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SAMMANFATTNING

Barn och unga påverkas i stor utsträckning av politiska beslut som fattas inom kommuner. 

Många av de unga upplever att de inte kan vara med och påverka dessa beslut. Barn och unga 

som upplever att deras åsikter inte efterfrågas eller inte tas på allvar kan känna sig utanför 

samhället,  det  kan  också  leda  till  att  de  inte  känner  tillit  till  det  system  som  finns. 

Ungdomsråd  är  en  form  av  inflytandeforum  som  ger  ungdomar  möjlighet  till  politisk 

påverkan även för de ungdomar som inte uppnått åldern för rösträtt. 2005 beslutades det i en 

Norrbottenskommun att  ett  ungdomsråd skulle  inrättas  för  att  även de  unga i  kommunen 

skulle få möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattas i kommunen. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka denna verksamhet samt varför de ungdomar som är medlemmar i 

ungdomsrådet valt att engagera sig för att förändra situationen för unga i kommunen. Stor del 

av  materialet  har  samlats  in  genom  intervjuer  med  fem  medlemmar  från  kommunens 

ungdomsråd. Uppsatsen visar på att det är möjligheten att påverka som gjort att ungdomarna 

engagerat sig i ungdomsrådet. De upplever det som positivt att kunna göra något för andra 

ungdomar men upplever också att de möter hinder i sitt  arbete. Ett  av dessa hinder är att 

vuxna inte tar ungdomars åsikter på allvar. 

Nyckelord: ungdom, demokrati, sociologi, ungdomsråd 
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ABSTRACT

Children  and  youths  are  highly  affected  by  the  political  decisions  that  are  made  within 

communities. Many youths feel that they can’t affect the decisions and that they don’t have 

anything to say in the matters. Children and teens that feel like their opinions, thoughts and 

views aren’t wanted or aren’t taken seriously may feel like outcasts, rejected from society, 

and it may also lead to that they don’t trust the system that exists. Youth councils are one way 

of giving youths the possibility to political influence, including the ones that haven’t reached 

the legal age to vote. In 2005 it was decided that in one community in Norrbotten, a youth 

council was going to be established so the teens in the community would have the possibility 

to  take part  of  the decisions that  were made in the city.  The purpose of this  essay is  to 

examine this activity and why these youths  that  are a part  of the youth council  chose to 

commit themselves to change the situation for the youths in the community. A big part of the 

material have been gathered through interviews with five members of the community’s youth 

council. The essay shows that it is the possibility to affect that made the youths retain to the 

council. They look at it positively, but they also feel like they meet obstacles in their work. 

One of those obstacles is that adults don’t take youths’ opinions seriously.

Keywords: youth, democracy, sociology, youth council 
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1. INLEDNING 

”Det är mycket som stör mig… att folk säger ’vi måste börja satsa på unga nu’,  

’ungdomar är våran framtid’ och jag känner såhär att ungdomar är idag. De är inte  

framtiden, vi finns idag också” 

Möjligheten att påverka är en grundläggande demokratisk rättighet, dock är det många unga 

som inte vet var de ska vända sig för att framföra sina åsikter1.

Sverige är ett av de länder som kommit längst i arbetet med barnkonventionen. Trots det så 

finns det fortfarande mycket som behöver göras för att vi ska bli ännu bättre på att leva upp 

till de rättigheter som barn har. Barns rättigheter kan röra vardagliga saker som exempelvis att 

få vara med och påverka vardagen och att inte diskrimineras på grund av sin ålder. Det är 

vanligt att vuxna utgår från sina egna tolkningar och tror sig veta vad som är bäst för barnen. 

Barns  rättigheter  handlar  om  att  vuxna  måste  bli  bättre  på  att  ta  tillvarata  barns  egna 

synpunkter  och  behov2.  Att  arbeta  med  barnkonventionen  handlar  inte  bara  om att  barns 

rättigheter, det handlar också om att öka kvaliteten i beslutsfattandet så att besluten blir bättre 

för de personer som berörs av beslutet och att samhället ska använda sina resurser på ett så bra 

sätt som möjligt3.   

I FN:s barnkonvention artikel 12 till 15 står att barn ska ha rätt att uttrycka sin mening i alla 

frågor som rör dem. Barns och ungas rätt till inflytande med stöd av barnkonventionen är 

dock inte helt problemfritt eftersom det i vissa fall kan bidra till att barn och unga åläggs ett 

för stort ansvar gällande beslutsfattande i frågor som rör dem, det kan vara en fara när barn 

och unga tvingas ta ställning till frågor de inte kan överblicka konsekvenserna av. Detta kan 

resultera i att vuxna överlåter ansvaret helt till de unga och därigenom riskerar att missbruka 

syftet med barnkonventionen4. 

Barn och unga vill vara med och påverka sin situation och de beslut som rör dem men de 

upplever ofta  att  vuxna inte lyssnar  till  deras åsikter.  I  Sverige tillämpas i  stort  sett  bara 

representativ demokrati, dvs att man har möjlighet till politiskt inflytande genom sin rösträtt. 

1 Ungdomsstyrelsen skrifter 2003:1  ”de kallar oss unga” s:204
2 Barnombudsmannen ”Röster som räknas – barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande” 2006:4
3 Ibid:5
4 Ibid:4
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Detta  innebär  att  barn  inte  har  rösträtt,  inte  kan  väljas  till  förtroendeposter  och  inte  kan 

överklaga kommunala politiska beslut utan att gå genom förmyndare. Att vara delaktig och ha 

inflytande har stor betydelse för en persons utveckling. Det ger även en känsla av att vara 

respekterad och bli tagen på allvar. För att demokratin ska fortleva måste barn och unga få 

känna sig delaktiga i samhället och kunna vara del i det politiska livet. Om barn och unga får 

delta  i  demokratiska  arbetsformer  lär  de  sig  att  inhämta  kunskap  och  lyssna  på  andras 

argument, det ger dem viktig livserfarenhet. Barn och unga som inte upplever att deras åsikter 

och tankar  är lika mycket värda som vuxnas kan uppleva ett utanförskap i samhället5.   

Ungdomars vardag påverkas i stor utsträckning av beslut som tas i kommunerna och därför är 

det viktigt att ungdomar också kan vara med och påverka i kommunerna. Regeringen har i 

proposition  2004/05:2  rekommenderat  kommunerna  att  inrätta  forum  för  ungdomars 

inflytande. Detta skall bidra till att öka ungdomars inflytande i kommunala beslut eftersom de 

till stor del berör ungdomars vardag6. 

Inflytandeforum är en viktig arena när det gäller inflytande för de ungdomar som ännu inte 

uppnått åldern för rösträtt, det har också blivit en allt vanligare form för ungdomars politiska 

deltagande. Syftet med ungdomsråden är att öka ungdomars möjligheter till inflytande i den 

kommunala politiken även om de inte uppnått åldern för rösträtt. Genom ungdomsråden får 

unga en möjlighet till inflytande och att därigenom känna sig delaktiga i samhället även om de 

inte uppnått åldern för rösträtt7.  Ett hinder ungdomarna kan möta är att vuxna inte tar deras 

åsikter på allvar. Ungdomsråden i Sverige har en riksorganisation som hjälper dem i deras 

arbete. Organisationen Sveriges Ungdomsråd bildades år 20038, det är en paraplyorganisation 

som  håller  samman  medlemsråden  genom  att  exempelvis  anordna  nationella  träffar  och 

utbildningar. 

Ungdomsråd  gör  att  ungdomar  och  politiker  kan  mötas  på  samma politiska  arena  vilket 

möjliggör  demokratiskt  inflytande  för  ungdomar.  I  denna  studie  undersöks  huruvida  ett 

ungdomsråd  i  en  Norrbottenskommun anser  sig  ha  möjlighet  till  verkligt  inflytande  över 

politiken i  sin kommun och om de upplever att  de har möjlighet  att  påverka kommunala 

politiska beslut. 

5 Barnombudsmannen ”Röster som räknas – barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande” 2006:36
6 Regeringens proposition 2004/05:2 “Makt att bestämma – rätt tillvälfärd”
7 Regeringens proposition 2004/05:2 “Makt att bestämma – rätt tillvälfärd”
8 http://sverigesungdomsrad.se/om-organisationen/historia -1 2008-11-02 18:00
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars engagemang i kommunens ungdomsråd i 

en mindre stad i Norrbotten. 

De frågor studien avser att besvara är:

• Vad motiverar ungdomar att engagera sig i ungdomsrådet?

• Upplever ungdomarna att de har inflytande i kommunpolitiken?  

• Hur ser det ungdomspolitiska arbetet ut i kommunen?

• Vilka möjligheter och hinder möter ungdomarna i kommunens ungdomsråd?

2.1. Avgränsning 

Studien behandlar endast ungdomsrådet i en kommun, att inte fler ungdomsråd valdes ut beror 

på  tidsramen för  studien.  I  inledningsskedet  av  studien  undersöktes  möjligheten  att  även 

studera ungdomsrådet  i  en angränsande kommun i  Norrbotten men det  visade sig att  den 

kommunen  inte  hade  något  aktivt  ungdomsråd.  Jag  har  i  studien  valt  att  endast  studera 

ungdomsråd och inte klassråd, elevråd eller andra inflytandeforum för unga. Även detta beror 

på tidsramen för studien samt att jag fann ungdomsråd intressanta att studera eftersom att de 

har direkt kontakt med politiker i sin kommun. 

2.2. Disposition 

Uppsatsen  inleds  med  bakgrundsinformation  gällande  svensk  ungdomspolitik  samt 

övergripande information om ungdomsråd.  Efter  detta  beskrivs  den metod  som använts  i 

studien  samt  de  sociologiska  teorier  som  utgörs  studiens  teoretiska  ramverk.  Efter  detta 

presenteras  studiens  resultat  där  den  information  som framkommit  genom intervjuer  med 

informanterna presenteras. Detta följs av en avslutande diskussion. 
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3. UNGDOMSRÅD – ETT FORUM FÖR DEMOKRATI 

I regeringens proposition 2004/05:2 står följande:

”Ungdomar är inte bara en resurs på tillväxt för framtiden utan ungdomars kunskaper,  

erfarenheter, värderingar och perspektiv är också en resurs här och nu. Samhället har en  

skyldighet, ett ansvar för och ett intresse av att skapa goda förutsättningar för ungdomar  

att leva ett gott liv under ungdomstiden samt att skapa sina egna förutsättningar för att bli  

vuxna”9.

Ungdomars liv påverkas av offentliga beslut och insatser på de flesta områden inom politiken 

och på alla nivåer i samhället. Detta har gjort att Sverige under de senaste decennierna insett 

behovet av en nationell ungdomspolitik10. 

På  1950-talet  hade  ungdomspolitiken  som  främsta  syfte  att  verka  för  en  god  fritid  för 

ungdomar.  Detta  har  förändrats  genom  att  man  nu  tagit  ett  helhetsgrepp  på  ungdomars 

livssituation.  FN antog den första  resolutionen  om ungdomspolitik  1965,  detta  har  sedan 

spelat stor roll för den svenska ungdomspolitiken. I mitten av 1970-talet fram till mitten av 

1980-talet blev Statens Ungdomsråd den statliga myndighet som hade som huvuduppgift att 

främja barns och ungas verksamhet inom kultur- och fritidspolitiken. Regeringsförklaringen 

år  1982  fastslog  att  ungdomspolitikens  uppgift  var  att  värna  goda  sociala  och  kulturella 

uppväxtvillkor  för  barn  och  unga11.   FN:s  världsungdomsår  1985  stod  för  delaktighet, 

utveckling och fred. Sverige valde då att betona delaktighet och flera projekt för att stärka 

ungdomars  delaktighet  genomfördes  under  samma  år.  När  frågor  om  delaktighet  och 

inflytande  etablerades  i  ungdomspolitiken  blev  ungdomars  inträde  i  det  kommunala 

beslutsfattandet en allt viktigare fråga för Sveriges kommuner. År 1986 utsågs det för första 

gången ett statsråd med specifikt ansvar för ungdomsfrågor12. 

År  1990  ratificerade  Sverige  som  ett  av  de  första  länderna  barnkonventionen. 

Barnkonventionen omfattar alla barn upp till 18 år och dess fyra grundläggande principer är 

icke-diskrimineringsprincipen, principen om barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt 

rätten att få komma till tals. 

9 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:21
10 Ibid:13
11 Ibid:15
12 Ibid:16
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Barnkonventionen var ett led i förtydligandet om barns egna rättigheter och att de successivt 

utifrån ålder och mognad ska erbjudas möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som 

rör barn och unga. 

År 1994 kom regeringens första proposition om ungdomspolitik. Ungdomsstyrelsen inrättades 

som en ny statlig myndighet och ersatte då statens ungdomsråd. Myndighetens målsättning är 

att främja goda uppväxtvillkor för ungdomar samt att verka för att ungdomars delaktighet i 

samhällsutvecklingen.  Samma  år  tillsattes  även  Ungdomspolitiska  kommittén  som  bland 

annat skulle presentera förslag på åtgärder för att  stärka ungdomars inflytande och för att 

underlätta deras inträde på bostads- och arbetsmarknaden13. 

3.1. Ungdomspolitikens målgrupp

Inom den nationella ungdomspolitiken definieras ungdom dels som en livsfas men också som 

en  social  kategori,  utöver  den lagligt  bestämda  åldersgränsen  för  att  anses  myndig.  Med 

livsfas avses att man befinner sig i övergången mellan barn och vuxen. Social kategori är när 

ungdomar  definieras  som  en  grupp  som  delar  vissa  unika  egenskaper  och  sociala  och 

kulturella  villkor  som  skiljer  sig  från  de  egenskaper  och  villkor  som  tidigare 

ungdomsgenerationer  haft.  Ett  exempel  på  sådan  skillnad  är  att  dagens  ungdom har  stor 

tillgång till massmedia och informationsteknologi14. 

Målgruppen  för  ungdomspolitik  har  inte  definierats  i  exakta  ordalag.  Politiska  mål, 

verksamheter och uppföljningar har riktats till en åldersgrupp som börjar i de tidiga tonåren 

och  slutar  någon  gång  kring  25  år15.  I  proposition  2004/05:2  menar  man  att  en  nedre 

avgränsning till  13 års ålder stämmer väl överens med forskning, praxis, ungdomars egna 

upplevelser och en allmän uppfattning om vilka som tillhör åldersgruppen. Övergången till 

vuxenlivet  är  en individuell  process och därför  är det  inte  möjligt  att  dra  en skarp gräns 

gällande den övre åldersgränsen om vad som betecknas som ungdom16. 

