 personer som arbetade aktivt och engagerade sig olika 

projekt (Gustafsson och Ohlsson 2008). Om man ser till antalet ungdomar som var med vid 

startandet i förhållande till antalet ungdomar som finns i hela kommunerna är det inte något 

stort intresse men vid en ny företeelse som detta är det svårt att ha en bred förankring. Det är 

också svårt att påstå att detta stämmer med verkligheten eftersom det bygger på enskilda 

respondenters uppfattning.  

 

I detta avsnitt har faktorerna kring inflytandeforumen för ungas startande belysts. Syfte och 

mål, initiativ och engagemang är de tre centrala faktorer som belysts, dessa faktorer har inte 

skiljt sig speciellt mycket, inflytandeforumen för unga har ungefär samma syften och mål, 

initiativet till startandet var ungdomarna själva och engagemanget har från både ungdomar 

och politiker varit ungefär det samma, vad har dessa faktorer spelat för roll för det pågående 

arbetet och de institutionella strukturerna?  

 

4.2 Pågående verksamhet 

Min frågeställning rörande inflytandeforumen för ungas pågående verksamhet var följande, 

vilka likheter och skillnader i problem/hinder har funnits under inflytandeforumet för ungas 

pågående arbete? 

 

4.2.1 Rekrytering och information 

Rekrytering och information är två företeelser som går ihop med varandra. Inflytandeforumen 

för ungas rekrytering beror i allra högsta grad på hur de har lyckats nå ut med informationen, 
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marknadsföringen spelar en mycket central roll i detta avseende. Rekrytering är ett 

grundläggande måste för att en verksamhet som inflytandeforum för unga skall kunna fortgå. 

Detta gäller framförallt organisationer som är direkt knutna till ungdomar, där kontinuiteten är 

ett stort problem, den finns inte där på samma sätt som det gör kring andra organisationer 

eftersom ungdomar inte förblir ungdomar hela livet, de växer upp och blir vuxna. Därför är 

det viktigt att det fylls på med nya ungdomar regelbundet för att verksamheten skall kunna 

fortskrida.   

 

Kalmar ungdomsråd hade under de åren det var verksamt ett växlande antal medlemmar som 

arbetade aktivt, som minst kunde det vara 5-6 personer upp till som mest 15-20. På 

ungdomsforumen som anordnades av ungdomsrådet varierade antalet ungdomar mellan 60-

130, det var på dessa som rekryteringen var som starkast, de ungdomar som var delaktiga i 

sakfrågor var de som ville arbeta vidare i ungdomsrådet. I aktivitetsfasen har det varit fler 

killar än tjejer men i den mer resonerande delen då de sitter och pratar har det varit fler tjejer. 

Under de sista åren bestod ungdomsrådets innersta kärna, de som försökte få igång projekt 

endast av ca 5-6 personer (Gustafsson och Karlsudd). Enligt stadgarna var det tänkt att 

styrelsen skulle utses vid ungdomsrådets årsmöte men så blev inte fallet, styrelsen utsågs 

istället internt bland de ungdomar som ingick i kärnan på ett icke-formellt vis (Gustafsson och 

Karlsudd 2008).    

 

Detta innebar att det var alldeles för få medlemmar för att kunna driva verksamheten framåt 

på ett effektivt sätt. De 5-6 medlemmar som tillhörde den innersta kärnan var de ungdomar 

som skulle föra verksamheten vidare genom information och ny rekrytering. Denna kärna var 

också de ungdomar som skulle driva de pågående projekten. De olika projekten som pågick 

innefattade mycket arbete för dessa personer och detta ledde till att projekten tog upp väldigt 

mycket tid och därmed fick rekryteringen av nya medlemmar stå åt sidan. När denna kärna av 

ungdomar tog studenten kände de sig slutkörda, de hade lagt ner mycket arbete av fritiden och 

offrat skolan och därmed slutade de att vara aktiva i ungdomsrådet och kände att de ville göra 

något annat. I och med att rekryteringen hade varit i sidosatt fanns det inga ungdomar som 

fyllde på ungdomsrådet och därmed fick det läggas ned (Karlsudd 2008).  

 

Inom Kalmar ungdomsråd har det funnits stora problem rörande marknadsföring av 

ungdomsrådet. Ungdomsrådet brottades med problemet hur de skulle få ungdomar att se att de 

fanns och vad de kunde ha för nytta av dem. Detta ansåg de vara ett stort problem eftersom de 
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knappt själva visste vad de höll på med (verksamhetsberättelse 1997). Det var inte specifikt 

klarlagt vad ungdomsrådet skulle ha för roll och uppgifter, det fanns en stor otydlighet 

rörande detta, i och med detta kände ungdomsrådet att de inte ville marknadsföra sig eftersom 

de inte visste själva vad de ville göra kunde de heller inte bestämma vad de skulle göra utan 

att bygga det på alla kommunens ungdomars åsikter (Elfström och Gustafsson 2008). Tanken 

var att ungdomarna i kommunen skulle engagera sig i projekt själva, och driva igenom dem, 

kommunen ville inte sätta frågor i ungdomarnas mun. Intentionen bland ungdomarna i Kalmar 

har varit att det inte är tillräckligt bra i kommunen för att de skall vara nöjda men det är inte 

tillräckligt dåligt för att för vilja ändra på det och engagera sig (Karlsudd 2008). Detta 

tillsammans med otydligheten rörande ungdomsrådets uppgifter och roll innebar att 

verksamheten förföll väldigt ostrukturerad och försvårade rekryteringen av nya medlemmar.  

