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Förord
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelade sammanlagt tre miljoner
kronor under 2014‒2015 till sex kommuner som arbetade med att utveckla innovativa
strategier och metoder för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.
I den här rapporten redogör vi för den verksamhet som sker i Botkyrka, Lund, Skövde,
Hörby, Sundsvall och Västerås. I vår uppföljning av verksamheten ser vi att det finns en
mångfald av inflytandeforum och metoder för att nå olika grupper av unga som vanligtvis
inte deltar i de traditionella inflytandeforum som kommunerna erbjuder. De kommuner
som vår myndighet har gett bidrag till vänder sig just till sådana målgrupper som kan ha
svårt att göra sig hörda i samband med beslutsprocesser. Det är till exempel unga
personer med funktionsvariationer, icke organiserade unga och unga på landsbygden.
Rapporten har tagits fram av Barbro Kristiansson i samråd med Liene Ledaine och
Kristoffer Odstam på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Med Ungas inflytande i kommuner och landsting vill vi ge inspiration till andra
kommuner att utveckla inflytandeforum som vänder sig till olika grupper av unga.

Lena Nyberg, generaldirektör,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Sammanfattning
Under perioden 2014‒2015 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
fördelat sammanlagt tre miljoner kronor till sex kommuner som arbetar med att utveckla
innovativa strategier och metoder för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.
Det gäller Botkyrka, Lund, Skövde, Hörby, Sundsvall och Västerås.
Botkyrka kommun
I Botkyrka använder kommunen sig av metoden propellern som består av tre
propellerblad, empowerment som innebär att stärka ungas förmåga att påverka, länkarna
som är ”facilitatorer” för förankring såväl hos unga som hos tjänstemän och politiker
samt institutionen som består av beslutsfattare som reflekterar över sin egen roll i arbetet
med att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.
I Botkyrka har kommunen både fysiska och digitala mötesplatser. Det är till exempel
Café Norra B, bloggplattformen Orten i fokus och Botkyrkas röster. En annan verksamhet
kommunen bedriver är Kulturjägarna. Genom Kulturjägarna har flera unga fått
anställning inom kommunen och på olika kulturinstitutioner. Bloggen Botkyrkas röster är
mycket välbesökt. Unga har skrivit egna inlägg, röstat i någon av kommunens enkäter
eller deltagit aktivt i olika omröstningar som kommunen har arrangerat på bloggen.
Lunds kommun
I Lund utvecklar kommunen inflytandeforum speciellt anpassade för särskoleelever. De
använder sig bland annat av metoderna ”grafisk facilitering” och inflytandecaféer i sin
verksamhet. Inflytandecaféerna har utformats efter de önskemål som de unga har haft.
Kommunen arbetar också för att anpassa de ordinarie inflytandeforumen som
ungdomsting och information på kommunens webbplats till den speciella målgruppen.
Det har bland annat lett till att antalet unga från särskolan som deltar i ungdomsting eller
andra inflytandeforum har ökat.
Skövde kommun
I Skövde sker ungdomsarbetet genom organisationen Ung i Skövde. De utvecklar ett
långsiktigt demokratiarbete i skolor och på fritidsgårdar. En konkret metod som de
använder sig av är en så kallad QR-kod 1. Verksamheten sker bland annat i samverkan
med föreningen Ungdomsforum. Genom en kartläggning av ungas möjligheter till
inflytande, har kommunen tagit fram strategier som syftar till att öka ungas inflytande på
kommunal nivå. Hela processen med arbetet att utveckla ett långsiktigt demokratiskt
arbete i skolor och på fritidsgårdar i Skövde följs av en forskare från högskolan i Skövde.

1

En QR-kod (Quick Response) fungerar som en streckkod, men med rutor i stället för streck. QR-koder anses
vara smidiga dels för att det är enkelt att ladda ner applikationer som läser av QR-koderna till de flesta
mobiltelefoner, dels för att en QR-kod kan innehålla betydligt mer information på en och samma yta än en
endimensionell streckkod. Exempelvis texter eller länkar till bilder, filmer och poddsändningar.

5 (28)

Hörby kommun
Hörby kommun arbetar tillsammans med Eslöv, Höör och Sjöbo för att ge unga på
landsbygden verktyg, mod och inspiration att engagera sig i den lokala demokratin. Den
verksamhet de bedriver ska utmynna i modeller som kan användas av andra
landsbygdskommuner och i en inspirationsskrift.
Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun arbetar för att öka delaktigheten för unga med funktionsvariationer
och anpassa formerna för inflytande utifrån målgruppens förutsättningar. Två
pilotgrupper som består av skolklasser i årskurs 8 i grundsärskolan och år 2 i
gymnasiesärskolan använder sig av metoden photovoice 2 för att göra sina röster hörda.
Västerås kommun
I Västerås utgår kommunen från ungas livsstilsmönster för att säkerställa ungas
representativa inflytande i olika frågor. I deras verksamhet ingår att skapa möten mellan
unga och politiker genom fysiska träffar och genom en webbsida som heter Unik i
Västerås. 3 De samarbetar med Örebro universitet och Mälardalens högskola för en
kartläggning av olika livsstilsgrupper i Västerås.
Verksamheternas resultat
Under den förhållandevis korta period som verksamheten pågått i de sex kommunerna
kan vi ändå se några resultat. Det har bland annat lett till att särskilda målgruppers
representativitet har ökat i arrangerade aktiviteter. Antalet dialoger mellan unga och
politiker har ökat och genom dessa samtal skapas nya idéer. Vi har även sett att nya
digitala verktyg har utvecklats. Genom bidragen har kommunerna fått möjlighet att
utveckla nya metoder och nya inflytandeforum. Det vore värdefullt om dessa även kan
användas i andra kommuner och att det finns förutsättningar att förmedla den kunskapen.