13 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:16
14 Ibid:13
15 Ibid:15
16 Ibid:22
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3.2. Ungdomspolitikens målsättning 

I proposition 2004/05:3 föreslås två övergripande mål för ungdomspolitiken. Det första är att 

ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och det andra är att ungdomar ska ha verklig 

tillgång till makt17. 

Verklig tillgång till makt avser ungdomars möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i stort 

men också sina egna liv och sin närmiljö när det bland annat gäller frågor som boende, skola, 

arbetsmiljö och familj. Ungdomar ska ha inflytande dels för att det är en demokratisk rättighet 

i sig men också för att deras kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs för 

samhället18.  I propositionen står det även att det är värdefullt med en mångfald av värderingar 

och livsstilar och att detta ska bejakas inom demokratin samt att ungdomar varken kan eller 

ska passa in i enhetliga mallar19. 

Vidare  står  det  i  propositionen  att  systemen  för  samordning  mellan  politikområden  ska 

förbättras, för att detta ska lyckas föreslås fem huvudområden för samordning och redovisning 

av  politikområden.  Dessa  fem  är:  lärande  och  personlig  utveckling,  hälsa  och  utsatthet, 

inflytande och representation, egen försörjning och kultur och fritid. I propositionen föreslås 

också att regeringen varje år ska prioritera en eller flera frågor som är speciellt viktiga för 

ungdomars levnadsvillkor20. Syftet med de fem huvudområdena är att man ska kunna göra en 

systematisk samordning och kunskapsbildning samt en effektivare uppföljning av ungdomars 

levnadsvillkor21. 

Från  och  med  år  2008  finns  två  målsättningar  för  ungdomspolitiken,  dessa  är  att  alla 

ungdomar  ska  ha  rätt  till  välfärd  samt  att  alla  ungdomar  ska  ha  verklig  tillgång  till 

inflytande22. 

3.3. Ungdomspolitik på kommunal nivå

Eftersom att en stor del av de beslut som påverkar ungdomar tas i kommunerna begränsas 

regeringens möjlighet att direkt påverka utfallet av den nationella ungdomspolitiken. 

17 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:1
18 Ibid:28
19 Ibid:29
20 Ibid:1-2
21 Ibid:33
22 www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5537,00.htm 081217 11:23
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Detta förstärks också genom att den statliga styrningen av kommunerna allt mer har övergått 

till  ramlagar,  vilket  innebär  att  kommunerna  har  ansvaret  för  hur  målen  för  den 

ungdomspolitiska verksamheten ska uppnås. 

Ungdomspolitiken ser olika ut i olika kommuner beroende på kommunernas egna perspektiv 

och förutsättningar. Den nationella ungdomspolitiken omfattar dock alla ungdomar och gäller 

även  frågor  som  beslutas  på  kommunal  nivå.  Den  nationella  ungdomspolitiken  har  ett 

övergripande  ansvar  för  ungdomars  möjligheter  att  utvecklas  under  jämlika  och  rättvisa 

villkor oavsett vilken kommun ungdomarna bor i.  Kommunerna skiljer sig åt gällande motiv 

för ungdomspolitiken. För vissa kommuner kan det handla om att ge ungdomar inflytande 

över  frågor  som gäller  deras  eget  liv,  för  andra  kan det  vara  att  motarbeta  problem som 

ungdomarna stöter på23. 

3.4. Ungdomars inflytande 

För att  ungdomar ska kunna delta och påverka politiska beslut behöver ungdomarna både 

motivation och kunskap. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis via skolan eller föreningsliv. 

Kommunala ungdomsråd eller deltagande i offentlig debatt är andra alternativ till påverkan.

 I proposition 2004/05:2 framgår att det bästa sättet för att skapa motivation och få kunskap 

om demokratisk delaktighet är att utöva demokrati i praktiken i den politiska processen. Det 

kan  vara  genom  deltagande  i  politiska  partier,  att  finnas  representerad  på  offentliga 

förtroendeposter eller genom direkt kontakt och dialog med beslutsfattare. Ungdomar måste 

därför släppas in i de rum där demokratiska beslut fattas. Detta kan möjliggöras genom att 

beslutsfattare  är  öppna  för  nya  frågor  och  arbetsformer  och  genom  att  de  finns  fysiskt 

tillgängliga24.  I  propositionen  framgår  vidare  att  en  rekommendation  är  att  det  anordnas 

regelbundna forum för dialog mellan beslutsfattare, ungdomsorganisationer och ungdomar. 

Dessa forum menar man kan fungera som ett rådgivande organ till regeringen i frågor som har 

särskild betydelse för ungdomars levnadsvillkor och för den nationella ungdomspolitiken25. 

Ungdomars möjlighet till inflytande och representation är en viktig del i tillgången till verklig 

välfärd och makt. Att ha möjlighet att göra sin röst hörd påverkar både personers syn på den 

egna välfärden och tillgången till välfärd. 

23 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:59
24 Ibid:109
25 Ibid:112
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En viktig fråga inom detta område är ungdomars inflytande över närmiljö, samhällsplanering 

och  skola.  Att  införa  åtgärder  som  ökar  ungdomars  delaktighet  och  inflytande  gör  att 

ungdomarna blir  aktiva  medborgare  och det  ökar  deras  faktiska  delaktighet  i  demokratin. 

Ungdomars  valdeltagande  bör  uppmuntras  eftersom  att  deras  åsikter  ska  finnas 

representerade,  för att  stärka ungdomars tillgång till  makt bör också deras möjligheter  att 

påverka politiska processer förbättras26. 

För att på lång sikt öka jämlikheten i politiskt deltagande måste man arbeta bort den klyfta 

som finnas mellan de som anser sig ha möjlighet att påverka och de som inte tycker att de har 

denna möjlighet. Ungdomars representation i partier och andra beslutande församlingar måste 

förbättras,  både lokalt  och centralt.  Politiska partier  bör ta ett  ansvar för att  behålla  unga 

medlemmar och att ha dessa representerade på förtroendeposter inom styrelser, nämnder och 

andra folkvalda församlingar27. 

Att  tro  att  man  har  möjlighet  att  påverka  och  göra  sin  röst  hörd  är  grundläggande  för 

demokratin. Ungdomsstyrelsens studie ”de kallar oss unga” visar att ungdomar i allmänhet 

har ett traditionellt synsätt på vad som är effektivt för att påverka politiska beslut. Synen på 

det demokratiska systemet, intresset för politik och tron på vilken roll man som individ kan 

spela  skiljer  sig  inte  åt  beroende  på  kön  eller  var  i  landet  man  bor.  Dock  så  spelar 

socioekonomisk  och  kulturell  bakgrund  stor  roll28.  De  som  kommer  från  arbetarhem  är 

överrepresenterade  bland  dem  som  menar  att  ingen  kan  göra  sin  röst  hörd  och  de  är 

underrepresenterade  bland  dem  som  tycker  att  alla  kan  föra  fram  sina  åsikter  till 

beslutsfattarna29.  Hälften  av ungdomarna i  ungdomsstyrelsens  studie  ”de  kallar  oss  unga” 

anser att de inte har någon möjlighet att göra sin röst hörd30. 

3.5. Ungdomsråd – ett inflytandeforum

Inflytandeforum är en viktig arena när det gäller inflytande för de ungdomar som ännu inte 

uppnått åldern för rösträtt, det har också blivit en allt vanligare form för ungdomars politiska 

deltagande. 

26 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:37
27 Ibid:38
28 Ibid:131
29 Ungdomsstyrelsen skrifter 2003:1  ”de kallar oss unga” s:204
30 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:131
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Inflytandeforum  kan  dock  inte  vara  ett  alternativ  eller  en  kompensation  för  ungdomars 

tillträde till de formella beslutsrummen. Samtidigt som antalet inflytandeforum för unga har 

ökat så har unga på förtroendeposter i demokratisk valda församlingar minskat31. 

Inflytandeforum ska bara ses som en av flera vägar för att öka ungdomars tillgång till makt 

och  delaktighet,  det  får  inte  bli  ungdomarnas  enda  kanal  för  att  göra  sin  röst  hörd32. 

Ungdomars  egen  organisering  och  föreningars  arbete  med  demokratirelaterade  frågor, 

mångfald och jämställdhet ska stödjas33. 

Ungdomars vardag påverkas i stor utsträckning av beslut som tas på kommunal nivå, därför är 

detta en viktig arena för ungdomars inflytande. Regeringen uppskattar därför kommunernas 

utvecklingsarbete  med  inflytandeforum  för  ungdomar  och  ungdomspolitiska 

handlingsplaner34. 

3.6. Ungdomar och partipolitik

En  majoritet  av  de  unga  i  ungdomsstyrelsens  studie  ”de  kallar  oss  unga”  anser  inte 

partimedlemsskap som intressant. Detta kan till viss del bero på partiernas svårigheter att nå 

ut till ungdomar och ta vara på ungdomars engagemang. Ungdomar anser dock att partipolitik 

är ett effektivt verktyg för att påverka politiken35. Mellan år 1997 och 2003 minskade dock 

andelen unga som tycker att det är viktigt att man sätter sig in i och deltar i politiken36. 

Studien visar också att när politiska ledare beter sig på ett sätt som inger förtroende så anser 

inte unga att det är så viktigt att andra, eller de själva, deltar i politiken. Detta gäller även 

omvänt, om politikerna inte inger förtroende är det viktigare att delta själv37. Ju mer missnöjda 

ungdomarna är med samhällsutvecklingen, desto mer diskuterar de politik med sina vänner. 

Ju mer nöjda de är med samhället, desto mindre diskuterar de. Dock så är det också så att ju 

mer nöjda de är, desto mer benägna är de att aktivt välja olika politiska handlingsvägar som 

att exempelvis att rösta eller försvara mänskliga rättigheter. 

31 Regeringens proposition 2004/05:2 ”makt att bestämma – rätt till välfärd” s:131
32 Ibid:38
33 Ibid:39
34 Ibid:38
35 Ibid:131
36 Ungdomsstyrelsen skrifter 2003:1  ”de kallar oss unga” s:197
37 Ibid:198-199
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Ungdomar som är nöjda med samhällsutvecklingen respekterar också i större utsträckning de 

förtroendevalda.  Ju  mer  de  unga  respekterar  de  förtroendevalda  desto  mer  prioriterar  de 

konventionella, representativa handlingsvägar som att rösta, kontakta politiker, demonstrera, 

arbeta ideellt och vara med i föreningar38. 

Det är inte missnöjet med samhällsutvecklingen utan det är förtroendet för politikerna som 

avgör vad ungdomar själv anser om demokratin. Förtroendet för politikerna beror till stor del 

på hur mottaglig för medborgarnas åsikter man anser att politikerna är. Denna logik är enkel, 

upplever man inte att politikerna lyssnar så förtjänar de inte någon respekt39. 

Ungdomsstyrelsen  arbetade  under  år  2000-2003  med  att  utveckla  ungdomars  tillgång  till 

inflytandeforum, ungdomsråd, på lokal nivå40. Ungdomsråden blev en plattform för unga att 

testa sina idéer och utveckla sina färdigheter, en förutsättning för att kunna påverka samhället 

som politiker, entreprenörer eller som aktiva samhällsmedborgare. Organisationen Sveriges 

Ungdomsråd  bildades  år  200341,  det  är  en  paraplyorganisation  som  håller  samman 

medlemsråden genom att exempelvis anordna nationella träffar och utbildningar. 

Sveriges ungdomsråds verksamhet bygger huvudsakligen på att: (1) sprida goda exempel, att 

visa på ungdomsråd som är framgångsrika motiverar andra ungdomsråd att arbeta, (2) öka 

kompetensen hos ungdomsråden för att de på ett mer effektivt sätt ska kunna nå sina mål, (3) 

höja ungdomsrådens status eftersom att de lokala ungdomsråden gynnas om fler känner till 

vad ett ungdomsråd är och gör42.

Sveriges ungdomsråd arbetar med att samla in kunskap om de arbetssätt, förutsättningar och 

inflytande  som  ungdomsråd  i  Sverige  utövar.  Detta  görs  bland  annat  genom  att  alla 

ungdomsråd  varje  höst  bjuds  in  till  en  gemensam  träff.  Ett  av  målen  i  organisationens 

verksamhetsplanering  för  2008-2009  är  att  alla  medlemmar  ska  ha  möjlighet  till 

kompetensutveckling43. 

38 Ungdomsstyrelsen skrifter 2003:1  ”de kallar oss unga” s:208-209
39 Ibid:213
40 Ibid:120
41 http://sverigesungdomsrad.se/om-organisationen/historia -1 2008-11-02 18:00
42 http://sverigesungdomsrad.se/dokument/Sveriges%20politiska%Program.pdf 2008-11-02 18:30
43 http://sverigesungdomsrad.se/om-organisationen/styrdokument-1/Verksamhetsplan%2020022009.pdf 2008-
11-02 19:00
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Sveriges  Ungdomsråd  har  fyra  stycken  arbetsgrupper  som  på  olika  sätt  arbetar  med 

verksamheten:  arrangörsgruppen,  inspirationsgruppen,  webbgruppen  och  redaktionen. 

Arrangörsgruppen arrangerar ämneskonferenser som ger ungdomar kunskap de är i behov av. 

Inspirationsgruppen säljer  utbildningar  till  medlemsråden,  de  anordnar  även  kickoffer. 

Webbgruppen  arbetar  med organisationens  hemsida och med Sveriges Ungdomsråds  egen 

community, ungdomstorget.se Redaktionen arbetar med livetidningar på träffar som anordnas 

för ungdomsråden samt att de arbetar med en nättidning. 

Enligt Sveriges Ungdomsråds hemsida fanns det i november 2008 138 inflytandeforum som 

medlemmar44.

Sveriges ungdomsråd finns sedan våren 2006 representerade i LSUs, landsrådet för Sveriges 

ungdomsorganisationer,  två  verksamhetsutskott  samt  att  organisationen  deltar  i  två 

internationella samarbeten. Det ena är ett samarbete mellan de nationella organisationer som 

finns i Norden och det andra är Glocal Youth Parliament45. 

Sveriges Ungdomsråd  definierar ungdomsråd enligt följande:

”Ett ungdomsråd är ett lokalt inflytandeforum för och av unga. Olika inflytandeforum kan  

benämnas på olika sätt och formerna för dem varierar. Alla ungdomsråd bedriver politiskt  

påverkansarbete. Syftet är alltid att skapa en bättre miljö och öka inflytandet för unga i sin  

kommun, stad eller stadsdel. Metoderna för att nå målen kan se olika ut. Ungdomsråd kan  

till  exempel  driva  frågor  genom att  skapa mötesplatser  och anordna evenemang eller  

genom att fungera som remissinstans i kommunen”46 

Vilken verksamhet ungdomsråden bedriver varierar från kommun till kommun. Det vanligaste 

är att verksamheten är en blandning av praktiskt arbete och direkt politiskt påverkansarbete. 