 

Andra problem gällande rekrytering och information rörande Kalmars ungdomsråd har varit 

att den tänkta hemsidan aldrig blev färdigställd. Kommunen tillsatte pengar till ett 

införskaffande av en hemsida men denna blev aldrig klar. Ungdomsrådet hade inte heller 

någon egen lokal där folk kunde nå dem. Ungdomarna upplevde att informationen enbart låg 

på dem själva, politikerna tillsatte pengar till information men gjorde inget annat för att hjälpa 

till och marknadsföra ungdomsrådet (Karlsudd 2008).    

 

På Lunds ungdomstings storting brukar det vara mellan 120-180 personer av dessa är det ca 

20-30 som arbetar aktivt inom samordningsgruppen och i de olika utskotten. Av ungdomarna 

som är representerade är det ca 2/3 tjejer. Lunds ungdomsting representationen utifrån 

etnicitet och landsort kontra tätort är väl spridd och stämmer överens med hur det ser ut i 

kommunen i övrigt, även funktionshindrade ungdomar har en god representation i 

ungdomstinget (Ohlsson 2008). 

 

Grundtanken är att ungdomstinget skall vara ett aktivt forum som alla känner till och vet att 

det finns som en resurs i frågor som berör unga (politiskt program för unga). Lunds 

ungdomsting har skolan som bas för deras rekrytering. Grundtanken är att de ungdomar som 

är medlemmar i ungdomstinget skall vara ambassadörer för verksamheten och sprida den 

vidare till andra ungdomar. Lunds ungdomsting har satsat mycket på information och 

marknadsföring för att kunna nå ut till så många ungdomar som möjligt i kommunen, de 

försöker hålla organisationen så öppen som möjligt. Detta har skett genom affischering om att 

det är storting ute på samtliga skolor. De har också använt sig av så kallade PR-bord där 
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representanter från ungdomstinget befinner sig ute på skolorna och berättar om ungdomstinget 

och kommande storting, vid dessa går det att anmäla sig till stortingen. På Wickmanska 

gården som är ett café för unga finns aktuell information rörande ungdomstinget uppsatt. 

Ungdomstinget har också använt sig av lunarstorm, som är en webbsida för ungdomar, på 

denna sida har ungdomstinget gått ut med reklam om att det är storting och adress till var det 

går att anmäla sig (Ohlsson och Nybom 2008). Lunds ungdomsting är en öppen organisation 

som saknar en traditionell styrelse, ordförande och sekreterare väljs alltid vid mötestillfällena, 

detta innebär att alla medlemmar är likställda (Ohlsson och Nybom 2008).  

 

Till skillnad från Kalmars ungdomsråd har Lunds ungdomsting haft en hemsida för 

verksamheten tillgänglig ända sedan starten 2003. Ungilund.se är en hemsida som är av och 

för unga i Lunds kommun. Webbsidan innehåller inte enbart information som rör 

ungdomstinget utan handlar om mycket annat som berör ungdomar i kommunen. På denna 

sida finns utförlig information angående ungdomstinget. Hur det startade, hur verksamheten 

fungerar, storting, utskott, samordningsgrupp, aktuell information gällande nästkommande 

storting, utskottsmöten och information om hur man kommer i kontakt med dessa. Denna sida 

uppdateras kontinuerligt för att hålla informationen aktuell (ungilund.se 2008-05-14).  

 

För att knyta an till resonemanget kring maktens fjärde ansikte som innefattar makt inom 

nätverkskulturer. Kalmars ungdomsråd hade svårigheter med att nå ut till andra ungdomar och 

rekrytera nya medlemmar av en rad olika skäl som har belysts ovan. Jag tolkar det som att den 

innersta kärnan inom ungdomsrådet blev ett ”internt nätverk”, i och med uteblivande 

rekrytering blev ungdomsrådet bestående av en och samma grupp som internt utsåg styrelsen 

och fattade beslut rörande ungdomsrådet. Inom ett ”internt nätverk” fattas beslut i allt större 

utsträckning informellt och förblir odokumenterade. Detta var i sig inte något problem för 

ungdomsrådets fortskridande arbete för stunden eftersom denna grupp var oerhört engagerad 

och fick igenom en rad olika projekt, utan problemet kom när denna grupp slutade i 

ungdomsrådet. Finns det några som kan ta över en organisation där de flesta beslut har fattats 

informellt och är odokumenterade? Detta är ett stort problem när en organisation vänder sig 

inåt eftersom det nästintill blir omöjligt för utomstående att kunna få tillträde till 

sammanslutningen och därmed blir det svårt att få en inblick i vad som egentligen pågår.  