2
Metoden går ut på att fotografera och sedan kritiskt reflektera kring bilder och de ungas gemensamma
angelägenheter.
3
www.ungdomsdialog.com.
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Inledning
Bakgrund
Bakgrunden till det uppdrag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) redovisar i den här rapporten framgår i regeringens proposition Med fokus på
unga ‒ en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop. 2013/14:191). I
propositionen föreslås att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bör
fördela bidrag till kommuner och landsting som arbetar med att utveckla innovativa
strategier, system och metoder för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.
Förslaget har sin bakgrund i ett tidigare uppdrag som dåvarande Ungdomsstyrelsen hade
att kartlägga de former för ungdomsinflytande som finns lokalt (regeringsbeslut 2007).
Kartläggningen utmynnade i rapporterna Lika olika som lika (Ungdomsstyrelsen 2009)
och Fokus 10 (Ungdomsstyrelsen 2010). I rapporterna framkommer bland annat att få
kommuner arbetar strategiskt med att nå ut och inkludera unga som är
underrepresenterade i de befintliga inflytandeformerna. Det framgår även att
kommunerna ofta erbjuder en parallell struktur för inflytande för unga i stället för att
involvera dem i de ordinarie beslutsprocesserna.
En annan koppling till det uppdrag som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor har är den utredning som tillsattes i juli 2014 i syfte att analysera
behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka engagemanget inom den
representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen (dir. 2014:111).
Utredningen om demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska
beslutsfattandet skulle som underlag använda erfarenheter från de verksamheter som
myndigheten beviljade bidrag till för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.
Utredningen har utmynnat i ett betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) som
lämnades till regeringen i januari 2016.
I utredningens uppdrag ingår bland annat att undersöka vilka effekter befintliga forum
för inflytande har haft för att öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet. Som
exempel på sådana forum nämns ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och demokratilotsar.
Av utredningen framgår att ett vanligt redskap för att utveckla arbetet med ungas
möjligheter till inflytande och delaktighet är att utforma lokala handlingsplaner eller
policyer med mål för den ungdomspolitiska verksamheten. De redogör också för olika
typer av forum för ungas inflytande. Exempel på sådana är ungdomsråd,
ungdomsfullmäktige, ungdomsdelegationer, ungdomspaneler och ungdomsting. I några
kommuner och landsting har sådana forum inrättats som fristående organisationer, men
oftast är de direkt underställda den kommunala förvaltningen.
Under utredningsarbetet har demokratiutredningen kommit i kontakt med kommuner
som arbetat med så kallade kommunutvecklare som består av unga som anställs för att
utveckla kommunernas verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv. De har även fått
kännedom om att flera kommuner och landsting använder sig av olika digitala
påverkanskanaler som specialanpassade applikationer (appar), sms-paneler och särskilda
webbplatser.
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Utifrån de enkäter och intervjuer som ingått i utredningen framgår att deltagande i
inflytandeforum:
• resulterar i ökad tilltro till den egna förmågan att påverka, större intresse för politik
samt bättre kunskap om den demokratiska processen.
• leder till ökad integration mellan unga från olika kommundelar.
• har bidragit till att öka kunskapen om ungas behov och förändrat synen på unga i
kommunen respektive i landstinget samt till att minska avståendet mellan unga och
förtroendevalda.

Disposition
I enlighet med regeringsbeslut 2014 lämnade Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor en delrapport i juni 2015. I rapporten Ungas inflytande i kommuner
och landsting (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015) beskriver vi
vilka verksamheter som beviljades bidrag 2014 och ger en kort beskrivning av innehållet
i varje projekt. Dessa redovisas endast översiktligt i den här rapporten som fokuserar på
de insatser som genomfördes under 2015.
Här beskriver vi hur myndigheten genomförde uppdraget under 2015, vilka som fick
bidrag och vilken verksamhet de tänker bedriva. Vi lyfter fram resultat från några av de
kommuner som fick bidrag 2014 och vi redovisar också några resultat som framkom
under den träff som myndigheten anordnade i december 2015.
Rapporten avslutas med ett resonemang kring de metoder, målgrupper och
inflytandeformer som kommunerna arbetar med och vi gör en koppling till slutsatserna i
Demokratiutredningens betänkande (SOU 2016:5).
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Uppdraget
Enligt ett regeringsbeslut den 11 september 2014 ska Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor fördela statsbidrag enligt förordningen (2014:1071) om statsbidrag
för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin, som trädde i kraft den 1 oktober
2014. Erfarenheter från de verksamheter som beviljas stöd ska kunna utgöra underlag för
utredningen om demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
(dir.2014:111).
Myndigheten skulle senast den 1 juni 2015 lämna en delredovisning till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), där det skulle framgå vilka verksamheter
som hade beviljats statsbidrag, med hur stort belopp, för vilka ändamål samt, så långt det
var möjligt, en bedömning av resultaten. Myndigheten ska senast den 31 mars 2016
lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om genomförande
och resultat, inklusive en ekonomisk redovisning.
Under 2014 fick myndigheten 1 400 000 kronor att fördela och under 2015 fick vi
1 600 000 kronor att fördela. Ytterligare information om fördelningen av bidraget finns
under rubriken Fördelning av bidrag.
I juni 2015 lämnade vi en delrapport med uppgifter om de projekt som beviljades
bidrag under 2014 (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015). I
rapporten beskriver vi den verksamhet som kommunerna Botkyrka, Lund och Skövde
bedriver inom ramen för projekten. Eftersom projekten just hade påbörjats när rapporten
skrevs, kunde myndigheten inte dra några vittgående slutsatser om deras resultat. Det
framgick dock att det finns ett stort intresse från andra kommuner att följa arbetet med
olika inflytandeformer.