Den  vanligaste  verksamheten  består  i  att  vara  remissinstans  till  kommunen  och  det  näst 

vanligaste är att arrangera musikevenemang och ungdomscaféer för unga47. 

44 http://torget.ungdomstorget.se/index.php?wp=lokalt 2008-11-13 14:10
45 http://sverigesungdomsrad.se/verksamhet 2008-11-02 19:01
46 Källander Linus ”ungdomsråd – så funkar de. En kartläggning av 69 kommunala inflytandeforum 2005-
2008”, Sveriges Ungdomsråd, Stockholm 2008:3
47 Ibid:23
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Den  huvudsakliga  målgruppen  för  ungdomsråd  är  ungdomar  i  åldern  13  till  26  år48. 

Ungdomsråden kan antingen vara öppna så att alla som vill vara med har möjlighet att vara 

det eller att personer väljs in genom personval. Hur många medlemmar ett ungdomsråd har 

varierar. En studie gjord av Sveriges Ungdomsråd visade på att ju större kommun, desto fler 

medlemmar har ungdomsråden. I snitt har ungdomsråden mellan 17-39 medlemmar.  

80 procent av dem som är medlemmar i ungdomsråd är i åldern 13 till 18 år och ungefär vart 

tredje ungdomsråd har problem med spridningen av åldrar49. Hälften av Sveriges ungdomsråd 

har problem med att rekrytera medlemmar till ungdomsrådet50. 

3.7. Kommunal tjänsteman i ungdomsrådet

Majoriteten av ungdomsråden i Sverige har stöd av en kommunal tjänsteman. Tjänstemannen 

hjälper ungdomsrådet med att administrera och samordna ungdomsrådets arbete samt att vara 

en kontaktlänk mellan ungdomsrådet och politikerna i kommunen51. Vem i en kommun som 

har ansvaret för ungdomsrådet varierar mellan olika kommuner, det kan exempelvis vara en 

politiker som har det i sitt nämnduppdrag eller en kommunalt anställd som redan arbetar med 

unga, exempelvis en fritidsledare52. 

Vissa ungdomsråd i Sverige har inte tillgång till  en egen budget utan ansöker istället  om 

pengar när de har ett behov av det. Av de ungdomsråd som har en egen budget har procent 

50.000 kronor per år eller mindre. De flesta ungdomsråd tycker inte att de har problem med 

för lite  pengar53.  Ungdomsrådens budget gäller den egna verksamheten,  dock så är det få 

ungdomsråd  som räknar  in  stödet  av  den  kommunala  tjänstemannen  i  sin  budget.  Vissa 

ungdomsråd ger också andra ungdomar i kommunen möjlighet att söka ekonomiska bidrag 

från ungdomsrådet för att anordna egna projekt54. 

48 http://sverigesungdomsrad.se/om-organisationen/Styrdokument-1/Sveriges%20Ungdomsrads%20Stadgar.pdf 
2008-11-02 18:45
49 Källander Linus ”Ungdomsråd – så funkar de. En kartläggning av 69 kommunala inflytandeforum 2005-
2008” Sveriges Ungdomsråd 2008:13
50 Ibid:6
51 Ibid:7
52 Ibid:23
53 Ibid:7
54 Ibid:9
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3.8. Vad gör ett ungdomsråd framgångsrikt?

Sveriges ungdomsråd har definierat faktorer som gör att ett ungdomsråd blir framgångsrikt. 

Dessa handlar dels om att ungdomsrådet ska ha egna lokaler, ekonomiska medel och stöd av 

en kommunal tjänsteman. Det handlar också om att ungdomsrådet ska drivas av unga för att 

verksamheten  ska formas efter  ungas  villkor  samt att  ungdomsråden ska ha möjlighet  till 

kompetensutveckling. Ytterligare faktorer för att ett ungdomsråd ska bli framgångsrikt är att 

ideellt  arbete  uppvärderas  och  att  politiker  är  medvetna  om  ungdomsråden  och  deras 

verksamhet55. 

55 Källander Linus ”Ungdomsråd – så funkar de. En kartläggning av 69 kommunala inflytandeforum 2005-
2008” Sveriges Ungdomsråd 2008:5
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4. METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ studie,  valet  av kvalitativ metod gjordes för att  kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

4.1. Urval 

Valet av vilket kommunalt ungdomsråd som skulle studeras utgjordes av att jag via tidigare 

kontakter visste att den aktuella kommunen hade ett fungerande ungdomsråd. Ytterligare en 

faktor som avgjorde valet av kommun var min vetskap om att en av medlemmarna även är 

aktiv i Sveriges ungdomsråd vilket gjorde att jag även kunde få bra information om Sveriges 

ungdomsråd som arbetar ungdomspolitiskt på ett nationellt plan. 

De fem informanter, tre tjejer och två killar, som deltagit i studien är 16-25 år och är alla 

aktiva inom kommunens ungdomsråd. Två av informanterna, Sofia och Alex, är även aktiva 

inom  riksorganisationen  för  ungdomsråd,  Sveriges  Ungdomsråd,  Sofia  som  ledamot  i 

styrelsen och Alex som ordförande för organisationens IT-grupp. Ingen av informanterna har 

varit  aktiva  i  något  annat  ungdomsråd tidigare.  Två av dem har  varit  med i  kommunens 

ungdomsråd sedan det startade 2005.  Informanternas namn är fingerade. 

Victoria är 18 år och går sista året på estetiska musikprogrammet i kommunen. Hon är född i 

en större stad i Norrbotten men har bott i den aktuella kommunen sedan två års ålder. Hon bor 

i en villa utanför staden tillsammans med sina föräldrar och en yngre bror. Hon har varit med i 

kommunens  ungdomsråd  sedan  det  startade  2005.  Hon  är  ordförande  i  kommunens 

ungdomsråd. 

Alex är 16 år och går första året på gymnasiet, naturvetenskapliga programmet. Han bor i en 

villa utanför staden tillsammans med båda sina föräldrar och en yngre syster. Alex är utöver 

ungdomsrådet  också  aktiv  i  en  idrottsförening  samt  att  han  har  ett  uppdrag  i  Sveriges 

ungdomsråd. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i två år. 

Sofia är 17 år och är född i Colombia, hon har bott i Sverige och den aktuella kommunen i 

åtta och ett halvt år. Hon bor tillsammans med sin mamma och en yngre syster i centrala 

staden. Hon har varit  med i kommunens ungdomsråd sedan det startade 2005 och har vid 

intervjutillfället  suttit  som  ledamot  i  Sveriges  ungdomsråd  i  ett  år.  Hon  läser 

samhällsvetenskapliga programmet.
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Oscar är 25 år och studerar till lärare/fritidspedagog vid Luleå tekniska universitet. Han bor i 

centrala staden i  den aktuella kommunen tillsammans med sin son som han har varannan 

vecka. Han är född i Älvsbyn och har bott där och i Piteå innan han flyttade till kommunen 

2004. Han har åtta stycken syskon i åldrarna fyra till 35 år. Han har varit med i kommunens 

ungdomsråd sedan 2005. Oscar är även aktiv i en lajvförening samt ett arrangörskooperativ 

för unga. Han är också sekreterare i kommunens ungdomsråd. 

Moa  är  16  år  och  går  första  året  på  omvårdnadsprogrammet  i  kommunen.  Hon  bor 

tillsammans med båda sina föräldrar och fyra bröder i en by som ligger tre och en halv mil 

utanför  centralorten.  Hennes  bröder  är  i  åldrarna  sju  till  20  år.  Hon  har  varit  med  i 

kommunens ungdomsråd i cirka åtta månader. Hon är även aktiv i kyrkan samt en förening 

som arbetar med byautveckling.

4.2. Tillvägagångssätt

Arbetet  med uppsatsen  inleddes  med en  litteratursökning  på Internet  gällande  ungdomars 

möjlighet  till  samhällsinflytande  vilket  ledde  mig  till  Sveriges  Ungdomsråd.  I 

inledningsskedet  lästes mycket  information in gällande ungas demokratiska inflytande,  till 

stor hjälp var Barnombudsmannens rapport från 2006, ”röster som räknas”. 

Efter att jag fått mer kunskap om ungdomsråd och deras verksamhet generellt  bokades en 

intervju in med den kommunala tjänsteman som ansvarar för ungdomsrådet i en kommun i 

Norrbotten.  Denna  första  intervju  gjordes  den  6  november  2008  och  kom att  utgöra  en 

faktaintervju gällande den ungdomspolitiska verksamheten i den aktuella kommunen. Utöver 

intervjun har kompletterande frågor ställts till tjänstemannen via e-post vid två tillfällen. Den 

12 november genomfördes en deltagande observation på ett av ungdomsrådets möten efter 

inbjudan  av  den  kommunala  tjänstemannen.  Vid  denna  tidpunkt  gavs  även  möjlighet  att 

presentera  arbetet  med  uppsatsen  samt  att  tillfråga  medlemmarna  i  ungdomsrådet  om de 

kunde ställa upp på intervju. Vid detta tillfälle presenterades syftet med studien och att de som 

informanter kunde hjälpa till med information. 

Även information om de etiska aspekterna, att all information behandlas med konfidentialitet, 

att deltagandet är frivilligt och att informanterna har rätt att vara anonyma lämnades56. 

Vid detta möte uppgav sex av medlemmarna att de ville ställa upp på intervju, två av dem 

ångrade sig dock under arbetet med uppsatsen och ville inte ställa upp på intervju. 

56 Vetenskapsrådet ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning”
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En medlem som inte deltagit på mötet kontaktade mig senare för att meddela sitt intresse av 

att ställa upp på intervju. Kontakten med informanterna gällande inbokande av intervjuer har i 

första  hand  skett  via  e-post.  Intervjuerna  med  informanterna  har  skett  30  november,  1 

december,  4 december samt 13 december.  Intervjuerna är semistrukturerade intervjuer (se 

bilaga 3)57 och har genomförts enskilt med varje informant. 

Samtliga informanter fick frågorna som skulle behandlas under intervjun några dagar innan 

intervjutillfället  skickade  via  e-post.  I  samband  med  detta  fick  informanterna  även 

information enligt de etiska principerna58. I den skriftliga informationen påpekades särskilt att 

informanterna inte var bundna att  svara på alla frågor.  Intervjuerna inleddes med muntlig 

information  om  nyttjandekravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och 

informationskravet. Innan intervjuerna inleddes fick informanterna frågan om det var någon 

fråga  de  sett  som de  visste  med  sig  direkt  att  de  inte  ville  svara  på.  Vid  den  muntliga 

informationen belystes särskilt att informanterna har rätt att vara anonyma.  

Informanterna  tillfrågades  även  om  de  godkände  att  intervjuerna  spelades  in,  samtliga 

informanter  godkände  detta.  Efter  sammanställning  av  intervjuerna  har  texten  om  de 

sammanställda  intervjuerna  skickats  ut  till  informanterna  via  e-post  för  att  de  skulle  ha 

möjlighet att godkänna texten. Av de sex intervjuer som gjorts har fyra stycken spelats in med 

diktafon för att sedan transkriberas. De två som inte spelats in har gjorts via telefon eftersom 

att  jag och informanterna hade svårigheter  med att  hitta  en tid för intervju. Att  dessa två 

intervjuer  inte  spelats  in  kan  ha  påverkat  analysen  av  de  informanternas  svar.  Efter  att 

intervjuerna genomförts och sammanställts gjordes ytterligare en litteratursökning. 

En  av  informanterna  är  medlem i  kommunens  ungdomsråd  samt  ledamot  i  styrelsen  för 

Sveriges Ungdomsråd och har därför svarat på frågor gällande både kommunalt och nationellt 

arbete med ungdomsråd. Informanten har även svarat på kompletterande frågor via e-post vid 

tre tillfällen. 

57 Bryman ”Samhällsvetenskapliga metoder” Liber Malmö 2006:127
58 Vetenskapsrådet ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning”
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4.3. Analys

Intervjuerna  har  analyserats  genom  att  läsas  upprepade  gånger  i  syfte  att  hitta  teman, 

återkommande mönster i intervjumaterialet. De teman som hört samman med varandra har 

sedan bildat kluster som i sin tur kopplats samman med sociologiska begrepp59. 

Metoden  att  använda  både  befintligt  material  och  intervjuer  med  den  kommunala 

tjänstemannen samt aktiva medlemmar i kommunens ungdomsråd valdes för att kunna ge en 

beskrivning  av  ungdomspolitisk  verksamhet  både  nationellt  och  kommunalt  samt  för  att 

kunna ge svar på de frågor uppsatsen avser att  behandla. Metodvalet  ger också uppsatsen 

validitet eftersom att de olika metoderna svarar på olika frågor samt att det gör att de begrepp 

som studien avsåg att  studera blivit  studerade.  Uppsatsens reliabilitet  hade kunnat  stärkas 

genom att ha fler informanter med i studien, på grund av tidsramen för studien samt avsaknad 

av intresse hos informanterna för att delta i studien begränsades antalet informanter. 

59 Miles & Huberman “Qualitative data analysis” Sage London 1994: 245-250
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5. TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan beskrivs  de teoretiska begrepp som är  centrala  för  denna studie.  De begrepp som 

visade sig centrala efter att intervjuerna analyserats är identitet, ålder, medvetande och makt. 

Dessa begrepp visade sig centrala efter att intervjuerna analyserats. Den sociala identiteten 

delas av Bradley (2008) upp i aktiv, passiv och politiserad identitet och den formas genom 

interaktionen med andra. Ålder är en viktig beståndsdel varför den också tagits upp som ett 

begrepp, för de unga i studien är ålder en påtaglig del av identiteten. Bradley (2008) skriver 

att både hon och Marx menar att medvetandet gör att människor aktivt engagerar sig för att 

förändra sin och andras situation. Slutligen är även makt ett centralt begrepp i studien med 

avseende på inflytande, förmåga att påverka och tillgång till makt. 

5.1. Social identitet

Social  identitet  är  ett  komplext  begrepp.  Det  handlar  om på  vilket  sätt  vi  som individer 

lokaliserar oss inom det samhälle vi lever i och på vilket sätt vi upplever att andra uppfattar 

oss. Social identitet uppstår ur olika relationer som vi är del av. Bradley delar in den sociala 

identiteten i tre olika nivåer: passiv, aktiv och politiserad identitet (Bradley H, 2008). 