 

Lunds ungdomsting upplever jag som en organisation som är betydligt öppnare i jämförelse 

med Kalmars ungdomsråd. De har satsat mycket på information, de försöker att vara väldigt 
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öppna och visar tydligt vad ungdomstingets verksamhet går ut på. Genom att inte ha någon 

traditionell styrelse visar de att alla deltar på lika villkor, de visar att det inte finns någon 

speciell grupp inom organisation som har ett större ansvar utan ansvaret ligger på samtliga 

medlemmar, därmed behöver man som utomstående inte försöka tränga sig in i en sluten 

gemenskap.  

 

Marknadsföring är förknippat med maktens tredje ansikte (makten över tanken), vilket 

innebär att man försöker förändra människors uppfattning om något och det är vad 

marknadsföring handlar om. I dagens samhälle är marknadsföring väldigt centralt, reklam 

tillhör vår vardag, reklampelare, tv-reklam m.m. Hörs och syns man inte är det svårt att nå 

andra människor. Det är precis vad det handlar om för inflytandeforumen för unga också, det 

gäller att marknadsföra sig för att kunna rekrytera nytt folk. Att marknadsföra sig på de arenor 

där ungdomarna finns är rätt väg att gå. I detta avseende tycker jag att Lunds ungdomsting har 

varit väldigt bra eftersom de har marknadsfört sig ute på skolor, ungdomscaféet (Wickmanska 

gården), och webbsidor för unga.  

 

4.2.2 Legitimitet 

Hur väl förankrat är inflytandeforumen för unga bland politikerna och ungdomarna ute i 

kommunen? Kalmars ungdomsråd har med resonemanget ovan kring rekrytering och 

information inte haft någon väl förankring bland ungdomarna ute i kommunen. Det var inte 

många ungdomar ute i kommunen som kände till att ungdomsrådet fanns eftersom de hade 

stora information- och rekryteringsproblem som har beskrivits tidigare (Karlsudd och 

Gustafsson 2008). Lunds ungdomsting har jämfört med Kalmars ungdomsråd en bredare 

förankring bland ungdomarna ute i kommunen eftersom de har satsat mycket på information 

men det är fortfarande långt ifrån alla ungdomar som känner till ungdomstinget och dess 

verksamhet (Ohlsson).  

 

Hur väl förankrat är/var inflytandeforumen för unga bland politikerna? Representanter från 

kommunledningen i Kalmar kommun träffade ungdomsrådet vid ett antal tillfällen varje år, i 

samband med ungdomsforumen som hölls varje år och planering inför dessa. Ansvarigt 

kommunalråd hade möjlighet att bjuda in ungdomsrådet för att diskutera någon speciell fråga. 

Kontakten som fanns mellan ungdomsrådet och politikerna bestod mestadels mellan 

kommunledningen och ungdomsrådet och inom kommunledningen upplevde ungdomsrådet 
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att de hade en legitimitet eftersom de där kunde diskutera olika frågor och där kände 

ungdomsrådet att de fick ett bra stöd. Politikerna i kommunledningen upplevde att samarbetet 

med ungdomsrådet var givande eftersom de kunde diskutera frågor med ungdomsrådet och 

sedan använda dem som en referensgrupp. Ute i de olika nämnderna har ungdomsrådet inte 

känt att de har någon legitimitet eftersom kontakten med dessa har varit väldigt liten. 

Nämnderna har på samma grunder känt att de inte fick någon vidare hjälp av ungdomsrådet 

(Elfström, Gustafsson och Karlsudd).  

 

Mötena mellan Lunds ungdomsting och Lunds kommuns beslutsfattare sker på deras storting 

och ibland också vid utskottsmöten. Ungdomstinget bjuder in politiker och tjänstemän i frågor 

som rör alla kategorier. Ungdomstinget anses ha hög status bland politiker och tjänstemän, de 

hävdar att nästintill alla politiker och tjänstemän känner till ungdomstinget och dess 

verksamhet och att det därmed infinner sig en legitimitet för ungdomstinget bland 

beslutsfattarna (Ohlsson 2008). Ungdomarna känner att de kan föra en bra dialog med 

politikerna, lyssnar på dem och tar till sig vad de säger, detta innebär att deras arbete tas på 

allvar (Nybom 2008). I detta avsnitt vill jag poängtera att jag enbart beskriver mina 

respondenters uppfattning om hur legitimiteten har varit, hur den överensstämmer med 

verkligheten är svårt att dra slutsatser kring.  

 

4.2.3 Makt och befogenheter 

Både Lunds ungdomsting och Kalmar ungdomsråd har haft en egen budget. Kalmar 

ungdomsråd har haft en budget som ungdomarna inom rådet har beslutanderätt kring, 

budgeten har varierat mellan åren men den har legat runt 200 000 kr, ungdomsrådet har även 

fått ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen i specifika projekt (Gustafsson 2008). 