9 (28)

Hur vi har genomfört uppdraget
Utlysning och information
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlyste möjligheten att söka bidraget
under perioden 20 augusti till och med 25 september 2015. Information om utlysningen
skedde på myndighetens webbplats, men också i myndighetens nyhetsbrev. Därutöver
informerade vi via telefonsamtal för att bland annat förtydliga syftet med bidraget och
vad vi menade med att det skulle vara innovativt. Vi bedömde innovationsgraden utifrån
bland annat kriteriet att det skulle vara en ny påverkansform som inte tidigare prövats
inom respektive kommun eller landsting. Det kunde också handla om metoder och
målgrupper som helt eller delvis var nya och oprövade.
Myndigheten skickade även ut riktad information om satsningen till de kommuner som
ansökte om bidrag 2014 och via de kommunala nätverk som redan fanns kopplade till
myndighetens övriga verksamhet. Det var till exempel kommuner som använder
myndighetens Lupp-enkät 4.
På vår webbplats informerade vi om att myndigheten skulle prioritera projekt som
arbetar strategiskt för att nå ut och inkludera unga som vanligtvis inte deltar i den lokala
politiken. På vår webbplats framgick även att bidrag skulle ges till projekt som utvecklar
innovativa strategier, system och metoder för att långsiktigt stärka ungas inflytande i den
lokala demokratin. Det kan till exempel handla om att involvera kommunala
inflytandeforum för unga i den kommunala strukturen. Det kan också handla om andra
metoder för att öka ungas inflytande.

Bedömning av ansökningar
Det kom in 21 ansökningar från olika kommuner, varav sex beviljades bidrag. Det kom inte in
någon ansökan från något landsting. Av de kommuner som fick avslag var det ett flertal som
beskrev sina projektidéer på ett tydligt sätt, men de anslagna medlen som myndigheten hade att
fördela räckte inte. De sex projekt som myndigheten beviljade medel till hade höga poäng
utifrån bedömningskriterierna 5 jämfört med de övriga projekten.
Några projekt avslogs på grund av att de hade en för vag projektbeskrivning, svagt utvecklad
strategi och låg innovationsgrad eller för snäv målgrupp där till exempel projektet enbart vände
sig till elever på kulturskolor. I andra fall var det för bred målgrupp där de vände sig till alla
unga i kommunen och där det saknades relevanta metoder för hur dessa skulle nås. Det kunde
också handla om att det beskrivna projektet låg inom ramen för kommunens ordinarie
verksamhet.
Beslut om vilka som skulle få bidrag 2015 fattades i slutet av oktober 2015 och de flesta av
projekten startade i januari 2016.

4

En ungdomsenkät för att kommuner, stadsdelar och regioner ska få kunskap om ungas situation,
erfarenheter och synpunkter.
5
De bedömningskriterier som vi använde i samband med handläggningen av ansökningarna var kopplade till
innovationsgrad, prioriterad målgrupp, plan för överlevnad samt projektets kvalitet som bedömdes utifrån
målbeskrivning och koppling mellan insatser, förväntade effekter och målgrupp samt anpassade metoder.
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Uppföljning
Under det första projektåret hade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
kontakt med de tre kommuner som beviljades bidrag hösten 2014. Kontakten skedde
bland annat genom projektbesök i Lund och Botkyrka under våren 2015. Vid dessa
projektbesök följde myndigheten upp hur långt de kommit i sina projekt. Myndigheten
gjorde även ett besök i Uddevalla som är en av pilotkommunerna inom uppdraget att ge
stöd till unga politiker. Satsningen att ge stöd till unga politiker ligger inom ramen för
myndighetens övergripande uppdrag med Särskilda insatser för att stärka ungas
inflytande i den lokala demokratin (regeringsbeslut 2014).
Vid besöket i Uddevalla deltog också företrädare från Skövde kommun. Skövde
kommun tillhör en av pilotkommunerna för att ge stöd till unga politiker, men de har
också bidrag för att arbeta med innovativa metoder för ungas inflytande i kommunen. De
två satsningarna har mycket gemensamt och vid träffar med kommunerna framkommer
att det finns många synergier mellan de olika uppdragen.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anordnade en träff i december
2015 för de kommuner som beviljades bidrag inom stödformen Ungas inflytande i
kommuner och landsting hösten 2015. Deltagarna bestod av kommuntjänstemän inom
kultur och fritid, demokratisamordnare, ungdomsombud, barn- och ungdomsstrateger,
projektledare, forskare och studenter från Mälardalens högskola samt företrädare från
ideella sektorn. Under träffen hade deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter kring
frågor som:
•
•
•
•

Vilka faktiska eller tänkta effekter har projektet gett eller kommer att ge?
Vilka utmaningar finns?
Hur kan projekten mäta effekterna och resultaten?
Finns det synergier mellan kommunerna eller mellan kommunerna och
civilsamhället?