Enligt Bradley är passiv identitet den identitet som kommer från relationer vi är del av men 

som vi inte spelar.  Detta kan exempelvis vara klass,  kön och etnicitet.  Man är oftast  inte 

medveten  om  en  passiv  identitet  och  man  identifierar  sig  oftast  inte  med  den  passiva 

identiteten om man inte är i någon speciell situation där de speciella relationerna lyfts fram. 

Aktiv identitet enligt Bradley är något en person är medveten om och det fungerar som en bas 

för  en persons  handlande.  Det  är  positiva  delar  i  en  persons  självidentifikation  men man 

tänker inte på sig själv som en enskild identitet hela tiden. Den aktiva identifikationen visar 

sig ofta i form av försvar mot andra när en person är medveten om att han/hon definieras på 

ett negativt sätt. Det kan exempelvis handla om etnicitet. Om en person med annan etnisk 

bakgrund än svensk diskrimineras kan etnicitet vara en källa för den aktiva identifikationen, 

att  man  är  medveten  om  att  diskrimineringen  baseras  just  på  den  etniska  bakgrunden. 

Politiserad identitet menar Bradley är när en person har en mer konstant bas för handling och 

när personen konstant tänker på sig själv som en identitet.  En politiserad identitet  skapas 

genom politiska handlingar och det ger en bas för kollektiv organisering. 
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Det kan exempelvis vara gayrörelsen eller den feministiska rörelsen. För att en passiv identitet 

ska bli till en aktiv identitet krävs oftast någon form av politisk aktivitet60, att man exempelvis 

agerar och visar att man aktivt arbetar för att förändra andras attityder eller värderingar. 

Konstruktionen  av  en  identitet  är  en  politisk  process  som  är  inramad  av  förändringar  i 

politiska rörelser, vanor och diskurser som leder till medvetande. Postmodernister menar att vi 

är aktiva agenter i konstruktionen av identitet. Enligt Bradley så handlar det inte bara om ett 

val,  vi  kan  inte  välja  etnicitet,  kön,  ålder  och  klasstillhörighet.  (Även  om hon  säger  att 

tekniken kanske kan göra att vi kan det i framtiden). Identitet är en rörlig process där vi stöter 

på begränsningar och får arbeta utifrån den potential vi har61. 

Enligt Bradley menar Mannheim att en generation inte nödvändigtvis behöver agera som ett 

enat, socialt kollektiv utan att det kan finnas skillnader inom generationen. När en generation 

(eller en stor del av den) upptäcker något hos sig själv,  som gemensamma intressen eller 

upplevelser, så definierar Mannheim detta som en ”verklig generation”. Bradley skriver också 

att  Mannheim urskiljde  en  ”generations-enhet”.  Det  är  en  grupp  inom generationen  som 

utvecklar en tillräcklig medvetenhet  för att  agera konsekvent  för sig själv,  de arbetar  upp 

material från sina gemensamma upplevelser. Denna distinktion menar Bradley korresponderar 

med hennes aktiva, passiva och politiserade identitet62. 

Trots att ålder är en viktig aspekt för den individuella identiteten så är utvecklingen av en 

aktiv eller politiserad identifikation med en åldersgrupp inte så vanlig. Som individer är vi 

medvetna om våran ålder. Unga människor får ofta höra att de är för unga för att göra vissa 

saker.  Politiska  partier  har  generellt  sett  inte  fungerat  som  ett  uttrycksmedel  för 

åldersrelaterade intressen och frågor. Ålder som en fråga ligger långt ner på den politiska 

agendan63. Det är nyligt som ålder har börjat ses som en aspekt av ojämlikhet och ålder har 

fått uppmärksamhet inom sociologin när det gäller stratifikation. Att man inte tidigare sett 

ålder som en aspekt av ojämlikhet beror delvis på att man sett ålder som ett naturligt fenomen 

som påverkar alla individer, alla måste gå igenom alla faser i livscykeln. Nu är man i större 

grad medveten om hur ödet i de olika situationerna är påverkade av sociala och historiska 

kontexter. 

60 Bradley, Harriet ”Fractured identities, changing patterns of inequality” Blackwell publishing 2008:24-26, 72
61 Ibid:212
62 Ibid:154-155
63 Íbid:168-169
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Om man ser på ålder som en biologisk faktor som antalet år som en person har levt så har 

kronologisk ålder i sig ingen egentlig mening, det ges bara mening från de beteendemässiga 

egenskaper  som  är  tillskriven  åldern.  Sociala  kategorier  för  ålder  är  barndom,  ungdom, 

tonåring, medelålder och gammal. I vissa samhällen menar man att ungdomen avslutas när en 

person ”slår sig till ro”, får ett fast arbete, gifter sig och bildar familj. Även om detta kan ske i 

olika  kronologiska  åldrar  för  olika  personer  så  ses  det  som ett  stadium av ”ung vuxen”. 

Sociala regler talar om vilka beteenden som är lämpliga för olika åldrar, t.ex. så ses det i vårat 

samhälle inte som lämpligt att ett barn har ett heltidsjobb eller har sexuella relationer64. Ålder 

som en sociologisk kategori innebär olika maktrelationer mellan individer i olika åldrar. De 

har olika tillgångar till ekonomiska resurser och olika sociala privilegier. Det är också olika 

regler som styr vilket beteende som anses vara passande för olika åldersgrupper. Om man ser 

på ålder på det sättet så är det en kulturell variabel65. 

5.2. Åldersdiskriminering  

Människor i olika stadier i livet tillskrivs olika sociala normer och förväntningar. Detta kallas 

för  åldersdiskriminering  (ageism).  Vi  är  alla  påverkade  av  den  åldersdiskriminering  som 

fastslår vilka normer och förväntningar som ses som lämpliga för människor i olika åldrar och 

som säger vad samhället förväntar av de olika åldersgrupperna, vilken kapacitet de bör ha. 

Ålder kan ses som en dimension av ojämställdhet eftersom att det involverar en konstruktion 

av sociala skillnader som ger olika tillgång till välstånd, makt och status. I vårt samhälle finns 

en ”ålderselit” som består av medelåldern eftersom att de har mycket makt och där unga och 

gamla har relativt litet inflytande. Åldersdiskriminering innebär att man gör stereotyper av 

människor som de sedan diskrimineras på grund av. En sådan stereotyp är exempelvis att 

samhället förväntar sig att alla unga människor är opålitliga, hänsynslösa, odisciplinerade och 

benägna att ta droger66.

5.3. Medvetande

Bradley skriver att Marx menade att medvetande kommer från socialt varande, exempelvis att 

exploatering  är  grunden  för  klassidentifikation  och  att  Marx  också  hävdade  att  de  som 

kontrollerar produktionen också kontrollerar  produktionen av idéer  i  samhället.  Från detta 

kommer teorin om att den dominanta ideologin legitimerar sin egen sociala dominans. 

64 Bradley, Harriet ”Fractured identities, changing patterns og inequality” Blackwell publishing 2008: 17, 146-
147
65 Ibid:7
66 Ibid:18, 20, 147
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Detta  leder  till  falskt  medvetande  eftersom  att  den  icke-dominerande  gruppen  inte  görs 

medvetna  om  sin  verkliga  situation.  Senare  Marxister  som  utvecklat  Marx  tidigare 

resonemang om medvetandet har synliggjort att motsägande medvetande innebär att delar från 

personers upplevda erfarenheter kombinerat med delar från media eller andra förmedlare av 

dominerande  tänkande leder  till  en  osammanhängande  bild  av  samhället.  Postmodernister 

menar dock att identitet inte kommer ur en enskild aspekt av socialt varande (t.ex. klass) utan 

att  flera element är involverade. Med det synsättet  så är ändrar människor hela tiden sina 

identiteter i linje med olika personliga val67. 

Bradley skriver att Marx i sin materialistiska historieuppfattning menade att det inte är helt 

fritt för människan att få sitt medvetande utan man lever alltid i en historisk situation där den 

existerande samhällsstrukturen och det dominerande tankesättet påverkar människorna. Marx 

menade att  människorna gör sin egen historia men att  det inte är helt  fria val utan att  de 

påverkas av omgivningen68.

Boglind m.fl beskriver att en av grunderna i Marx klassteori är att arbetarna konstituerade sig 

som en klass i sig. Med detta menas att samtidigt som arbetarna vande sig vid kapitalismen 

och såg den som något  naturligt  så  utvecklades  en motsatt  tendens som handlade om att 

arbetarna gjorde motstånd mot exploateringen av lönearbetare (exempelvis att de slog sönder 

maskiner för att dessa tog arbete). Detta började med en kamp mot den egna företagsledaren 

men sedan mot kapitalets herravälde som sådant, de ekonomiska förhållandena förvandlade 

massan av befolkningen till arbetare. Dessa fick då en gemensam situation med gemensamma 

intressen. Massan var redan, gentemot kapitalet, en klass utan att de var medvetna om det. När 

klassen sedan konstituerar sig som en klass i sig så försvarar de sina intressen och det blir 

därmed en  politisk  kamp.  Arbetarklassens  kamp byggde  på  objektiva  faktorer  som de så 

småningom skulle bli medvetna om69.

När en klass är medveten om sig själv som klass så agerar de som en klass och driver sina 

speciella intressen. När de har kommit till det stadiet har de utvecklats från ”en klass i sig” till 

”en klass för sig”.Detta innebär att gå från att först objektivt vara en klass till att även veta om 

det och handla utifrån det. 

67 Bradley, Harriet ”Fractured identities, changing patterns of inequality” Blackwell publishing 2008:70-72
68Boglind A, Eliasson S, Månson P  ”kapital, rationalitet och social sammanhållning” Prisma 2003:72
69 Ibid:87

26



Att gå från klass i sig till klass för sig var det som utmärkte proletariatets utveckling, när de 

insåg sina klassintressen bildade de fackföreningar och politiska partier70.

5.4. Makt 

Giddens skriver att diskurser spelar en viktig roll när Foucault diskuterar makt. Han använder 

diskurstemat för att för att visa på att ett sätt att tänka eller tala om en viss företeelse förenas 

av gemensamma utgångspunkter och antaganden. Makt verkar via olika diskurser med syftet 

att forma vanliga uppfattningar om företeelser som kriminalitet, galenskap och sexualitet. När 

personer med makt etablerar vissa expertdiskurser så kan dessa diskurser bara bemötas av 

andra experter. Eftersom att det krävs experter för att utmana en viss diskurs så kan dessa 

diskurser förhindra eller begränsa andra sätt att tänka eller diskutera om en viss företeelse. 

Kunskap blir därför en form av kontroll. Giddens beskriver att Foucault ville hitta mening i 

det bekanta genom att gräva i det förgångna. Han menade att vissa saker togs för givna, eller 

var osynliga,  bara för att  de är  bekanta.  Han ville att  man skulle  se bakgrunden till  våra 

antaganden,  hur  historien  påverkat  våra  uppfattningar71.   När  man  pratar  om  makt  kan 

begreppen demokrati och byråkrati aktualiseras.  Demokrati härstammar från grekiskan och 

betyder folkstyre. Det finns många olika tolkningar av demokrati, detta gäller bland annat när 

man frågar vilka områden folket ska ha inflytande över samt vilka typer av beslut som folket 

ska kunna påverka.  Demokrati  handlar  förutom om styrelseform också om medborgerliga 

rättigheter som förenings- tryck och mötesfrihet. I en bredare definition handlar demokrati 

inte heller bara om nationer utan även om föreningar och andra sociala sammanhang som 

skola och familj72. Byråkrati kan ses som en organisationsform där överordnade utövar makt 

över underordnade men det finns även en positiv syn på byråkrati. Max Weber utvecklade i 

början av 1900-talet en teori om byråkratins framväxt. Weber menade att byråkratin var en 

lösning  på  de  problem  som  fanns  i  den  dåvarande  administrationen.  Enligt  Weber  var 

byråkratin mer effektiv, bland annat eftersom att arbetsdelningen mellan de anställda var fast 

och tydlig, byråkratin är en hierarki där lägre ämbeten kontrolleras av högre och det finns 

regler som säger på vilket sätt uppgifter ska utföras. Webers byråkratimodell har kritiserats 

för att vara för passiv för att klara av snabba förändringar eftersom att den saknar kreativitet 

och flexibilitet. 

70 Boglind A, Eliasson S, Månson P  ”kapital, rationalitet och social sammanhållning” Prisma 2003:92
71 Giddens Anthony ”Sociologi” Studentlitteratur 2003:543-544
72 Brante T, Andersen H, Korsnes O ”Sociologiskt lexikon” universitetsförlaget 1998:52-53
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Den har även kritiserats eftersom att vissa ser en fara med att makten koncentreras till få 

personer och att detta kan leda till att de personer som har makten använder den till ändamål 

som inte prioriteras av organisationen. Dessa personer kan även utöva dold makt genom att 

utforma beslutspremisser som styr de underordnade personernas beteende73. 

73 Brante T, Andersen H, Korsnes O ”Sociologiskt lexikon” universitetsförlaget 1998:39-41
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6. RESULTAT

6.1. Kommunens ungdomsråd

Det ungdomsråd som nu är aktivt i den kommun som är föremål för denna studie startade i 

april  2005 som följden av ett  politiskt beslut taget i  kommunfullmäktige.  Det har tidigare 

funnits  ett  ungdomsråd  som  startade  år  1999,  detta  lades  dock  ner  eftersom  att  dess 

medlemmar lämnade ungdomsrådet. Att de lämnade ungdomsrådet berodde till stor del på att 

de tog studenten och flyttade  till  andra  kommuner  för  att  läsa på universitet.  Syftet  med 

ungdomsrådet är dels att ungdomar på ett naturligt sätt ska få delaktighet och inflytande i det 

som sker i kommunen men också att förbättra situationen för kommunens ungdomar.

6.2. Medlemmar

Vid tidpunkten för  denna studie har  kommunens ungdomsråd fjorton stycken medlemmar 

samt att fem eller sex personer meddelat sitt intresse om att bli medlemmar i ungdomsrådet. 

För att bli medlem i kommunens ungdomsråd ska man vara mellan 13 och 25 år och vara 

bosatt  i  kommunen.  Majoriteten av medlemmarna är 17-18 år,  den yngsta  medlemmen är 

tretton år och den äldsta är 25 år. Medlemmarna i kommunens ungdomsråd väljs inte in utan 

deltagandet är frivilligt och de som önskar vara med får vara med. Ungdomsrådet utesluter 

inte heller medlemmar, det har dock funnits diskussioner om att medlemmar som inte varit på 

ungdomsrådets tre senaste möten ska uteslutas men dessa diskussioner har inte lett till något 

beslut. Om en medlem varit borta från de senaste mötena utan att meddela orsak kontaktas 

han/hon  av  någon  av  ungdomsrådets  medlemmar  och  blir  tillfrågad  om  sitt  fortsatta 

engagemang i ungdomsrådet. 