Ungdomsombudet (kontaktpersonen) har varit kassör och är den person som haft det 

övergripande ansvaret för att budget efterföljs och inte överskrids (Kalmar ungdomsråds 

stadgar). Lunds ungdomsting har också en egen budget som ligger runt 150 000 kr som 

ungdomarna själva har beslutanderätt kring. De pengar som ingår i denna budget skall gå till 

verksamhet skapat av och för ungdomar i Lunds kommun. För att ta del av dessa pengar 

måste man ansöka om ekonomiskt stöd i form av motion som skickas till ungdomstinget och 

behandlas på stortingen (Ohlsson och Nybom). Lunds kommuns ungdomssamordnare 

(kontaktpersonen) är likt Kalmar kassör för ungdomstinget (Stadgar 2005). Genom att ge 

inflytandeforumen för unga en egen budget ger man dem en viss makt. Detta tror jag är bra 
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eftersom man då ger ungdomarna möjligheten att skapa något själva, vilket stärker deras 

självförtroende. I det avseendet är det bra men hur mycket kan man egentligen genomföra 

med en sådan smal budget?   

 

Inom de inflytandeforum för unga som jag valt att undersöka har jag upptäckt att det finns tre 

typer av kommunikationskanaler. Den första kanalen innebär att politiker bjuder in 

inflytandeforum för unga i frågor som politikerna själva vill lyfta fram och diskutera. Den 

andra kanalen innebär att inflytandeforumen för unga bjuder in politiker i frågor som 

ungdomarna själva vill lyfta fram och diskutera. Den tredje och sista kanalen innebär att 

inflytandeforumen för unga är remissinstans vilket innebär att politikerna efterfrågar 

inflytandeforumen för ungas åsikter i de frågor som de själva vill ha ett utlåtande kring. I 

kanal ett och tre är det politikerna som formulerar dagordningen eftersom det är i dem som 

politikerna som är initiativtagare till kommunikationen. I kanal två är det tvärtom, då är det 

ungdomarna som är initiativtagare. Det rådande maktförhållandet är att inflytandeforumen för 

ungdomar saknar reell makt och är enbart rådgivande. Dialogen mellan inflytandeforumen för 

unga och beslutsfattare inom dessa kommunikationskanaler präglas av deliberativa samtal.  

 

Tabell 3: Förtydligande av kommunikationskanaler 

Kommunikations-

kanal 

Kontroll över 

dagordningen  

Maktförhållande Reell makt Deliberativa 

samtal 

1 Politiker Rådgivande Nej Ja 

2 Ungdomar  Rådgivande Nej Ja 

3 Politiker Rådgivande Nej Ja 

1: Politiker bjuder in inflytandeforumen för unga i frågor som de själva vill lyfta fram och 

diskutera 

2: Inflytandeforumen för unga bjuder in politiker i frågor som de själva vill lyfta fram och 

diskutera 

3: Remissinstans, politikerna efterfrågar inflytandeforumen för ungas åsikter i de frågor som 

de vill ha ett utlåtande kring  

 

Kalmar ungdomsråd fungerade som en kommunal remissinstans, vilket innebar att 

ungdomsrådets yttranden togs med i bedömningen för det beslut som skulle fattas. Detta 

innebar att de olika nämnderna inom kommunen skickade handlingar och ärenden till 

ungdomsrådet i de frågor som de ansåg att det behövdes ett ungdomsperspektiv, barn och 
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ungdomsförvaltningen skickade alla sina handlingar. Ungdomsrådet upplevde detta som 

mycket krävande och administrativt. Det blev väldigt mycket handlingar som skulle läsas 

igenom, ungdomsrådet kände att de inte klarade av denna administration, vilket ledde till att 

ungdomsrådet fick friheten att själva välja vilka frågor de skulle yttra sig i, de blev 

remissinstans i de frågor de ville vara det i. Ansvarigt kommunalråd hade möjlighet att bjuda 

in ungdomsrådet för att diskutera någon speciell fråga och på ungdomsforumen bjöd 

ungdomarna in politikerna (Elfström, Gustafsson och Karlsudd).  

 

Lunds ungdomsting har fungerat som remissinstans i vissa frågor och det har också likt 

Kalmars ungdomsråd varit i de frågor som de själva har velat yttra sig i. Lunds ungdomsting 

besitter ingen reell makt i det avseendet att politikerna inte har något krav på sig att ta med 

ungdomstingets yttranden i de beslut som fattas eftersom ungdomstinget har en rådgivande 

funktion som kan liknas med ett ”bollplank”, de har en så kallad deliberativ roll. 

Ungdomstinget bjuder in politiker och tjänstemän till storting och utskottsmöten i de frågor 

som ungdomstinget vill diskutera och samtala kring. Det är vid dessa sammankomster som 

dialogen gör sig märkbar, ungdomstinget upplever att dialogen mellan ungdomar och politiker 

och tjänstemännen är god. Många av de frågor som förts upp av ungdomstinget och 

diskuterats på stortingen har politikerna tagit till sig och fört vidare till beslut i 

kommunfullmäktige. Ungdomstinget känner i och med detta att deras verksamhet tas på allvar 

och att de blir lyssnade på (Klette, Ohlsson och Nybom 2008).  