Utifrån dokumentationen av kommunernas redogörelser för svaren på frågorna finns en
sammanställning under rubriken Några resultat i den här rapporten.
I programmet ingick även en presentation av Europeiska koden för idéburna
organisationers medverkan i beslutsprocesser (Överenskommelsens uppföljningskansli
2014) och en presentation av Demokratiutredningens arbete med att ta fram sitt
betänkande som skulle lämnas till regeringen i januari 2016 (SOU 2016:5).
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Fördelning av bidrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelade 1 400 000 kronor till tre
kommuner 2014 och 1 600 000 kronor till sex kommuner 2015.
I tabell 4.1 framgår vilka kommuner som fick bidrag 2014 och 2015 samt med vilka
belopp.

Tabell 4.1 Kommuner som fick bidrag, 2014 och 2015. Belopp i kronor
Kommun

2014

2015

Botkyrka kommun

538 000

450 000

Lunds kommun

312 000

250 000

Skövde kommun

550 000

200 000

Hörby kommun

350 000

Sundsvalls kommun

150 000

Västerås kommun

200 000

Summa

1 400 000

1 600 000

I samband med utlysningen 2014 lämnades 49 ansökningar om bidrag in från
kommunerna och 2015 var det 19 kommuner och ett landsting som ansökte.
Nedan beskriver vi den verksamhet som kommunerna bedriver under perioden 2015‒
2016: Botkyrka, Lund och Skövde fortsätter med sitt andra projektår, medan Hörby,
Sundsvall och Västerås påbörjar sina projekt under 2016.
Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen (beviljat 450 000 kronor)
Botkyrka kommun tar fram strategier för att öka ungas inflytande i samarbete med ickeorganiserade ungdomar och unga vuxna. Botkyrka beviljades bidrag 2014 för att utveckla
konkreta metoder för delaktighet och inflytande inom Botkyrka kommuns beslutsfattande
processer. Under 2015 arbetade de vidare med utveckla metoden propellern som består
av tre ”blad”, empowerment – att stärka ungas förmåga att påverka, länkarna – att unga
vuxna fungerar som länkar mellan ungdomsgrupper och kommunen samt institutionen –
att kommunen ska arbeta med ett långsiktigt förändringsarbete för att öka ungas
inflytande.
Propellern innehåller olika delmoment som rekrytering av länkarna, framtagande av
samverkansavtal mellan länkar och tjänstemän, frukostseminarier, träffar med
redaktionen för Botkyrkas röster ‒ Fanzingo 6 samt stöd av forskare på Mångkulturellt
Centrum för att koppla teori med praktik. Primär målgrupp är icke organiserade unga och
unga mellan 13 och 25 år. Projektet beräknas pågå till och med 31 december 2016.

6

www.botkyrkasroster.se.
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Lunds ungdomsting (beviljat 250 000 kronor)
Lunds kommun utvecklar inflytandeforum speciellt anpassade för särskoleelever. Det
möjliggör en dialog mellan gruppen och beslutsfattare i kommunen. Syftet är att bygga
långsiktiga och hållbara strukturer för ungdomsinflytande. De lägger fokus på att fortsätta
utvecklingen och att implementera metoder från tidigare kartläggningar. Inom projektet
ryms grafisk facilitering, ett mentorskapssystem som innebär att andra unga stärker
deltagare ur målgruppen under referensgruppsmöten, och nuvarande ungdomsting som
metoder. Inom projektet äger också inflytandecaféer rum.
Därutöver arbetar de med att anpassa ungdomstingets webbplats och kommunikationen
via sociala medier till målgruppen. Primär målgrupp är unga som går i särskola i Lunds
kommun.
Verksamheten sker i samverkan med särskolorna i Lund på både högstadie- och
gymnasienivå och i samverkan med Lunds dagliga verksamhet. Olika aktörer inom den
ideella sektorn, till exempel Rädda Barnen, Sverok, Fritidsförbundet för unga med
funktionsvariationer samt Lunds Handikappidrott, är med i projektet för att involvera
ungdomarna i föreningslivet. Projektet beräknas pågå till och med 31 december 2016.
Skövde kommun (beviljat 200 000 kronor)
Skövde kommun beviljades bidrag 2014 för att utveckla ett långsiktigt demokratiarbete i
skolor och på fritidsgårdar och för att fortsätta den verksamheten fram till och med 31 juli
2017. En forskare från högskolan i Skövde följer processen och stödjer arbetet. Forskaren
dokumenterar och kartlägger demokratiprocesserna utifrån modellen klass/fritidsgårdsråd
‒ elevråd ‒ ungdomsforum ‒ beredning ‒ kommunstyrelse.
Målsättningen i detta projekt är att implementera de utvecklade strategierna och
kunskapen som de tagit fram tidigare och som ska leda till att grundskolan,
gymnasieskolan och fritidsgårdarna blir funktionella offentliga rum och en bas för ungas
inflytande. Kommunen håller också på att skapa applikationen Mitt Skövde 7 som är
anpassad för unga. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i Skövdes kommunala
grund- och gymnasieskolor samt besökare på Skövde kommuns fritidsgårdar i åldern 13‒
25 år. Verksamheten sker i samverkan med föreningen Ungdomsforum, elevråd, olika
strateger och nämnder inom kommunen samt med forskare från Högskolan i Skövde.
Hörby kommun (beviljat 350 000 kronor)
Projektet syftar till att ge unga på landsbygden i fyra kommuner (Hörby, Eslöv, Höör och
Sjöbo) verktyg, mod och inspiration att engagera sig i den lokala demokratin. Projektet
utgår från hur det är att vara ung i en glesbygdskommun och viljan från de fyra
kommunerna att integrera ungas röster i det ungdomspolitiska arbetet. De använder sig av
olika evenemang där unga direkt kan påverka innehåll och engagera sig, sociala
medieskolor för politiker och tjänstemän samt internationella projektsamarbeten med
kommuner i andra länder med liknande villkor. Projektet ska resultera i modeller och i en
inspirationsskrift som ska kunna användas av andra landsbygdskommuner. Primär
målgrupp är unga i åldern 10‒20 år som inte redan deltar i olika forum för inflytande.
Projektet beräknas pågå till och med 31 december 2016.