I  syfte  att  rekrytera  fler  medlemmar  till  ungdomsrådet  besöker  aktiva  medlemmar  i 

kommunens ungdomsråd skolor för att informera om deras verksamhet. De är dock inte ute 

och informerar så ofta som de önskar vilket beror på att medlemmarna i ungdomsrådet själva 

går  i  skolan  och  därför  har  svårigheter  att  under  skoltid  arbeta  med  ungdomsrådet. 

Rekrytering till ungdomsrådet kan också ske genom att medlemmar i ungdomsrådet bjuder in 

vänner eller klasskamrater till ungdomsrådets möten. Det kan också vara ungdomar som på 

annat  sätt  hört  talas  om ungdomsrådet  och  kommer  på  ett  möte  och  meddelar  att  de  är 

intresserade och vill bli medlemmar. 

29



6.3. En tjänsteman bland ungdomarna 

När  kommunens  ungdomsråd  startade  år  2005 var  det  två  tjänstemän  som ansvarade  för 

ungdomsrådet.  Vid  tidpunkten  för  denna  studie  är  det  en  tjänsteman  som  ansvarar  för 

ungdomsrådet  i  den aktuella  kommunen.  Efter  att  tidigare ha arbetat  som lärare är denne 

sedan år 2005 anställd som fritidskonsulent vid kultur- och fritidsförvaltningen i den aktuella 

kommunen.

”Jag visste inte att det ingick i tjänsten men jag är väldigt glad att det gör det… att det  

gjorde det, för jag tycker det är väldigt roligt att arbeta med det, det är väldigt givande  

och det… det händer väldigt mycket så det är kul. Så det… kan man säga… alltså jag 

känner mig väldigt engagerad i de här frågorna”

Tjänstemannen  arbetar  ungefär  50  procent  med  ungdomsinriktade  arbetsuppgifter  och  50 

procent med anläggningar, idrottshallar, föreningar och annat som hör till fritid och idrott. 

Funktionen  i  ungdomsrådet  handlar  om  att  administrera  ungdomsrådet  och  ansvara  för 

ekonomin.  Var  tredje  månad  på  ungdomsrådets  möten  redovisas  ekonomin  så  att  även 

ungdomarna ska ha insyn i ekonomin. I administrationen ingår att närvara vid ungdomsrådets 

möten samt att fungera som stöd för ungdomarna i arbetet med ungdomsrådet och som länk 

mellan ungdomsrådet och kommunpolitikerna.  

När ungdomsrådet startade år 2005 blev ungdomarna tillfrågade om de ville ha en tjänsteman 

med i ungdomsrådet vilket ungdomarna såg som positivt. Ett problem med att ha en vuxen 

med  i  ungdomsrådet  kan  vara  att  det  påverkar  ungdomsrådets  verksamhet,  vilket  enligt 

tjänstemannen handlar  om att  den vuxne kan ha starka åsikter  vilket  gör att  ungdomarna 

beslutar efter det utan att ifrågasätta:

”Men det är klart, det kan ju bli så att… vissa gånger… man är ju så inriktad på hur det  

fungerar  i  kommunen  liksom  och  man…  man…ja,  kanske…  jag  försöker  undvika  att  

bestämma men ibland så kan det vara en nackdel att man då ibland bestämmer något… 

eller säger ’såhär ligger det till’… så man liksom försöker hålla ifrån sig det där att inte  

gå in och bestämma och säga hur det är… om de inte ber om det… att man kan ’ja men 

kolla upp det’, att de får kolla upp saker och ting själva” 
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Ungdomarna  i  ungdomsrådet  upplever  det  som positivt  att  ha en kommunal  tjänsteman i 

ungdomsrådet. Även om en vuxen kan upplevas som en trygghet om man kan vända sig till i 

olika frågor så ser även ungdomarna att det kan uppstå problem som kan handla om att de 

unga inte tar ställning och beslutar efter sina egna åsikter i vissa frågor:

”Om ett ungdomsråd inte kan klara sig själv så är det inte liksom… det är inte starkt nog.  

Men ett ungdomsråd ska ju vara av unga och det ska beslutas mycket av unga och jag 

skulle väl inte riktigt påstå att det är mycket så idag utan besluten är ju väldigt influerade  

av vad tjänstemännen tycker och tänker” 

6.4. Ungdomsrådets verksamhet 

Kommunens ungdomsråd har möte en gång per månad, på dessa möten träffas ungdomsrådet 

och  den  kommunala  tjänstemannen.  På  dessa  möten  arbetar  gruppen  efter  en  gemensam 

dagordning som innebär att mötet öppnas med en runda där varje person får säga vad de vill ta 

upp,  dessa  ärenden bildar  sedan mötets  dagordning.  Exempel  på  frågor  som kommunens 

ungdomsråd arbetat med är skolmat, mellanmål i skolorna, övergångsställen och öppnandet av 

en  ungdomsmottagning  i  kommunen.  Vid  tidpunkten  för  studien  har  också  kommunens 

ungdomsråd  tre  stycken  arbetsgrupper  som  arbetar  mer  fokuserat  med  vissa  frågor,  ett 

exempel på sådan arbetsgrupp är att medlemmar från ungdomsrådet arbetar med att starta upp 

elevråd  på  kommunens  gymnasieskola  eftersom  att  de  saknar  elevråd  där.  Stor  del  av 

ungdomsrådets  verksamhet  är  också  arrangörsuppgifter,  det  gäller  bland  annat  det  årliga 

evenemanget  ”ungdomens  dag” som kommunens  ungdomsråd anordnar  för  ungdomarna i 

kommunen. Ungdomsrådet har även möten med kommunpolitiker en gång i månaden för att 

själva skapa en kontakt med politikerna. Vid dessa möten är den kommunala tjänstemannen 

sekreterare. 

”Kommunpolitikerna… vi  har  nog bästa  relationen  i  Sverige  med politikerna… andra 

ungdomsråd har inte lika bra… men vi har också haft samma politiker sedan vi började  

nästan… och de är bra… såklart skiljer det sig ju lite åt… men över det stora hela tycker  

jag det är bra” 
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Kommunens ungdomsråd fick 2008 ett verksamhetsbidrag på 86.000 kronor från kommunen. 

Detta verksamhetsbidrag skrivs upp med någon procent för varje år. Detta verksamhetsbidrag 

räcker  till  ungdomsrådets  löpande  verksamhet  samt  ett  stort  arrangemang,  exempelvis  en 

spelning med någon musikgrupp, per år. Ungdomsrådet strävar efter att stötta andra unga som 

vill genomföra olika projekt, det kan exempelvis vara att elevråd vid skolor vill anordna ett 

evenemang som t.ex en föreläsning. Till sådant skänker  ungdomsrådet några tusen kronor per 

år för att stödja ungdomars engagemang. 

Medlemmarna  i  kommunens  ungdomsråd  får  inte  någon  ekonomisk  ersättning,  däremot 

betalar ungdomsrådet för medlemmarna för deltagande i utbildningar och arrangemang som 

riktar sig till medlemmar i ungdomsrådet nationellt. 

6.5. Arbetsformer i ungdomsrådet 

Kommunens ungdomsråd saknar egen styrelse och en formell  organisation men de har en 

invald ordförande, vice ordförande och sekreterare.  Valet av ordförande till  ungdomsrådet 

gick till på så sätt att de medlemmar som var intresserade av ordförandeskapet fick anmäla sitt 

intresse  vid  ett  medlemsmöte.  Victoria  var  den  enda  som hade  anmält  intresse  och  blev 

därigenom vald till ordförande. Vid intervjutillfället har hon varit ordförande i ungefär ett och 

ett halvt år. Ordförande till ungdomsrådet väljs på obestämd tid och så länge denne önskar 

sitta kvar som ordförande och i samråd med övriga medlemmar.  Ungdomsrådet arbetar inte 

efter något strikt arbetssätt och strävar efter att undvika att det ska vara byråkratiskt. Enligt 

informanterna har de inom ungdomsrådet tillsammans kommit fram till att de vill arbeta på ett 

sätt som inte är så strikt:

”Det är ömsesidigt mellan medlemmarna. Jag har deltagit på möten i andra sammanhang  

där man provat på olika… att den som skriker högst får ordet, eller faktiskt mer regelrätta  

möten... med korrekt språk och så.  Men jag tycker det här, det funkar jättebra!” 

En anledning till att det är viktigt att arbetsformerna i ungdomsrådet inte är alltför formellt 

byråkratiska handlar om att ungdomarna i ungdomsrådet säger att det kan påverka ungdomars 

delaktighet i ungdomsrådet: 
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”De är rädda för att det ska bli så byråkratiskt… att man måste veta hur politiska systemet  

fungerar och kunna skriva protokoll och sånt… och kommunfullmäktige, hur det funkar 

men… det är ju sånt som jag har lärt mig NU” 

Bland informanterna  finns dock andra åsikter  om byråkrati.  Fördelar  med byråkrati  är  att 

stadgar, verksamhetsplan och ett politiskt program styr arbetet framåt:

”Det är ju inte så att jag hävdar att byråkrati är det enda som funkar men i kommunala  

verksamheter som ungdomsrådet faktiskt är så tror jag det”

Kommunens  ungdomsråd  saknar  verksamhetsplan  att  arbeta  efter.  Att  arbeta  efter  en 

verksamhetsplan innebär att man har tydliga mål för verksamheten. Att detta saknas gör att 

det blir svårt för ungdomsrådet att uppnå synliga resultat. Om detta säger en av informanterna: 

”Jag tror att om man hade en verksamhetsplan, om man hade stadgar, om man hade ett  

politiskt program så skulle man ha riktlinjer och mål att jobba med. Det skulle på något  

sätt motivera och rikta arbetet mot just det målet”

Vidare säger informanten:

”Jag tror jag är besviken på ungdomsrådet för att jag inte ser några sådana här konkreta 

förändringar eller jag ser inte att det tas några beslut som på något sätt skulle kunna… 

påverka  i  större  bredd.  Och  vid  sådana  tillfällen  kan  jag  tycka  att  det  är  väldigt  

odemokratiskt att ge ett gäng kids 90 000 skattepengar för att sitta och tänka på saker, då  

kanske man skulle lägga pengarna på något annat till dess att man hittar en väldigt stark  

grupp som på något sätt gör saker som kan förändra deras närmiljö och andra ungdomars  

närmiljö”

Ovanstående citat visar på att informanten inte är tillfreds med ungdomsrådets verksamhet 

utan efterfrågar en verksamhetsplan med mål som kan styra verksamheten. Detta skulle leda 

till att fler beslut som gynnar ungdomar skulle fattas. 
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6.6. Medverkande i ungdomsråd 

Att vara ungdom idag och ha möjlighet att göra ungdomars röster hörda i den lokala politiken 

handlar om en önskan från ungdomar att kunna förbättra situationen för dem själva och andra 

ungdomar  i  kommunen.  Det  kan  handla  om  frågor  som  rör  exempelvis  lokaltrafik, 

fritidsaktiviteter och ungdomsmottagning. Anledningen till att majoriteten av informanterna i 

studien valt att engagera sig i ungdomsrådet är just önskan att förbättra situationen för unga i 

kommunen. Följande citat synliggör detta:

”Vi satt och pratade mycket om skolan och alltså… inte bara ’skolan är skit’ utan rimliga 

saker. Jag kände att jag kanske kan göra något åt det… vara med och påverka” 

”Det lät som en kul grej… att man kunde vara med och påverka. När vi fick informationen  

var vi ju på kommunen och hade gått runt och tittat där och… för att se hur det fungerar.  

Det kändes då så begränsat med elevrådet… att kunna påverka alltså,  det kändes helt  

perfekt med ungdomsrådet!” 

”Om jag är med där så kan jag samtidigt lyfta alla grejer som händer i stan, för det  

kommer inte ut till oss… det får vi läsa om när vi är i stan. Men jag kan lyfta det… och ta  

med affischer och affischerna hemma om jag vill” 

”Man är ju borta sjukt mycket… alltså jag träffar ju aldrig familjen och såhär många  

vänner… vilka vänner? Mina kompisar är de jag sitter i styrelsen med… och det är ju  

såhär att man lägger ner all sin fritid och kropp och själ på att göra en förändring men 

sedan uppskattas det ju inte som man skulle vilja. Det finns ju alltid de som tycker det är  

bra, men man inser liksom inte hur mycket tid man lägger ner på det och det är ju lite  

grann det ena för det andra… Jag går ju runt och är trött och man klarar inte skolan och 

man måste jobba och sedan så ska man hinna med det här. Men jag tror någonstans att  

det är värt det… i längden. Fast det är fler människor som måste inse det, alltså att det  

finns människor som är beredda att offra för att kunna vara med och vara delaktiga i en  

politisk process och att det finns unga som bryr sig”

Ungdomarna i studien har valt att engagera sig eftersom de vill förändra ungas situation i 

samhället.  Det finns en medvetenhet  om att  det finns områden inom kommunen som kan 

förbättras genom att tillföra ett ungdomsperspektiv. 
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Att de tagit  beslutet att  engagera sig kan förklaras med att  de har en politiserad identitet. 

Harriet  Bradley menar att  vår sociala identitet  är  delad i  tre nivåer  varav den ena är den 

politiserade identiteten. Den politiserade identiteten skapas genom politiska handlingar och 

ger en bas för kollektiv organisering. Med politiserad identitet menas att en person har en 

konstant bas för sina handlingar och alltid tänker på sig själv som en identitet74. 

Två av informanterna har dock gått med i ungdomsrådet av andra anledningar. En av dessa 

var Oscar som tidigare hade praktiserat på kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen och 

hade under sin praktik kommit i kontakt med ungdomsrådet. Efter praktiktidens slut önskade 

medlemmarna i ungdomsrådet att han skulle fortsätta sitta med i deras grupp. Oscar valde att 

stanna kvar i ungdomsrådet eftersom att han ansåg det viktigt att det anordnas aktiviteter för 

unga, vilket kommunens ungdomsråd bland annat ägnar sig åt.  