 

Som jag tidigare skrev är det politikerna som har makten över dagordningen i 

kommunikationskanal ett och tre och inflytandeforumen för unga i den andra. Detta innebär 

att politikerna har betydligt mer inflytande över hur dagordningen formuleras än 

inflytandeforumen för unga eftersom de kontrollerar två av tre kommunikationskanaler. Hur 

utnyttjas detta från politikernas sida? Konstrueras dagordningen så att inflytandeforumen för 

unga får vara delaktiga i alla beslut rörande ungdomar? Troligtvis inte eftersom i princip alla 

beslut som tas kan kopplas till ungdomar på något sätt innebär detta att politikerna väljer vad 

inflytandeforumen för unga skall få vara med och tycka till om. Det kan också vara på det 

viset att politikerna tror att ungdomar bara bryr sig om vissa frågor. Politiker säger ofta att 

”ungdomar skall vara med och bestämma i ungdomsfrågor”. Detta medför att det blir 

politikerna som bestämmer vad som är ungdomsfrågor och vad som inte är det, vilket istället 

borde vara ungdomarnas uppgift att bestämma. Utifrån detta resonemang innebär det att 

kommunikationskanal två är väldigt viktig för ungdomarna eftersom det är under denna kanal 
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som inflytandeforumen för unga har möjlighet att formulera dagordningen själva, på denna 

kanal ges det möjlighet att föra fram de frågor som politikerna inte har fört fram eller hållit 

borta från dagordningen.  

 

De inflytandeforum för unga som jag valt att undersöka har ingen reell makt utan de fungerar 

som rådgivande Kalmar ungdomsråd använder sig av samtliga kommunikationskanaler, det 

har inte framkommit vilken kanal som använts mest. Lunds ungdomsting har mestadels 

fungerat som ”bollplank” till politiker, där man själva bjuder in politiker. För ett 

inflytandeforum för unga som har en rådgivande funktion är viktigt att upprätthålla en god 

dialog med politikerna. God dialog upprätthålls av deliberativa samtal. Politiker och 

ungdomar skall till så stor utsträckning som möjligt försöka att hålla en öppen diskussion där 

man rådslår och noga överväger olika alternativ och med detta fatta ett beslut som gynnar ”det 

gemensamma bästa”. Om detta efterföljs finns det möjlighet för inflytandeforum för unga att 

utan reell makt uppnå ett stort inflytande. Jag upplever att Lunds ungdomsting har en bättre 

dialog med politikerna än vad Kalmar ungdomsråd hade. Kalmar ungdomsråd hade en god 

dialog med kommunledningen vilket i sig är bra men Lunds ungdomsting har en bredare 

förankring och därmed kan man föra en dialog med fler beslutsfattare. Genom att ha en dialog 

med fler beslutsfattare kan möjligheten att få gehör för fler åsikter öka.  

 

4.3 Institutionella strukturer  

För att återgå till min frågeställning rörande institutionella strukturer, vilka institutionella 

strukturer (organisering) kan ha påverkat inflytande forumen för ungas olika vägar?  

 

4.3.1 Kontaktpersonens funktion 

Kontaktpersonen (tjänstemannen) i Kalmar kommun går under det samlade ordet 

ungdomsombud. Som ungdomsombud i Kalmar kommun arbetar man gentemot hela den 

kommunala verksamheten, alla nämnder och förvaltningar. Deras uppgift är att stödja 

stimulera och inspirera nämnder att arbeta för ungdomars inflytande. Ungdomsombudet hade 

även som uppgift att vara ungdomsrådets lots vilket innebar att man skulle stödja och vägleda 

ungdomarna in den kommunala verksamheten (Gustafsson 2008).  
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Lunds kommun har två heltidsanställda ungdomssamordnare som arbetar med en 

sektorsövergripande ungdomspolitik, vilket innebär att deras uppgift är att se till att alla 

nämnder och förvaltningar i Lunds kommun skall fundera över ungdomarnas roll. 

Ungdomstinget är en stor del av arbetet, sen skriver de politiska program för unga, försöker 

skapa forum och mötesplatser mellan ungdomar och beslutsfattare, politiker och tjänstemän 

samt sitter med i olika sammanhang i kommunen. I ungdomstinget fungerar dessa som 

bollplank och inspiratörer till ungdomarna (Ohlsson 2008).    

 

Det som karakteriserar samtliga svar från respondenterna är att kontaktpersonens funktion har 

en oerhört viktig roll i ett inflytandeforum för unga. Denna funktion anses vara viktig både 

från politikernas och ungdomarnas håll, men den har haft större betydelse för ungdomarna. 

För politikerna fungerar kontaktpersonen som en naturlig länk mellan de själva och 

ungdomarna, vilket i sig underlättar kommunikationen eftersom politiker och ungdomar i en 

del fall har svårt att upprätthålla en direktkontakt. Från ungdomarnas sida uppfattas 

kontaktpersonens roll som nästan ovärderlig utan dennes närvaro skulle ungdomarna få gå en 

väldigt lång omväg för att få veta hur en kommun fungerar och vart de ska vända sig i olika 

ärenden (Gustafsson 2008).    