7

https://itunes.apple.com/se/app/mitt-skovde.
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Sundsvalls kommun (beviljat 150 000 kronor)
Sundsvalls kommun vill öka delaktigheten för unga med funktionsvariationer och anpassa
formerna för inflytande utifrån målgruppens förutsättningar. Målsättningar för projektet
är att öka svarsfrekvensen i Lupp-enkäten och att öka deltagandet i kommunens
inflytandeforum och dialogdagar. Kommunen har därför tagit fram en strategi som kallas
ditt inflytande. Två pilotgrupper, med deltagare från årskurs 8 i grundsärskolan och från
år 2 i gymnasiesärskolan, använder metoden photovoice för att göra sina röster hörda.
Photovoice är en metod där empowerment är i fokus och den används ofta i
underrepresenterade grupper. Med metoden som utgångspunkt ska ungdomarna
genomföra dialogträffar med lokala politiker, delta i den årliga demokratidagen samt
svara på en fingerad Lupp-undersökning. Mittuniversitetet bistår med kunskap om
metoden photovoice. Projektets primära målgrupp är 20‒30 elever med
funktionsvariationer. Det beräknas pågå till och med 31 maj 2017.
Västerås kommun (beviljat 200 000 kronor)
Projektets syfte är att utgå från ungas livsstilsmönster när kommunen vill säkerställa
ungas representativa inflytande i olika frågor. Västerås vill få en bredare bild av vilka
unga som bor i kommunen, säkra ett urval så att politiker pratar med de ungdomar som
berörs och attrahera ungdomar som vanligtvis inte intresserar sig för politik genom att
visa att livsstil är politik. I samarbete med Örebro universitet och Mälardalens högskola
tar de fram kvantitativa och kvalitativa metoder för att kartlägga olika livsstilsgrupper.
I kommunens verksamhet ingår att skapa möten mellan unga och politiker genom
fysiska träffar och genom en webbsida som heter Unik i Västerås 8. Rådet Unik i Västerås,
som står för ungt nutida inflytande i kommunen, ska skapa mångfald i dialogen genom att
samla en grupp unga med olika intressen och olika politiskt engagemang. Rådet består av
unga från olika livsstilsgrupper som möter politiker i frågor som berör de unga.
Västerås använder sig av digitala verktyg som kompletterar fysiska träffar och de
kommer att ta fram en rapport samt en handbok. Den primära målgruppen är unga i
åldern 12‒20 år som vanligtvis inte kommer till tals i den lokala politiken. Projektet
beräknas pågå till och med 23 december 2016.

8
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Några resultat
De resultat som vi presenterar i det här kapitlet grundar sig på inlämnade delrapporter
från de kommuner som beviljades projektbidrag 2014 och från den erfarenhetsträff som
anordnades i december 2015 för de som beviljades bidrag 2014 och 2015. De kommuner
som beviljades bidrag hösten 2015 har inte kommit så långt med sina projekt att det finns
några konkreta resultat att redovisa ännu.

Delrapporter
De kommuner som beviljades bidrag 2014 fick i samband med en ny ansökan 2015 lämna
en delrapport för den verksamhet som de har bedrivit i projektet. I delrapporterna skulle
de bland annat beskriva vilka aktiviteter i projektplanen som de genomfört hittills och
berätta om det finns avvikelser från projektplanen och orsaken till dem. Därutöver skulle
de beskriva samarbetet med eventuella partner samt ange vilka resultat som uppnåtts
hittills i förhållande till projektets mål. Delrapporterna lämnades in i oktober 2015 och
avsåg den verksamhet som projekten har genomfört från projektstart. Nedan följer några
resultat från Botkyrka, Lund och Skövde.
Botkyrka
I projektet utvecklar Botkyrka en metod som har inspirerats av Nazem Tahvilzadeh,
demokratiforskare på Mångkulturellt centrum och vid Linköpings universitet. 9 Metoden
kallas propellern och består av tre propellerblad, empowerment, länkarna och
institutionen. Nedan beskrivs innebörden av de olika propellerbladen som alla måste
finnas med för att maskineriet ska fungera.
Empowerment
Empowerment handlar om att stärka ungas förmåga att påverka. Detta kan exempelvis
ske genom information, utbildning, praktik och andra utvecklingsprocesser som höjer de
ungas självkänsla. I projektet fungerar kulturen som en röd tråd som knyter ihop alla
dessa erfarenheter. I bloggen Botkyrkas röster kan de unga formulera sina frågor så att de
kan nå makthavare inom kommunen direkt och även få svar.
Länkarna
Innebörden är att använda sig av länkar (facilitatorer) för förankring och förtroende såväl
bland unga som bland tjänstemän och politiker. Länkarna är unga personer som får
formella mandat, kunskap och tillgång till olika nätverk. De kan röra sig mellan de unga
och de offentliga institutionerna. Länkarna är informationsbärare av idéer och initiativ
från den unga målgruppen å ena sidan och av information och möjligheter från
institutionerna å andra sidan.