Vidare  har  det  framkommit  av  intervjuerna  att  en  anledning  till  att  engagera  sig  i 

ungdomsrådet är att få möjlighet att legalt vara frånvarande från skolan och därigenom slippa 

lektioner på skolan eftersom man trodde att engagemanget i ungdomsrådet skulle inkräkta på 

skoltid:

”För mig var det  såhär en anledning till  att  skolka,  det är skitbra (skratt) men sedan 

visade det sig att jag fastnade i det. Jag sitter här fyra år senare och bara ’ja man fick inte  

skolka så mycket’ (skratt)”

Ovanstående citat  visar  på att  andra  anledningar  än  frånvaro från skolan  kan ta  över  när 

ungdomarna väl valt att engagera sig eftersom att man inte lämnar ungdomsrådet trots att man 

inte får möjlighet att vara frånvarande från skolan i den utsträckning man föreställt sig. 

”Ja, det var ju det här med att slippa skolan. Elevrådet var jag ju också med i från början  

för att slippa skolan… och jag tyckte det var jättetråkigt från början! Men sedan fick jag  

åka på Sveriges ungdomsråds största konferens och det var så sköna människor där! Och 

jag fastnade i det, det är det bästa jag vet!”

74 Bradley, Harriet ”Fractured identities, changing pattern of ineequality” Blackwell publishing 2008:72
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Av  ovanstående  citat  framgår  att  ett  motiv  till  att  engagera  sig  som  ungdomarna  i 

ungdomsrådet kan förändras med tiden. Motivet från början kan vara att det är en möjlighet 

att legalt vara frånvarande från skolan men sedan upptäcker de att de möjligheter det medför 

att delta i ungdomsrådet kan det bli den motivation som gör att man fortsätter vara engagerad, 

dvs möjligheten att vara med och påverka. 

Informanterna har fått information om ungdomsrådet på olika sätt innan de beslutade sig för 

att gå med i ungdomsrådet. Samtliga informanter har fått information om ungdomsrådet från 

vuxna, exempelvis lärare, kommunala tjänstemän och kamratstödjare. 

Det  har  av  intervjuerna  framkommit  att  det  som  gör  att  ungdomarna  stannar  kvar  i 

ungdomsrådet är att de vill  vara kvar så länge det är roligt och intressant. Detta förklarar 

informanterna med att de vill fortsätta arbeta med ungdomsrådet så länge som ungdomsrådet 

har möjlighet att  påverka situationen för unga i  sin kommun.  En anledning till  att  lämna 

ungdomsrådet har visat sig vara högre studier. Att fortsätta studierna innebär att flytta från 

kommunen eftersom att det saknas universitet eller högskola på den lokala orten. En annan 

orsak  till  att  lämna  ungdomsrådet  har  visat  sig  vara  att  om  de  frågor  som  behandlas  i 

ungdomsrådet inte längre känns relevanta i fråga om ålder och intressen för informanterna 

eller om deltagandet i ungdomsrådet inkräktar för mycket på andra områden som exempelvis 

skolan. 

”Men att sluta… det är ju om man ska gå på universitet någon annanstans… eller om  

frågorna  kanske  inte  känns  så  relevanta  längre.  Alltså…  om  det  bara  är  fokus  på  

högstadiet och man är 25 år så… ja, då kanske man inte kan tillföra så mycket”

Oscar är 25 år och eftersom att åldersgränsen för ungdomsrådet är 13 till 25 år strävar han 

efter  att  avveckla sitt  engagemang i  ungdomsrådet.  Han uppger  dock att  han kommer  att 

fortsätta samarbeta med ungdomsrådet även när han inte själv är medlem i ungdomsrådet. 

Förutom  ungdomsrådet  så  är  Oscar  även  ideellt  engagerad  i  ett  arrangörskollektiv  som 

anordnar evenemang riktade till ungdomar:
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”Man kan ju ändå fortsätta ha kontakt med dem, många av dem som är med nu i alla fall.  

För  att  jag…  jag  gör  ändå  så  mycket  saker  på  fritiden  som  blir  kontakt  med 

ungdomsrådet, med ungdomsgården och Folkets Hus, så att… man måste ha en dag när  

man har kontakt med alla dem, med alla organisationer som har med ungdomar att göra” 

Enligt informanterna har majoriteten av de personer som sitter i kommunens ungdomsråd vid 

tidpunkten för studien varit med sedan ungdomsrådet startade år 2005. Detta upplevs till viss 

del  som  ett  problem  eftersom  att  ungdomsrådets  verksamhet  blir  mer  påverkad  av 

medlemmarnas intressen än av ungdomarna i kommunen:

”Ungdomsrådet har ju anpassat sig mycket efter individer och ålder. Jag kommer ihåg när  

jag började, jag gick ju i sjuan och då var våran målgrupp högstadieelever men nu när  

alla börjat på gymnasiet så är det såhär… målgrupp gymnasiet. Och det är ju inte okej,  

man måste ju kunna ha distans från sig själv och det man gör, och det är svårt… det är  

jättesvårt, jag har ju inte lyckats med det”

Informanterna  upplever  också  att  de  utvecklats  som  personer  av  att  vara  aktiva  i 

ungdomsrådet vilket bland annat handlar om att de aktivt får delta i påverkansarbete samt lär 

sig diskutera och samarbete med andra ungdomar och vuxna. Om personlig utveckling säger 

en av informanterna:

”Även om jag kan vara kritisk så skulle jag inte kunna tänka mig att hålla på med något  

annat på min fritid. Det är något som fastnat i hjärtat på mig, för jag känner såhär att  

Sveriges ungdomsråd… det är mycket uppfostran, för den människa jag är idag har jag 

blivit genom mitt engagemang och den tid jag lagt ner i organisationen samtidigt som  

organisationen lagt ner mycket resurser på mig”

6.7. Hinder ungdomsrådet möter

Att  vara  verksam i  ett  ungdomsråd  handlar  om möjligheter  och  hinder  till  demokratiskt 

inflytande. Möjligheter handlar om att ha inflytande och kunna påverka kommunala beslut 

som berör ungdomar samt att kunna anordna evenemang riktade till ungdomar i kommunen 

för att ge kommunens ungdomar något roligt att göra. Det finns dock hinder som begränsar 

ungdomars inflytande i kommunen. Ett hinder som samtliga informanter belyser handlar om 

svårigheterna att rekrytera nya medlemmar till ungdomsrådet. 
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Vissa informanter har även framfört att det råder en viss oro för att flertalet medlemmar i 

kommunens ungdomsråd idag är äldre och går på gymnasiet vilket i praktiken innebär att det 

finns ett bristande engagemang bland yngre ungdomar i högstadieåldern:

”Det finns en risk att vi dör ut. Det är många som går gymnasiet och går ut till våren. Om  

jag flyttar och andra flyttar… det förra ungdomsrådet, det dog när folk gick ut gymnasiet  

så jag känner lite skräck över det”

En anledning till  svårigheten att  rekrytera  medlemmar  i  andra åldrar  handlar  om rådande 

fördomar bland ungdomar i kommunen. Dessa fördomar handlar om en föreställning om att 

engagemang i ungdomsrådet är tråkigt eller att ungdomsrådet inte uträttar något viktigt. Detta 

kan  exempelvis  handla  om att  diskutera  frågor  som berör  ungdomar.  Bland  kommunens 

ungdomar finns en fördom om att ungdomsrådet är töntigt vilket framgår av följande citat:

”Väldigt många tycker ju att… vad är det för töntigt? Nörd och sådär… Det har fått en  

stämpel  och  det  är  ju  tråkigt.  Det  är  säkert  det  som gör  att  många inte  kommer  till  

ungdomsrådet.  Vi  försöker  arbeta  bort  det  där  och  visa  att  vi  är  vanliga  normala  

ungdomar som vill få våra röster hörda (skratt)” 

Informanterna upplever att fördomar om ungdomsrådet beror på att ungdomar saknar kunskap 

om ungdomsrådets verksamhet:

”Det är nog ganska dåligt procentuellt… av ungdomar som känner till vad vi gör. Jag har  

ju spridit det i min bekantskapskrets men det är ganska få som vet vad ungdomsrådet gör.  

Initialt så säger de att vi inte gör något… att vi bara fikar… men sedan ändrar de sig, och  

när de vet vad vi gör tycker de att det är bra” 

Samtliga  informanter  är  överens  om att  det  råder  bristande kunskap  bland ungdomar  om 

ungdomsrådets  verksamhet.  Ett  skäl  till  detta  kan  vara  att  ungdomsrådet  inte  sprider 

tillräckligt med information om verksamheten:
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”Ingen har ju ansträngt sig för att få in fler medlemmar så det är klart att det är svårt.  

Ungdomsrådet  har  ju  alltid  anpassats  väldigt  mycket  efter  individer,  vi  är  ju  som ett  

kompisgäng som sitter och det är ju mycket… det är synd, för vi sitter inte där för att vara  

kompisar, vi sitter där för att göra bra saker”

En gemensam insikt som framkommit av intervjuerna är att ungdomsrådet behöver fundera på 

andra vägar att nå ut med information än att rikta sig skolorna eftersom att man via skolorna 

inte når de äldre ungdomarna. 

Kommunens ungdomsråd får ca 86 000 kronor per år i verksamhetsbidrag från kommunen. 

Informanterna menar att pengarna räcker till den löpande verksamheten som bland annat är 

tryckkostnader, porton och övriga möteskostnader. Pengarna gör även att ungdomsrådet kan 

delta  i  utbildningar  med  anknytning  till  ungdomsråd  samt  att  de  kan  anordna  ett 

ungdomsevenemang, exempelvis en spelning, tillgängligt för kommunens ungdomar per år. 

Om ekonomin säger en av informanterna:

”Det  beror  ju  på  vad  man  tycker  ungdomsrådet  ska  göra…  En  del  av  kommunens  

ungdomsråd är ju att arrangera ett kulturevent för ungdomar och ungdomens dag och det  

är uppskattat och efterfrågat. Ska man se vad ungdomar efterfrågar så är det ju… nu är  

det en gång per år och de vill att det ska vara två gånger per år… men det tillåter inte  

budgeten” 

Informanterna upplever också ett hinder i att de är så få medlemmar som kan hjälpas åt med 

praktiska  uppgifter  när  de  anordnar  evenemang för  ungdomar  i  kommunen.  Att  de  är  få 

medlemmar kan göra att de inte kan genomföra de evenemang de önskar eftersom att för få 

personer kan bidra med sin tid och hjälpa till.  De flesta medlemmarna i ungdomsrådet är 

engagerade i andra föreningar eller aktiviteter parallellt med ungdomsrådet vilket gör att de 

inte alltid kan vara delaktiga när ungdomsrådet anordnar evenemang:

”Ett hinder när vi ska göra saker är att vi är så få… och det hindrar oss mycket kan jag  

tycka, och att alla är upptagna… alla har mycket på fritiden, det vet vi. Vi har ju pengar 

så vi kan göra saker… Vi försöker göra saker som vi hinner så det finns inte så mycket där  

som hindrar oss utan det är… att vi är så få”
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Majoriteten  av informanterna  upplever  även lärare  som ett  hinder  för  deras  verksamhet  i 

ungdomsrådet. Detta handlar om att de kan ha svårt att få ledigt från skolan för att arbeta med 

ungdomsrådet. I följande citat framgår att ungdomarna tycker att skolan har en stel syn på 

utbildning:

”Det är väl att en viss del av skolan är mer kvar i detaljstyrning än målstyrning idag… att  

man ska kunna uppnå mål genom att göra andra saker. Det kan väl vara att man tittar  

mest på timplanen… det vet jag många som, lärare som… det har blivit sådant motstånd 

mot att man ska spendera tid, eller ägna tid åt ungdomsrådet. Man skulle kanske kunna få 

tid av skolan och uppfylla krav”

Av intervjuerna har det framkommit att ungdomarna anser att de lär sig mycket genom sitt 

engagemang i ungdomsrådet och att skolan därför bör ta hänsyn till att frånvaron från skolan 

kompenseras genom annan kunskap. När ungdomsrådet startade år 2005 var mötena förlagda 

till  dagtid,  på  samma  tid  som  fritidspolitikernas  sammanträden.  Efter  kritik  från  skolan 

gällande ungdomarnas frånvaro under dagtid medförde att ungdomsråden istället förlades till 

eftermiddagar utanför skoltid. 

6.8. Ungdomsrådet och kommunpolitiker 

Kommunens  ungdomsråd  och  politiker  har  ett  gemensamt  möte  varje  månad.  Dessa 

gemensamma  möten  har  efterfrågats  av  ungdomsrådet  eftersom  att  de  önskade  kunna 

diskutera politiska frågor direkt med politikerna. Till dessa möten bjuds representanter från 

varje politiskt parti in. De politiker som deltar på mötena är exempelvis gruppledare eller 

politiker  med nämnduppdrag.  På de flesta  möten deltar  representanter  från fyra  eller  fem 

partier.  

På dessa träffar genomförs en öppen dialog där ungdomsrådet får framföra sina åsikter, på det 

sättet  får  politikerna  ta  del  av  ungdomarnas  åsikter.  Ungdomsrådet  kommer  tillsammans 

överens om vilka frågor de vill diskutera med politikerna och politikerna i sin tur har olika 

frågor  de  anser  vara  aktuella  för  ungdomar  och diskuterar  dessa  med ungdomsrådet.  Det 

skickas inte ut några gemensamma handlingar till deltagarna innan mötet. På mötet genomförs 

en  öppen  dialog  där  politiker  och  ungdomar  tar  upp  frågor  de  anser  vara  av  vikt.  Den 

kommunala tjänstemannen säger:
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”Ungdomarna säger precis vad de tycker och tänker och politikerna lyssnar och svarar på 

vad de tycker och tänker så att… det är en bra dialog!” 

Att ungdomsrådet träffar kommunpolitikerna regelbundet har medfört att ungdomsrådet inte 

skriver motioner utan att de istället diskuterar olika frågor direkt med politikerna:

”Oftast så händer det saker när politikerna får det på sitt bord, de tycker att ’det här  

måste vi kolla upp’ och då gör de det. Så att vi har som inte behövt att skriva skrivelser  

och  hålla  på  och  kämpa  och  grejer  utan  politikerna  tar  upp  det  och  så  får  vi  en 

återkoppling vid nästa möte och sen… sen så ser man hur man ska jobba vidare”

Samtliga informanter anser att ungdomsrådets viktigaste uppgift är att förmedla information 

mellan ungdomar och politiker, detta kan innebära att ställa frågor till politiker som andra 

ungdomar i kommunen kommit med eller att sprida information om kommunpolitiska beslut 

till andra ungdomar. Ungdomarna tycker även att en viktig uppgift för dem är att förbättra för 

ungdomar  i  kommunen,  det  kan  exempelvis  gälla  bussförbindelser  och  att  anordna 

evenemang för ungdomar. Det kan även vara frågor gällande exempelvis skolmiljö som andra 

ungdomar ställer till ungdomsrådet och de i sin tur tar dessa frågor med sig till politikerna. 