 

En av de stora skillnaderna mellan dessa kommuner är utformningen av kontaktpersonens 

tjänst. Lunds kommun hade redan från början en person som var heltidsanställd och arbetade 

mycket med ungdomstinget, detta utvecklades till två heltidsanställda i och med 

organisationens växte och blev större. Heltidstjänsterna har uppfattats som väldigt nyttiga 

eftersom de skapar en närmare kontakt med ungdomarna och att de därmed kan hjälpa till och 

stötta dem i allt större utsträckning, exempel på detta kan vara att se till att en ungdom inte tar 

på sig för mycket arbetsuppgifter (Ohlsson 2008). I Kalmar fanns det inga tydliga riktlinjer 

för hur mycket ungdomsombudet skulle arbeta med ungdomsrådet och det var väldigt 

odefinierat kring vilka uppgifter det skulle ha rörande ungdomsrådet. Detta upplevdes som ett 

problem både från ungdomsombudet själv som tyckte att det hade varit bättre om det hade 

funnits en angiven procentuell del av hennes tjänst som skulle ha arbetat med ungdomsrådet 

och det är något som hon nu i efterhand anser att hon borde ha krävt. Ungdomarna uppfattade 

det som ett väldigt stort problem. Ungdomarna kände att vissa projekt blev lidande för att de 

inte kunde ha en ständig kontakt med ungdomsombudet eftersom det inte fanns tillräckligt 

med tid för denne att hjälpa till. De tror att om det hade varit en heltidstjänst knutet till 

ungdomsrådet hade många fler projekt kunnat genomföras (Gustafsson och Karlsudd 2008). 
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En annan viktig skillnad är kontinuiteten, i Lunds kommun har ungdomstinget haft en och 

samma kontaktperson (Tor Ohlsson), vilket har skapat en kontinuitet. Han har varit med sen 

det startade och sitter inne med väldigt mycket kunskaper om verksamheten. I Kalmar fanns 

det en kontinuitet mellan åren 1997-2002 då Charlotte Gustafsson var ungdomsombud, i 

samband med att hon blev mammaledig anställdes först en person under en kortare tid och 

därefter ännu en ny. Ungdomarna ansåg att den nyanställda inte besatt de kunskaper som 

Charlotte gjorde och därmed försvann väldigt mycket kunskap från organisationen. Det nya 

ungdomsombudet uppfattades som oerfaret och saknade det breda kontaktnätet inom 

kommunen. Detta i kombination med bristande direktiv från kommunen rörande arbetet med 

ungdomsrådet ledde till att verksamheten inte kunde fortgå på ett effektivt sätt (Karlsudd 

2008).    

 

4.3.2 Skolans attityd 

Skolornas förhållningssätt till inflytandeforumen för unga har skiljt sig åt i de båda 

kommunerna. I Lunds ungdomsting har skolan haft en central roll när det gäller rekrytering 

och information rörande ungdomstinget, vilket har beskrivits mer ingående i tidigare avsnitt. 

Skolorna i Lunds kommun ställer sig positivt till ungdomstingets verksamhet, det brukar 

aldrig vara några problem med att få ledigt från skolan när det är frågan om arbete gällande 

ungdomstinget. Skolorna tycker att det är bra att ungdomar engagerar sig och i olika 

samhällsfrågor, de menar att eleverna utvecklas som individer genom diskussion och samtal. 

Ett annat samarbete som ungdomstinget haft tillsammans med skolan har varit att ungdomar 

från ungdomstinget har varit med och utbildat elevråden på högstadieskolorna (Ohlsson och 

Nybom 2008). Skolans roll rörande Kalmars ungdomsråd har varit väldigt liten. Skolans 

intresse för ungdomsrådets verksamhet var dålig. Frånvaro från skolan i samband med 

engagemang i ungdomsrådet uppfattades inte som något positivt från skolans sida, de ansåg 

att elevernas roll var att vara i skolan och ta hand om den i första hand (Gustafsson och 

Karlsudd 2008).   

 

Jag tycker det är viktigt att belysa skolans attityd rörande inflytandeforumen för unga. 

Skolans inställning till inflytandeforumen för unga skiljer sig märkbart mellan Lunds och 

Kalmar kommun. Jag tycker att det är ett mycket underligt beteende från Kalmars skolor att 

inte stödja inflytandeforumen för ungas verksamhet på ett bättre sätt eftersom skolorna arbetar 
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efter läroplanen och i läroplanen för elever upp till årskurs nio beskrivs klart och tydligt att 

alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö 

(Skolverket, Lpo 2006). Läroplanen som inbegriper gymnasieskolan skriver i deras läroplan 

att skolan skall sträva efter att varje elev aktivt skall bidra till en fördjupad demokrati 

i arbetsliv och samhällsliv och att stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och 

tillsammans med andra ta initiativ och påverka sina villkor (Skolverket Lpf 2006). Utifrån 

dessa uppsatta mål känns det som en självklarhet att skolan stöttar elever som engagerar sig 

ideellt inom inflytandeforum för unga.   
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5 Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka finna förklaringsfaktorer till varför 

inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. För 

att finna dessa har jag gjort en jämförande fallstudie av Lunds och Kalmar kommuns 

inflytandeforum för unga. Materialet bygger till stor del på samtalsintervjuer med personer 

kopplade till inflytandeforumen för unga. Nedan kommer jag att gå igenom de 

förklaringsfaktorer som framkommit. 