9
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Institutionen
Tjänstemännen kan hitta nya förhållnings- och arbetssätt för att vinna förtroende hos unga
medborgare. Det görs genom reflektioner kring tjänstemannens egen roll, länkarnas roll och de
icke organiserade ungas potential.
Botkyrka kommun har sett att modellen är användbar. Resultaten av projektet visar att unga
medborgare behöver involveras i den demokratiska processen genom information och kunskap
och att institutionen på samma sätt genom kunskap och bredare omvärldsanalys får en större
förståelse för ungas behov. För att uppnå resultat behövs länkar som rör sig mellan de unga och
beslutsfattare med bihållet förtroende och ett mandat som möjliggörare.
Under projekttiden har Botkyrka kommun hittills nått cirka 190 ungdomar genom såväl den
fysiska mötesplatsen Café Norra B som genom bloggplattformen Orten i fokus.
En annan verksamhet som de bedriver är Kulturjägarna. Det är en miniutbildning med syftet
att stärka och inspirera unga vuxna i deras kreativitet. Hittills har 54 personer deltagit aktivt.
Verksamheten har gett goda resultat. Flera av de unga har fått anställning inom kommunen och
på kulturinstitutioner. Några av dem har också genomfört egna utställningar eller på andra sätt
fullföljt sina drömmar.
Hittills har cirka 150 unga uttryckt sig på bloggen Botkyrkas röster genom att själva ha skrivit
något inlägg eller varit med i en artikel, röstat i någon av kommunens enkäter eller genom att
kommentera något av inläggen. Närmare 60 inlägg har lämnats på bloggen från januari till och
med 8 oktober 2015 och 40 personer har aktivt deltagit i olika omröstningar som arrangerats på
bloggen.
Lund
Under våren har kommunen sett ett ökande intresse för inflytandecaféer. Medierna har varit
mycket aktiva och under varje café har minst en tidning varit på plats. Sedan första caféet har
antalet deltagare ökat från 60 till närmare 100. Av dessa är cirka hälften unga från särskolan. En
stor del av deltagarna är lärare, pedagoger och assistenter som följer med ungdomarna. Andra
deltagare är intresserade vuxna, tjänstemän och politiker. Sedan starten har även antalet unga
från särskolan som deltar i ungdomsting eller andra inflytandeforum ökat.
En arbetsgrupp med lärare och intresserade aktörer i kommunen är aktiv i nuläget. Tanken är
sedan att ungdomarna ska erbjudas ett liknande forum för att tillsammans med projektledaren
arrangera inflytandecaféer. Den 25 februari 2015 genomförde Lunds ungdomsting årets första
inflytandecafé. Under caféet fick ungdomarna diskutera upplägg och innehåll för framtida
caféer.
Kommunen har format olika grupper inom projektet. I arbetet med webbplatsen arbetar
kommunikationsavdelningar, demokratiutvecklaren och ungdomspolitikens
verksamhetsutvecklare, projektledare och den nytillträdda språkvetarstudenten med innehåll och
form. Det finns en arbetsgrupp kring mentorskapet där mentorer, verksamhetsutvecklare från
kommunens dagligverksamhet samt från ungdomspolitiken, diskuterar uppdrag och håller i en
utbildning.
Inflytandecaféerna har efter utvärderingar i anslutning till alla caféer utformats efter ungas
önskemål. De har sedan första caféet arbetat mer med nya typer av workshoppar, samt haft en
pysselhörna, där unga kan arbeta fram budskap med hjälp av olika pysselformer. Det senaste
inflytandecaféet var inriktat mot fritid då många ungdomar hade haft önskemål om det.
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Skövde
I Skövde sker ungdomsarbetet genom organisationen Ung i Skövde. Den består av fyra
olika undergrupper – en med politiker, en med förvaltningschefer, en med
personalrepresentanter från kommunens olika verksamheter och en med ungdomar i
gruppen ungdomsforum. Ungdomsstrategen är med i alla grupper.
Kommunen har kartlagt demokratiprocesserna inom grundskolan och på fritidsgårdarna
samt hur elevråden fungerar på alla högstadieskolor. De har skapat nätverksgrupper som
består av lärare på skolor som organiserar elevråd och nätverksgrupper mellan
högstadieskolornas elevråd. Kommunen har också lämnat information till olika delar av
kommunens verksamhet och till olika ledningsgrupper om projektet Nya portar 2 och vad
det innebär. Utifrån kartläggningen har kommunen tagit fram strategier som syftar till att
öka ungas inflytande på kommunal nivå.