Ungdomsrådet får frågor från klasskamrater och andra bekanta som de sedan i sin tur ställer 

till kommunpolitikerna: 

”Det är jättebra att ungdomar och politiker träffas, om än det på träffarna är ungdomar 

och politiker, väldigt tydligt sådär… de sitter på varsin sida. Men det tar väl ner lite grann 

ungdomars  syn  på  politiker  och  förhoppningsvis  politikers  syn  på  ungdomar,  att  inte  

analysera dem som en folkgrupp… vilket det ofta blir”

”De hjälper oss enormt! Säger vilka beslut som tagits som kan röra oss, tar tillbaka från  

nämnderna till oss”

Ovanstående citat belyser att ungdomar vissa gånger analyseras som en folkgrupp av vuxna 

på  grund  av  en  uppfattning  att  ungdomar  är  en  homogen  grupp.  Detta  kan  bero  på 

åldersdiskriminering (ageism). Med åldersdiskriminering menas att människor i olika åldrar 

tillskrivs olika sociala regler som ses som lämpliga för de åldrarna, dessa sociala regler talar 

även om vad som kan förväntas av personerna. 
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Ålder kan betraktas som en dimension av utanförskap eftersom de sociala skillnader  som 

ålder medför gör att människor i olika åldrar har olika tillgång till välstånd, makt och status. 

Detta kan exempelvis vara att ungdomar jämfört med vuxna har svårt att hitta vägar där de 

kan påverka och göra sina röster hörda. I samhället finns en ålderselit där unga och gamla har 

relativt  lite  möjlighet  till  inflytande  och  människor  i  medelåldern  har  stort  inflytande. 

Åldersdiskriminering  innebär  att  människor  görs  till  stereotyper,  utifrån  dessa  stereotyper 

behandlas människor sedan på olika sätt av samhället och diskriminering kan uppstå. Exempel 

på detta kan vara att ungdomar ses som opålitliga, hänsynslösa och odisciplinerade75:

”Det är ju många som har den attityden att ungdomar inte vill någonting, de bryr sig inte  

och de skulle inte vara intresserade. Jag tycker att det är jättemånga som är intresserade.  

Jag  sitter  ju  med  i  folkhälsorådets  arbetsgrupper,  vi  hade  en  kille  där  som  satt  och 

snackade om att ungdomar idag inte är engagerade, de bryr sig inte och jag är såhär..  

ursäkta, jag kan ju ta fram typ såhär 3000 kids som är mellan 13 och 17-18 år som är  

jätteengagerade. Jag tycker det är så himla fel när man generaliserar…” 

Samtliga informanter säger att de är positiva till träffarna med politiker eftersom att det ger 

ungdomar och politiker en möjlighet att  mötas.   Informanterna efterlyser dock frågor från 

kommunpolitikerna eftersom att det i nuläget endast är det omvända, att ungdomarna ställer 

frågor till politikerna. När ungdomsrådet träffar politiker har ungdomar frågor till politikerna 

medan politikerna i första hand har information med sig som gäller exempelvis beslut som 

tagits inom kommunen. Ungdomarna uttrycker en önskan om att politikerna även skulle ställa 

frågor till ungdomarna och ta del av deras åsikter innan besluten fattats. I den kommunala 

arbetsordningen för ungdomsråd står skrivet att styrelser och nämnder ska inhämta åsikter 

från ungdomsrådet. I kommunens ungdomspolitiska program står även att ungdomar ska vara 

delaktiga i beslut som rör unga i så stor utsträckning som möjligt. De informanter som tagit 

del  av  arbetsordning  och  det  ungdomspolitiska  programmet  säger  att  de  inte  efterlevs 

eftersom att  varken politikerna eller ungdomsrådet arbetar på det sätt som står beskrivet i 

dokumenten. Informanterna upplever att politikerna lyssnar på vad de säger men att de hade 

önskat att de fick vara mer delaktiga i de diskussioner som förs innan ett beslut fattas inom 

kommunen:

75 Bradley, Harriet ”Fractured identities, changing pattern of inequality” Blackwell publishing 2008:18,20,147
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”Men jag tycker såhär… att vi kanske säger något till dem, de tar upp det med nästa och 

sedan har vi liksom gjort vårat. Det är lite tråkigt, för vi får aldrig vara med och påverka i  

slutet… det här fina får vi aldrig vara med på utan vi ska bara komma med idéerna och  

förslag… hur de ska göra. Och sedan ska de göra resten och då får vi inte ens påverka  

lite… och det kan jag känna är lite tråkigt” 

Även följande citat visar på att ungdomarna inte vet vad politikerna gör med den information 

som ungdomsrådet muntligt lämnar på de möten som hålls med politiker:

”Ungdomsrådet blir ju lite ett alibi… för att kunna visa att man gör något för ungdomar.  

De sitter där och lyssnar och nickar men sedan när de går därifrån så vet man ju inte vad 

de gör med informationen”

Ytterligare en mening som informanterna belyser är att de inte vet om de får information 

gällande alla de beslut och frågor som rör ungdomar. Informanterna säger att alla beslut i 

kommunen rör ungdomar genom att alla beslut rör medborgarna i en kommun:

”Jag tycker ju att  alla frågor i en kommun rör ungdomar… det rör ju alla som bor i  

kommunen på något sätt så att… det är ju alla frågor. Då kan man ju inte direkt välja ut,  

man  kan  väl  sålla  lite  grann  men…  samtidigt  så  är  det  ju  vad  som  helst  som  rör  

ungdomar”

Ungdomarna säger att politikerna väljer ut vilka frågor som berör ungdomar. Om politikerna 

agerar genom att välja ut vissa frågor som de diskuterar med ungdomarna kan detta förklaras 

som ett maktförhållande. C Wright Mills menar att vissa människor är mer fria än andra att 

skapa historia. De som är mer fria personer är makteliter76.  

Informanterna saknar att kommunpolitikerna ställer frågor till dem men uppger dock att de 

fått  en  förfrågan  från  tjänstemän  inom  kommunen  gällande  kommunens  hemsida.  Vid 

tidpunkten för studien har ungdomsrådet blivit tillfrågade av kommunala tjänstemän att lämna 

sina synpunkter gällande kommunens hemsida. Bakgrunden till att ungdomarna tillfrågats om 

hemsidan är att  politikerna i  kommunen under år 2007 genomfört  en undersökning bland 

kommunmedborgarna. 

76 Mills, C Wright ”Den sociologiska visionen” Arkiv förlag 2002:170-174
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Efter att politikerna genomfört denna undersökning framkom det att medborgarna tycker att 

kommunens  hemsida  är  svår  att  hitta  information  på.  En  av  informanterna  berättar  att 

ungdomsrådet tidigare kritiserat  hemsidan för att  den är svår att  hitta information på. När 

ungdomsrådet påpekade för kommunpolitikerna att hemsidan borde göras om tillsattes inte 

någon åtgärd från kommunens sida:

”Då var det en politiker som påpekade att ungdomsrådet hade varit representativt men  

man hade inte gjort något åt det… vilket var lite intressant. Och det vet jag inte… VAD det  

pekar på egentligen…”

Att  ingå i  ungdomsrådet  kan även medföra att  ungdomarna  bemöts med ökad respekt  av 

vuxna i sin närhet.  En av informanterna berättar att  hon blir  annorlunda bemött  av vuxna 

sedan hon blivit medlem i ungdomsrådet genom att hon blir bemött med mer respekt:

”Om man går till lärare, gymnasiechefen, rektorer och så och så säger man ’jag är från  

ungdomsrådet’ då blir man som bra bemött, mer än om man inte sagt det. Då kan de såhär  

bara  kapa  en  ’såhär  kan  du  inte  hålla  på’  men  sedan  säger  man  att  man  är  från  

ungdomsrådet då är man helt… då är man viktig” 

6.9. Informanterna om framtiden

Samtliga informanter har gett uttryck för att de vill fortsätta jobba för ungdomar även som 

vuxna. Detta intresse för ungdomsfrågor handlar om vikten att ungdomar får göra sin röst 

hörd i kommunpolitiska sammanhang som berör ungdomar. Detta visar följande citat på:

”Jag  skulle  jättegärna  kunna  jobba  som  ungdomsrådets  ledsagare  och  stöd…  som  

kommunens tjänsteman. Eller… kanske inte jobba som det men vara där… på fritiden och  

hjälpa till, vara på möten och sådär för det är ju kul! Det känner man redan nu”

”Jag skulle nog gärna jobba med något liknande… fast jag skulle hellre vilja jobba för 

inflytande för ungdomar som bor utanför centrala stan. För det är ju verkligen här, det är  

centrala stan upplever jag det som… det gäller. Bor man i centrala stan har man liksom 

allt…”
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Av intervjuerna har det framkommit  att  det saknas intresse för partipolitiskt  engagemang, 

informanterna  vill  vara  engagerade  men  partipolitiskt  obundna.  Att  ungdomarna  inte  är 

intresserade av partipolitiskt engagemang säger de delvis beror på att de inte funnits något 

parti  som stämmer överens med deras åsikter,  en annan anledning är att  ungdomarna inte 

hinner  engagera  sig  i  mer  än  vad de  redan är  engagerade  i.  Det  har  även framkommit  i 

Ungdomsstyrelsens studie ”de kallar oss unga” (2003) att ungdomar inte är intresserade av 

partimedlemsskap. En orsak till detta är bland annat att politiska partier har svårt att nå ut till 

unga och fånga ungas engagemang77. 

77 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1 ”de kallar oss unga” s:197
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka ungdomars engagemang i kommunens ungdomsråd 

i en mindre stad i Norrbotten. 

Hur ser det ungdomspolitiska arbetet ut i kommunen?

Det ungdomsråd som är aktivt i den aktuella kommunen vid tidpunkten för studien har varit 

verksamt  sedan  år  2005.  Under  samma  år  upprättade  kommunen  en  arbetsordning  för 

kommunalt ungdomsråd samt ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Efter att ha intervjuat 

de  informanter  som  deltagit  i  studien  står  det  tydligt  att  den  arbetsordning  och  det 

handlingsprogram som upprättats inte efterlevs. Alla informanter i studien har inte heller tagit 

del av eller känner till dokumenten vilket kan tolkas som att de inte har någon tyngd inom 

verksamheten. Det kommunala ungdomsrådet har möte en gång varje månad samt att de en 

gång varje månad träffar kommunala politiker.  En gång per år anordnar ungdomsrådet ett 

musikarrangemang  eller  annat  arrangemang  som  riktar  sig  till  kommunens  ungdomar. 

Informanterna är överlag tillfreds med den verksamhet som ungdomsrådet bedriver även om 

de uppger områden som brister. Ett exempel på detta är att ungdomsrådet inte arbetar efter 

någon verksamhetsplan och därför har svårt att driva verksamheten framåt eftersom att de inte 

har några fastställda och konkreta mål att arbeta mot. 

Upplever ungdomarna att de har inflytande i kommunpolitiken?

Ett av de övergripande målen för ungdomspolitiken 2008 var att ungdomar ska ha verklig 

tillgång till inflytande i politiska frågor som berör ungdomar vilket i förlängningen leder till 

att  ungdomar  får  ökad  tillgång  till  makt  eftersom de  har  rätt  att  vara  med  och  påverka 

kommunpolitiska beslut som fattas  i  större utsträckning än tidigare78.  Informanterna i  min 

studie säger sig dock inte ha så stort inflytande som de önskar. En upplevelse de har är att 

kommunen har ett ungdomsråd som ett alibi för att kunna visa på att det gör något för att 

främja  ungdomars  möjlighet  att  påverka.  I  proposition  2004/05:2  står  skrivet  att 

inflytandeforum inte får vara den enda vägen för ungdomar att vara med och påverka utan att 

även andra vägar som exempelvis politiska partier ska vara öppna för unga. Informanterna i 

studien har dock inget intresse för partipolitik vilket kan tolkas som att partierna inte når ut till 

de unga i kommunen. 

78 www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5337,00.htm 081217 11:23
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Informanterna beskriver också ett maktförhållande där kommunens politiker endast diskuterar 

de frågor som de anser vara av intresse för ungdomar vid ungdomsrådets och politikernas 

gemensamma möten,  detta trots att  ungdomarna tycker  att  alla  frågor i  en kommun berör 

ungdomar.  Vad  detta  beror  på  är  svårt  att  tyda  men  det  skulle  kunna  tolkas  som  att 

ungdomarna och politikerna inte delar samma syn gällande vilka frågor som berör ungdomar. 

Ungdomarna anser att alla frågor i kommunen berör ungdomar eftersom att de är medborgare 

i  samma  utsträckning  som  vuxna  och  därför  anser  de  att  de  ska  erbjudas  möjlighet  till 

inflytande i alla typer av frågor. 

Informanterna beskriver också upplevelser av att de får komma med idéer och information till 

politikerna när politikerna efterfrågar detta men att de sedan inte får veta vad politikerna gör 

med den informationen, exempelvis om det arbetas vidare med ärendet på något sätt. Detta 

kan associeras till Foucaults syn på makt, enligt Giddens menade Foucault att makt diskuteras 

i olika diskurser för att skapa vanliga uppfattningar, att saker ses som vanliga för att de är 

bekanta och att de därför inte ifrågasätts. När personer med makt diskuterar diskurser så kan 

dessa bara bemötas av andra med makt, detta gör att andra grupper kan hindras att diskutera 

dessa diskurser79. I denna liknelse kan man se att ungdomar är den grupp som inte anses ha 

nog med kunskap för att diskutera alla typer av frågor utan endast de frågor som politikerna 

väljer att diskutera med ungdomsrådet. De möten som informanterna har tillsammans med 

politiker har kommit till på grund av att ungdomarna efterfrågat sådana träffar. Informanterna 

berättar att det på träffarna är en tydlig känsla av ”politiker” och ”ungdomar” och att det finns 

en tydlig gräns däremellan som även visar sig fysiskt genom att de sitter på varsin sida av 

bordet. Som tidigare nämnt är också en del i denna uppdelning att politiker väljer ut vilka 

frågor som är ”ungdomsfrågor”. 

Vad motiverar ungdomar att engagera sig i ungdomsrådet?

Informanterna i  studien har valt  att  engagera sig i  ungdomsrådet för att  de anser det vara 

viktigt att göra något för att förbättra situationen för ungdomar i kommunen samt att de vill 

vara med och påverka. Informanterna vill också fortsätta vara engagerade även som vuxna, 

dock inte partipolitiskt utan sakpolitiskt. Marx menade i sin teori om klass i sig klass för sig 

att det är när en grupp blir medvetna om att de har gemensamma intressen som de konstituerar 

sig som en klass och påbörjar en politisk kamp för att driva sina frågor. 