 

• Vilka låg bakom beslutet? Vilka likheter och skillnader finns mellan fungerande och icke-

fungerande när det gäller startandet av inflytandeforum för unga? Vilket var syftet/motiv?  

 

Min undersökning har visat att de valda kommunernas inflytandeforum för unga har varit 

väldigt lika när det gäller omständigheterna runt startandet. De uppsatta syften och mål är 

ungefär likadana, de belyser framförallt inflytande och påverkan för ungdomar samt dialog 

med beslutsfattare. Det är ungdomarna som tagit initiativet till startandet och varit med och 

utformat verksamheten. Engagemanget kring startandet har varit liknande, politikerna har 

ställt sig positiva och intresset bland ungdomarna har varit ungefär lika stort. Detta visar att 

även om det råder liknande förhållanden vid inflytandeforum för ungas startande är det inte 

säkert att det leder till framgång eller misslyckande i båda fallen. Jag hävdar att de faktorer 

som har påverkat vilken väg de olika inflytandeforumen för unga tar därmed finns i den 

pågående verksamheten och i den institutionella strukturen. Vad är det då för faktorer som gör 

att man tar skiljda vägar?  

 

• Vilka likheter och skillnader i problem/hinder har funnits under inflytandeforumet för 

ungas pågående arbete? 

 

När det gäller den pågående verksamheten är framförallt skillnader i rekrytering och 

information. Varför fick inflytandeforumet för unga läggas ner i Kalmar? Det är väldigt lätt 

att svara att det var för lite ungdomar, det var ett lågt intresse bland ungdomarna. Jag menar 

att detta argument aldrig håller. Framförallt inte i kommuner som Kalmar och Lund där 

antalet ungdomar är förhållandevis högt. Det finns sannolikt massa ungdomar som skulle 

engagera sig bara de erbjöds möjligheten.  
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Jag tror att mitt resonemang kring att Kalmar ungdomsråd blev ett så kallat ”internt nätverk” 

och vände sig inåt istället för utåt är en mycket betydelsefull förklaringsfaktor när det gäller 

vilken väg man tagit. Att en organisation vänder sig inåt behöver inte vara ett problem så 

länge de personer som ingår i organisationen finns kvar. Det är när personer från det ”interna 

nätverket” försvinner som problem uppstår.  

 

För att knyta an till de tre kommunikationskanaler som finns inom inflytandeforumen för 

unga är det svårt att se om det är någon specifik kanal som har påverkat i vilken riktning man 

gått eftersom båda har använt sig av samtliga kanaler. De har använt kanalerna i olika mycket 

utsträckning. För att kunna göra bedömning av dessa kanalers inverkan på vilken väg man 

tagit måste det ske en djupare granskning av vilka kanaler som använts mest och hur de har 

använts. I denna undersökning finns det inte möjlighet att mäta detta, och detta är något för 

framtida forskning.   

 

• Vilka institutionella strukturer (organisering) kan ha påverkat inflytandeforumet för ungas 

olika vägar? 

 

När det handlar om de institutionella strukturerna som kontaktpersonens funktion och skolans 

attityd har det visat sig att det är ganska stora skillnader inom dessa. Samtliga respondenter är 

eniga om att kontaktpersonens funktion är väldigt viktig ändå har kommunerna gjort olika 

prioriteringar kring tjänstens utformning. Att Lunds kommun har haft en heltidsanställd från 

början som sedan blev två heltidsanställda jämfört med Kalmar som har haft ett 

ungdomsombud som inte haft någon klar roll hur mycket den skulle arbeta med ungdomsrådet 

blir detta en väldigt stor skillnad. Det blir ganska uppenbart att ungdomarna i Lund har haft 

större möjlighet till kontakt och därmed mer tillgång till hjälp. Vid konstruerandet av en 

kontaktpersons tjänst tror jag att det krävs att man tänker till lite extra. Tjänsten är i grunden 

tillför att leda inflytandeforumen för unga in i den politiska strukturen. Jag anser att en 

heltidstjänst knuten till verksamheten är mer eller mindre ett måste. Det skall även finnas 

tydliga direktiv om vad funktionen innebär, vilka arbetsuppgifter som skall ingå. Man bör 

också tänka till vad det är för typ av person som ska arbeta med detta. Det bör vara en person 

som både är bra på att arbeta med ungdomar och har god kunskap om den politiska 

verksamheten, ett bra kontaktnät bland politiker och tjänstemän är som jag uppfattar det guld 

värt.  
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Jag tycker det är viktigt att belysa skolans attityd till inflytandeforumen för unga som en 

viktig förklaringsfaktor. Som jag tidigare skrev tycker jag det är underligt att skolan som i 

Kalmars fall ställer sig negativa till engagemang i ungdomsrådet. För att inflytandeforum för 

unga skall kunna fortgå är det viktigt att skolans förhållningssätt är positivt och uppmuntrar 

sina elever till engagemang utanför skolan.  