Resultat från en erfarenhetsträff för
de kommuner som beviljades bidrag
I december 2015 bjöd Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor in de
kommuner som hade fått bidrag för att öka ungas inflytande till en gemensam träff i
Stockholm. Under träffen diskuterade vi vilka utmaningar som finns inom projekten och
vilka mätmetoder som kan vara användbara för att mäta resultat och effekter av
kommunernas insatser. Vi tog också upp frågan om vilka synergier det kan finnas mellan
de medverkande kommunerna och mellan kommunerna och civilsamhället. Nedan
redogör vi för några av de resultat som kom fram under träffen.
Utmaningar är bland annat att:
•
inspirera högskolorna att arbeta mer inriktat på frågor om mänskliga rättigheter och
demokrati.
•
hitta adekvata kanaler för ungas inflytande i kommuner och landsting.
•
minska glappet mellan ungas intressen och deras möjlighet till inflytande.
•
tillfredsställa ungas behov av tillgängliga mötesplatser.
•
ge återkoppling till unga som kommer med förslag till förändringar i den lokala
demokratin.
•
sänka medelåldern för engagerade i byföreningar på landsbygden.
•
hitta modeller för hur de alternativa processerna kan bakas in i det demokratiska
systemet.
Mätmetoder kan vara att:
•
mäta hur många unga som har deltagit i olika arrangemang, dialogmöten och sociala
medier.
•
ha återkommande enkäter och intervjuer om ungas upplevelse av möjlighet till lokalt
eller regionalt inflytande.
•
forskare tittar på kvalitativa mål.
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Resultat och effekter kan vara:
•
högre representativitet i arrangerade aktiviteter.
•
fler dialoger mellan unga och politiker.
•
att nya idéer skapas genom samtal med unga.
•
en sammanhållen ungdomspolicy.
Andra resultat som kom fram i samband med träffen med kommunerna i december var
kopplade till två digitala verktyg.
Webbplattformen Botkyrkas röster 10 innebär att politiker kan prenumerera på inlägg.
På så sätt blir det en direktkanal mellan unga och politiker.
Webbplatsen Ung I Lund 11 har inneburit en högre grad av tillgänglighet genom att den
är lättläst med klarspråk och teckentolkning samt att den har videofilmer. Genom den får
unga information om kommunen som är lätt att förstå.
Möjliga synergier är att:
skapa en plattform och anordna träffar för de unga vuxna som är anställda i projekten
så att de kan skapa nätverk.
•
genom sociala medier förmedla kunskap om hur man engagerar unga med
funktionsvariationer.
•
ett nära samarbete med civilsamhället har gett ett mervärde för målgruppen.
•

10
11

www.botkyrkasroster.se.
www.ungilund.se.
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Avslutande kommentarer
Ansökningar
Genom uppdraget att fördela bidrag till kommuner och landsting för att öka ungas inflytande,
uppmärksammar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att det finns ett stort
intresse från många kommuner att arbeta med olika inflytandeformer som berör unga. Tack vare
väl upparbetade kanaler, som myndigheten har till olika kontaktpersoner i kommunerna, nådde
vi ut till dem med information om utlysningen av bidraget. De medel som myndigheten hade att
fördela räckte dock inte till för att tillgodose de behov som fanns. Av de ansökningar som kom
in var det bara ett landsting som visade intresse för att arbeta med innovativa metoder för ungas
inflytande. Orsaken till detta är inte helt klar. Det kan bero på att landstingen inte har samma
intresse i frågan, men anledningen kan också vara att vi på grund av den korta tidsramen för
uppdraget har koncentrerat oss på att ta kontakt med de redan kända kanalerna i kommunerna.

Metoder
De kommuner som har fått bidrag använder sig av olika metoder för att öka ungas möjligheter
till lokalt inflytande. Kommunerna riktar sig vanligvis till unga generellt i kommunerna, men
med särskild prioritering av unga som vanligtvis inte deltar i de demokratiska processer som
erbjuds. Lunds och Sundsvalls kommuner inriktar sig särskilt på målgruppen unga med
funktionsvariationer.
Sundsvalls kommun arbetar med metoden photovoice. De utgår från metodboken Med våra
ögon, en metodbok om Photovoice framtagen av Maria Warne från Mittuniversitetet,
Institutionen för hälsovetenskap (Warne 2012). Metoden går ut på att fotografera och sedan
kritiskt reflektera kring bilder och de ungas gemensamma angelägenheter. Photovoicemetoden
har som mål att:
• ena människor genom att låta dem dokumentera och skildra sin vardag.
• främja en kritisk dialog och kunskap om grupprelaterade styrkor och angelägenheter i
närmiljön och kommunen.
• nå beslutsfattare.
I Lund arbetar kommunen med metoden grafisk facilitering/graphic facilitation som handlar
om att leda en process, att facilitera genom att använda bilder interaktivt. Utvecklingsprocesser,
idéer och resultat kan tydliggöras och de stora bilderna som växer fram bidrar till
gruppdeltagande, kreativitet och tydlighet. En närmare beskrivning av hur Lund använder sig av
metoden finns i myndighetens delrapport Ungas inflytande i kommuner och landsting
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015).
Myndigheten anser att unga med funktionsvariationer är en viktig målgrupp i arbetet med att
öka ungas inflytande lokalt. I samband med uppdraget att stärka ungas möjligheter till
inflytande i de demokratiska processerna genom medborgarförslag fick vi genom Myndigheten
för delaktighet en rekommendation om en inspirationsskrift om olika möjligheter till delaktighet
med exempel från verksamheter runt om i landet. Inspirationsskriften heter Lyssna på oss! ‒
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Bättre stöd när barn och ungdomar är delaktiga (Handikappförbunden 2011). Skriften vänder
sig till de som har det primära ansvaret för att skapa förutsättningar för barns och ungas
delaktighet – personal inom förskolan och skolan eller inom verksamheter som särskilt vänder
sig till barn och unga med funktionsvariation eller långvarig sjukdom. Den är utgiven av
Handikappförbunden med ekonomiskt stöd från Arvsfonden och ingår i Handikappförbundens
projekt Egen växtkraft. 12
Vi ser att skriften kan var användbar i det uppdrag som är kopplat till myndighetens uppdrag
att fördela statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin. I Lund och
Sundsvall arbetar kommunerna specifikt med den målgrupp som omfattas av projektet Egen
växtkraft.