79 Giddens Anthony ”Sociologi” Studentlitteratur 2003 
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Han menade också att människor inte är helt fria att få sitt medvetande utan att de lever i en 

historisk kontext och därför påverkas av samhällstrukturen och de dominerande tankesätt som 

finns  inom kontexten.  Det  är  när  människan  får  sitt  medvetande,  menar  Marx,  som den 

politiska kampen uppstår80. Att informanterna i studien valt att engagera sig för att förändra 

för ungdomar i kommunen kan ses som att de aktivt engagerar sig för att förbättra situationen 

i  en  kommun  för  ungdomar  som  grupp.  Informanterna  i  studien  berättar  också  att 

engagemanget i ungdomsrådet har gjort att de utvecklats som personer. 

Med Bradleys termer kan man säga att  informanterna i studien har politiserade identiteter 

vilket visar sig genom att de aktivt engagerar sig för att förändra81. Detta gör de genom att 

anordna evenemang, diskutera med politiker och informera om sin verksamhet i skolor. De 

ungdomar som väljer att gå med i ungdomsrådet kan tolkas som att de har en aktiv identitet. 

En aktiv identitet  uppvisas ofta  som ett  försvar  genom att  personen upplever att  han/hon 

definieras på ett visst sätt och sedan diskrimineras utifrån den klassificeringen.  Informanterna 

i studien upplever inte att de får vara med och påverka i den utsträckning de önskar eftersom 

att  politikerna  inte  tycker  att  alla  frågor  rör  ungdomar,  detta  kan  ses  som  en  form  av 

diskriminering på grund av ålder.  Bradley menar också att ålder är en del av medvetandet och 

att människor är väl medvetna om sin ålder. När olika åldrar tillskrivs olika sociala normer 

och förväntningar kallas det för åldersdiskriminering. Ålder kan därför ses som en form av 

ojämställdhet  eftersom  att  det  leder  till  sociala  skillnader  som  ger  olika  tillgång  till 

exempelvis  makt.  Åldersdiskriminering innebär att  människor  görs till  stereotyper  som de 

sedan diskrimineras på grund av. Informanterna nämner också en annan typ av stereotyp när 

de berättar att de blir bemötta med större respekt av vuxna när de uppgett att de kommer från 

ungdomsrådet,  detta tyder  på att  vuxna uppfattar ungdomsrådet på ett  annat sätt  än andra 

ungdomar i kommunen. 

Vilka möjligheter och hinder möter ungdomarna i kommunens ungdomsråd? 

Ett hinder informanterna möter i sin verksamhet är svårigheten att rekrytera medlemmar till 

ungdomsrådet.  Orsaker  till  detta  uppger  de  vara  bristande  information  om ungdomsrådet 

bland unga i kommunen, att ungdomsrådet är ute och informerar i för liten utsträckning samt 

att det finns fördomar om ungdomsrådet bland unga i kommunen. 

80 Boglind A, Eliasson S, Månson P “Kapital, rationalitet och social sammanhållning” Prisma 2003
81 Bradley, Harriet ”Fractured identities, changing patterns of inequality” Blackwell publishing 2008
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Dessa fördomar består i att ungdomar i kommunen dels inte tror att ungdomsrådet uträttar 

något  som  gör  skillnad  men  också  att  politik  ses  som  tråkigt  och  ointressant.  Enligt 

informanterna  finns det  finns  även en uppfattning bland kommunens  ungdomar att  det  är 

töntigt att vara med i ungdomsrådet. 

Informanterna tycker att medverkande i ungdomsrådet ger dem en möjlighet att vara med och 

påverka i kommunen.  De menar att  ungdomsrådet  som en del i  kommunen ges potentiell 

möjlighet  till  att  påverka  kommunala  politiska  beslut,  dock  så  säger  majoriteten  av 

informanterna  att  samarbetet  med  kommunpolitikerna  behöver  förbättras.  Vissa  av 

informanterna säger också att ungdomsrådets egen verksamhet behöver förbättras eftersom att 

den saknar  tydliga  mål  och att  detta i  förlängningen gör  det  svårt  att  styra  verksamheten 

framåt på ett  effektivt  sätt.  Med effektivt  avses här  att  konkreta resultat,  som exempelvis 

fattade  beslut,  uppnås.  Personlig  utveckling,  möjligheten  till  kompetensutveckling  och 

livserfarenhet är andra möjligheter som informanterna säger att medverkande i ungdomsrådet 

ger dem. 

Det  kommunala  ungdomsrådet  anser  som sin  viktigaste  uppgift  att  förmedla  information 

mellan kommunpolitiker och ungdomar samt att förbättra situationen för unga i kommunen. 

Ett sätt för ungdomsrådet att förbättra för unga är att varje år anordna ett evenemang riktat till 

ungdomar för att erbjuda de unga något roligt att göra. Detta ges ungdomsrådet möjlighet till 

eftersom att de får ett verksamhetsbidrag från kommunen varje år som täcker för de kostnader 

som uppstår i samband med anordnandet av detta evenemang. 

Avslutningsvis  kan  sägas  att  informanterna  i  studien  inte  upplever  att  de  kan  påverka 

kommunala beslut i den utsträckning de önskar och att inte heller deras åsikter har den tyngd 

de skulle vilja. Vikten av formalia lyfts fram genom att det finns åsikter bland informanterna 

som säger att  ett  mer styrt,  byråkratiskt  arbetssätt  skulle ge ungdomsrådet mer status.  Att 

arbeta på ett informellt sätt gör att ungdomsrådets verksamhet blir diffus och inte tas på allvar. 

Trots det så ser ungdomsrådet möjligheter med sitt engagemang, detta gällande både personlig 

utveckling och möjlighet till att förändra situationen för ungdomar i kommunen. 
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Förslag till ytterligare studier är att även intervjua kommunpolitiker för att få ta del av deras 

åsikter gällande kommunens ungdomspolitiska verksamhet. Detta hade även varit intressant 

att göra en jämförelse med andra ungdomsråd. Detta gäller exempelvis en jämförelse med ett 

ungdomsråd med mer byråkratiskt arbetssätt. 
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9. BILAGOR 

Bilaga 1

Arbetsordning för kommunalt ungdomsråd 
§ 1
Ungdomsrådet är ett förslags- och referensorgan för ungdomar i åldern 13-25 år. Nämnder 
och styrelser ska inhämta rådets synpunkter i frågor som berör ungdom. 

§ 2 
Ungdomsrådet har inte ställning som nämnd eller styrelse enligt kommunallagens regler. 

§ 3 
Ungdomsrådet består av ungdomar 13-25 år, som dels väljs in i en styrelse med ledamöter och 
ersättare, dels övriga medlemmar intresserade av ungdomsfrågor. Rådet bestämmer vilka 
poster och antal medlemmar som ska ingå i styrelsen. Representant från kultur- och 
fritidsförvaltningen och/eller barn- och utbildningsförvaltningen ingår i rådet. 

§ 4 
Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att alla behandlas lika. Allas lika värde oavsett 
funktionshinder, kön, nationalitet och ursprung betonas. 

§ 5
Valbar är den som är mellan 13 och 25 år. 

§ 6 
Rådet sammanträder på kallelse av ordförande. Ersättare ska kallas till sammanträdena. Icke 
tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte rösträtt. Sammanträden ska i huvudsak äga 
rum på dagtid. 

§ 7
Kontinuerlig dialog ska ske med politiker. Ungdomsrådet kan kalla politiker till möte. Även 
omvänt gäller, att politiker kan kalla ungdomsrådet till möte. 

§ 8 
Representanter från ungdomsrådet informerar skolor 1 gång/termin om idéer och projekt man 
arbetar med. De ansvarar också för nyrekrytering till rådet tillsammans med övriga 
medlemmar och representanter. 

§ 9 
Ungdomsrådet har egen budget. 

§ 10
Rådet administreras av kultur- och fritidsnämnden. 

§ 11
Arbetande ungdomar har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med 
kommunens regler för ersättning till förtroendevalda. Övriga ungdomar har ej rätt till arvode. 

XXX 2005-05-09
Arbetsgrupp från ungdomsrådet för kommunalt ungdomsråd 
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Bilaga 2

Ungdomspolitiskt handlingsprogram 

Programmets syfte
XXX kommun ska erbjuda ungdomar goda livsvillkor som stimulerar positiv utveckling för 
den enskilde och för kommunen. 

Vägledande principer
1. Intentionerna i de ungdomspolitiska målen ska beaktas innan ett ärende avgörs genom 

politiska beslut eller tjänstemannabeslut. 
2. Alla beslut som fattas, och alla aktiviteter som blir följden av beslut, ska så långt som 

möjligt ske så att ungdomar har inflytande, delaktighet och ansvar i processen. 
3. Normerna för demokrati, solidaritet och ärlighet ska genomsyra all organiserad 

ungdomsverksamhet. 

Övergripande ungdomspolitiska mål 
1. Arbeta för att tillgodose barnets rättigheter såsom de uttrycks i FN:s deklaration om 

Barnets Rättigheter och i Barnkonventionen. 
2. Arbeta för att ungdomars alkoholdebut inte sker före 18 års ålder. 
3. Arbeta för att göra XXX till en narkotikafri zon. 
4. Aldrig acceptera beteenden som strider mot regeln ”att uppträda på ett sådant sätt att 

man visar respekt för sina medmänniskor”
5. Arbeta för ungdomars behov av boende, arbete, fritidsaktiviteter och kulturell 

stimulans ska vara tillgodosett. 
6. Arbeta för att motverka ungdomskriminalitet. 

Effektmål för ungdomspolitiska frågor 
Varje kommunal nämnd och styrelse ska i sin årliga verksamhetsplanering, som upprättas i 
samband med årsbudget, ange minst ett klart, tydligt, mätbart och icke-trivialt effektmål för 
aktiviteter/insatser som är knutna till de övergripande ungdomspolitiska målen. 

Uppföljning av programmet 
Varje nämnd/styrelse ska i sin årsredovisning ange hur effektmålen uppfyllts. 
Socialförvaltningen presenterar i en liten skrift årligen (i februari) utifrån underlag från 
samtliga nämnder/styrelser föregående års effektmål och dess resultat samt effektmålen för 
innevarande år. 
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Bilaga 3

Intervjuguide ungdomar 

Bakgrund
1. Hur gammal är du?
2. vilken klass går du i ? 
3. Vad arbetar dina föräldrar med ? 
4. är du född och /eller uppvuxen i kommunen ?
5. Är du bosatt i kommunens tätort ? 
6. Har du syskon ? 

Aktivitet – rekrytering till ungdomsråd
7. Hur fick du vetskap om ungdomsrådet ?
8. Hur länge har du varit med i ungdomsrådet i kommunen ?
9. Har du varit aktiv i något annat ungdomsråd tidigare ?
10. Är du aktiv i andra föreningar än ungdomsrådet (på fritiden och skoltid) ?
11. Vad var det som avgjorde att du bestämde dig för att gå med i ungdomsrådet?
12. Är det andra i din familj, syskon, föräldrar som är/har varit aktiva i föreningar, politik 

eller annat?
13. Har du funderat kring hur länge du avser att vara kvar i kommunens ungdomsråd ?
14. Vad skulle få dig att stanna kvar i ungdomsrådet ?
15. Vad skulle få dig att lämna ungdomsrådet ?

Ungdomsrådets verksamhet i kommunen 
16. Vad tycker du är ungdomsrådets viktigaste uppgift?
17. Upplever du att vuxna lyssnar på vad ni i ungdomsrådet säger?
18. Upplever du att jämnåriga lyssnar på vad ni i ungdomsrådet säger?
19. Vilka möjligheter har ungdomsrådet i kommunen att påverka i XXX kommun ?
20. Finns det hinder för ungdomsrådets verksamhet? 
21. Är det lätt eller svårt för ungdomsrådet att få igenom sina idéer? 
22. Hur uppfattar du att ni som ungdomsråd bemöts av kommunpolitikerna ?

Avslutning
23. Dina framtidsplaner? skulle du vilja fortsätta arbeta med denna typ av verksamhet 

även som vuxen ? Varför ?
24. Är det något du skulle vilja tillägga om ungdomsrådets arbete i kommunen, något som 

jag kanske har missat som kan vara viktigt för mina studier ?
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Bilaga 4

Intervjuguide kommunal tjänsteman 

Bakgrund
1. Kan du beskriva syftet med ungdomsrådet? Nationellt och regionalt?
2. När startade ungdomsrådet i kommunen?
3. Vad var anledningen till att det startade ett ungdomsråd i kommunen?
4. Vad är din uppgift i ungdomsrådet?
5. Hur kom du i kontakt med ungdomsrådet?

Kommunal tjänsteman
1. Har det funnits en kommunal tjänsteman involverad i ungdomsrådet redan från 

starten?
2. Vilken roll har den kommunala tjänstemannen?
3. Hur beslutades det vem från kommunen som skulle ansvara för ungdomsrådet?
4. Är det en viss del av tjänsten som är ”vikt för” ungdomsrådet?
5. Vilka styrkor/svagheter finns med att ha en kommunal tjänsteman i ungdomsrådet? 

Verksamhet
1. Vilka frågor driver ungdomsrådet?
2. Finns det styrdokument för ungdomsrådet i kommunen?
3. Finns det verksamhetsmål för ungdomsrådet i kommunen?
4. Hur finansieras ungdomsrådet, finns det någon särskild budget?
5. Hur ofta träffas ungdomsrådet? Genomförs nationella träffar?
6. Är ungdomsrådet en del av kommunen eller är det en egen förening? (Vem ansvarar 

för ungdomsrådet?)
7. Finns det någon samverkan mellan ungdomsrådet i kommunen och lokalpolitiker?

Ledamöterna
1. I vilken ålder är ledamöterna i ungdomsrådet?
2. Hur många är med i ungdomsrådet? (ungdomar/vuxna/killar/tjejer)
3. Är det enkelt att rekrytera ungdomarna till ungdomsrådet?
4. Hur rekryteras ledamöterna till ungdomsrådet?
5. Hur lång mandatperiod har den som sitter i ungdomsrådet? (är man vald på en viss 

period etc)
6. På vilket sätt är ungdomsrådet organiserat? (har man en styrelse/speciella 

ansvarsområden?)
7. Får ledamöterna någon ekonomisk ersättning?
8. Finns det någon samverkan mellan ungdomsråd på andra orter?

55