 

Det är som jag tidigare nämnt svårt att dra några större slutsatser kring engagemang, 

legitimitet, skolans attityd, rekrytering och information eftersom detta enbart bygger på 

enskilda respondenters uppfattning om situationen. Det är inte säkert att deras uppfattning 

stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 

 

Jag hoppas att denna uppsats kan bidra med en större förståelse för inflytandeforum för ungas 

funktion och varför de fungerar och inte fungerar men jag har inte tänkt dra några slutsatser 

kring varför inflytandeforum för unga fungerar eller inte fungerar eftersom min uppsats syftar 

till att finna tänkbara förklaringsfaktorer till fenomenet. Jag har med denna studie presenterat 

ett antal möjliga förklaringsfaktorer som kan ses som en start för vidare forskning. Där anser 

jag att jag lagt en grund att stå på.  

 

En uppfattning som har växt fram hos mig under uppsatsen gång har varit att ett 

inflytandeforum för unga aldrig kan falla på grund av ungdomarna. Resurser och 

beslutandemakt kommer alltid att ligga i politikernas händer.  
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Bilaga: Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

1. Vad heter du? 
2. Vad är/var din funktion i ungdomstinget/ungdomsrådet? 
3. Hur länge har du varit aktiv/arbetat inom/med ungdomstinget/ungdomsrådet? 
4. När startade ungdomstinget/ungdomsrådet? Hur länge pågick ungdomsrådet? 
5. På vems initiativ startades ungdomstinget/ungdomsrådet? Ungdomarnas? Politikers? 
6. Hur stort var intresset för ett startande bland ungdomar? Politikerna? 
7. Vilket syfte/motiv har/hade ungdomstinget/ungdomsrådet? 
8. Vilka mål ska/skulle ungdomstinget/ungdomsrådet uppfylla?  
9. Hur många ungdomar ingår/ingick ungdomstinget/ungdomsrådet?  
10. Hur är/var skillnad i kön, etnicitet eller tätort kontra landsbyggd? 
11. Vilken åldersgräns har/hade erat ungdomstinget/ungdomsråd? Motivering? 
12. Hur går/gick rekrytering till? Hur går information till mer konkret? 
13. Hur utses/utsågs styrelsen i ungdomstinget/ungdomsrådet? Ungdomarna själva? 
14. Vad har/hade ungdomstinget/ungdomsrådet för reell makt? Remissinstans? 

Rådgivande? Beslutande?  
15. Har/hade ungdomstinget/ungdomsrådet möjlighet att yttra sig i alla beslut eller enbart i 

vissa? Varför? Varför inte? Även ”viktiga” frågor som skattehöjning/skattesänkning 
eller frågor som inte anses som ungdomsfrågor?  

16. Kan/kunde ungdomstingets/ungdomsrådet lyfta fram egna frågor till 
kommunfullmäktige? Hur? Varför inte? 

17. Väger/vägde ungdomstinget/ungdomsrådets beslut/åsikter lika högt jämfört med andra 
beslutsorgan inom kommunen? Varför? Varför inte? 

18. Har/hade ungdomstinget/ungdomsrådet en egen budget? Om inte, hur finansierades 
verksamheten?  

19. Kan du ge exempel på frågor som ungdomstinget/ungdomsrådet har varit speciellt 
drivande i? 

20. Vad har/hade skolan för roll i ungdomstingets/ungdomsrådets verksamhet?  Viktig? 
Oviktig? 

21. Hur uppfattas/uppfattades ungdomstingets/ungdomsrådets pågående verksamhet hos 
politikerna? Har/hade ungdomstinget/ungdomsrådet legitimitet bland politikerna?  

22. Hur väl förankrat är/var ungdomstingets/ungdomsrådets pågående verksamhet bland 
ungdomarna ute i kommunen? 

23. Hur går/gick samarbetet mellan politiker och ungdomar till konkret? Möten? 
Information? 

24. Hur fungerar/fungerade tjänstemannens (kontaktpersonens) roll, vad hade den för 
uppgifter? Hur uppfattade rollens status? viktig? Oviktig? Från båda håll? 

25. Hur upplever/upplevde du att dialogen mellan ungdomstinget/ungdomsrådet och 
politikerna fungerade? 

26. Har Ungdomsstyrelsen varit engagerad? På vilket sätt?  
27. Vad tror du är den största anledningen till att det lades ner? Att det har kunnat fortgå? 
28. Har kommunen andra liknande inflytandeforum? Handikappråd, pensionärsråd? 
29. Har det varit maktskifte i kommunen? Olika inställning mellan blocken? 