Olika inflytandeforum och samarbete
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anser att det är viktigt att ge stöd till nya
innovativa metoder, men vi ser också att det fortfarande saknas någon typ av inflytandeforum
för unga i flera kommuner och att det är angeläget att dessa kommuner kan få stöd att komma
igång.
Enligt uppgifter från Fokus 10 (Ungdomsstyrelsen 2010) var det drygt hälften (56 procent) av
de 287 kommunerna som svarade att de har någon typ av inflytandeforum. Förhållandena kan
ha ändrats sedan dess, men för att skapa en jämlik möjlighet för unga att påverka oavsett var de
bor i landet finns det anledning att fortsatt verka för att varje kommun ska ha någon form av
inflytandeforum.
En ungdomsorganisation som aktivt verkar för detta är Sveriges ungdomsråd som i samarbete
med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har skapat en webbplattform som
bland annat innehåller information om ungas möjligheter att lämna medborgarförslag eller att på
annat sätt få inflytande i lokala beslutsprocesser. Mer information om webbportalen finns i
myndighetens rapport Medborgarförslag från unga (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor 2016) och på Sveriges ungdomsråds webbportal. 13
I våra kontakter med de kommuner som har fått bidrag, påtalar vi vikten av att samarbeta med
civilsamhället. Vi ser också att genomslagskraften av satsningen förstärks när kommunerna och
civilsamhället samarbetar. I Lund och Botkyrka har det varit extra tydligt i samarbetet med de
ideella föreningarna.
I demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) framgår att
kommunerna ofta saknar kunskap om de befintliga ungdomsorganisationerna i kommunen samt
om metoder för att samråda med dem i beslutsprocesser. En stor andel av kommunerna, 40
procent, uppger att de främst samråder med de unga genom ungdomsråd eller motsvarande.
Eftersom det unga föreningslivet ofta företräder flera olika ungdomsperspektiv menar de att det
är viktigt att kommunerna också hittar sätt att samarbeta med ungdomsorganisationer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor instämmer i det, men vi menar också att
kommunerna bör involvera andra lokala föreningar och sammanslutningar som har stark
ungdomsanknytning. Det kan vara föreningar som fångar upp unga som vanligtvis inte deltar i
det traditionella föreningslivet.

12
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www.hso.se/Egen växtkraft.
www.medborgarforslag.se.
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I betänkandet formuleras en utmaning för de befintliga forumen för ungdomsinflytande
som är kopplad till den politiska jämlikheten. Utmaningen är att de unga som ges
möjlighet att påverka i den politiska beslutsprocessen inte alltid är representativa för
gruppen unga i sin helhet. Resursstarka unga, som ofta är mer delaktiga i samhället, är
också ofta överrepresenterade i forumen. I betänkandet framhålls därför att kommunerna
och landstingen bör verka för att tillgodose att alla unga ges möjlighet att göra sin röst
hörd.
För att få en samlad bild av ungas åsikter bör alltså kommunen eller landstinget verka
för att de unga som deltar i samråden i största möjliga utsträckning avspeglar
sammansättningen av de unga i kommunen eller landstinget när det exempelvis gäller
kön, bakgrund, funktionsförmåga och socioekonomisk ställning. Utredningen avslutar
med en sammanfattande analys där de skriver att det är viktigt att de forum som används
för att inhämta synpunkter är representativa för gruppen unga i sin helhet för att säkra den
politiska jämlikheten.
Det uppdrag som myndigheten har att ge bidrag till kommuner och landsting för att
stärka ungas inflytande i den lokala demokratin ligger helt i linje med
Demokratiutredningens förslag i betänkandet. De projekt som myndigheten har beviljat
bidrag till vänder sig just till sådana målgrupper som kan ha svårt att göra sig hörda i
samband med beslutsprocesser. Det är till exempel unga med funktionsvariationer, icke
organiserade unga och unga på landsbygden. Det finns också ett tvärsektoriellt arbete
över olika förvaltningar i kommunen och med det civila samhället som har stor betydelse
för dessa målgrupper.
De bidrag som myndigheten har fördelat till kommunerna har lett till att nya metoder
och nya slags inflytandeforum har vuxit fram. Projektmedlen bidrar till att nya processer
kommer igång i kommunerna. Vi vet dock att det är tidskrävande att sätta igång nya
processer och implementera dem i kommunens strategiska arbete. Vi anser att det är
viktigt med långsiktighet, att olika målgrupper kommer till tals och att det finns olika
former av inflytandeprocesser som tillgodoser olika gruppers behov.
Bidragen till kommunerna har lett till att nya inflytandeforum har bildats och att dessa
inte enbart vänder sig till de unga som redan är engagerade i föreningslivet eller i skolan.
De har också lett till att kommunerna har etablerat behovsanpassade strukturer med
innovativa metoder för att nå icke organiserade eller andra grupper som är representerade
i lägre grad. De lärande exempel som vi har lyft fram i rapporten visar på den strategiska
nyttan av att tänka nytt när det gäller ungas inflytande.
Kommuner behöver hela tiden utveckla inflytandestrukturerna utifrån nya behov som
uppstår. De står till exempel inför nya utmaningar för den förstärkta demokratin när de
ska möta unga nyanländas behov av att känna delaktighet. I det arbetet kan Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ha en betydande roll. De kommuner som har fått
bidrag för att öka ungas inflytande är några piloter på området. Vi ser dock ett behov av
ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för att kunna utveckla inflytandeformerna i större
skala för att tillfredsställa de behov som uppstår i samhället.
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