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Sammanfattning: Vi har valt att genomföra en studie om Ungdomstinget med 
fokus på inflytande och lärande. Syftet med detta arbete är att undersöka 
ungdomarnas egen syn på lärande om inflytande, genom sitt arbete med 
Ungdomstinget i förhållande till skolan. Detta har vi undersökt genom kvalitativ 
metod med intervjuer som vårt främsta undersökningsinstrument. Vi har 
intervjuat fem ungdomar ifrån Samordningsgruppen på Ungdomstinget samt en 
av grundarna till tinget. Våra slutsatser blev att Ungdomstinget betyder väldigt 
mycket för de aktiva ungdomarna men att det behövs fler medverkande 
ungdomar på tinget. Ungdomarna saknade också en fortsatt utveckling av tingets 
arbete. Detta för fortsatt personlig utveckling och för att inte söka sig till andra 
forum. Hos de ungdomar vi intervjuade fanns det en frustration och besvikelse 
för att det Politiska programmet för unga i Lund röstades ner. Ungdomarna 
känner en stor dubbelmoral från politikerna, då ungdomarna ändå ”tror” att de 
kan påverka. Men de kan inte ge några konkreta exempel på vad de faktiskt har 
haft för sorts inflytande i kommunen. Vi anser att en av anledningarna till att 
Ungdomarna inte är medvetna om de har något inflytande eller inte beror på att 
målet som Ungdomstinget är byggt på är för vagt. När målet inte är tydligt nog, 
så vet varken ungdomarna eller politikerna hur de ska jobba för att ungdomarna 
ska ha det inflytande som det sägs att ungdomarna borde ha.

Nyckelbegrepp: ungdom, skola, demokrati, inflytande och lärande
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Förord

Vi har nu nått målet efter tre års läsande på Fritids och Kultur Programmet på Lunds 
Universitet och skrivit en kandidatuppsats i ämnet pedagogik.

Vi vill tacka Kultur- och fritidsförvaltningen och de två anställda på Ungdomstinget för 
deras hjälp och lån av lokaler. Ungdomarnas delaktighet i de intervjuer som vi 
genomfört skulle vi inte ha klarat oss utan. Tack! 

Vi vill också tacka vår handledare Ulf Torper och de andra lärare/handledare vi haft 
under de år vi läst på Lunds Universitet som hjälpt oss med vår utbildning och denna 
kandidatuppsats.
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1. Inledning

Här följer en bakgrundsbeskrivning och introduktion till detta ämne,varefter vi 
presenterar vårt syfte och de avgränsningar vi gjort. I slutet av kapitlet följer en 
disposition över arbetets upplägg samt relevanta nyckelbegrepp.

1.1 Introduktion till vår uppsats

”Två tredjedelar av alla unga upplever att de har små eller inga möjligheter att påverka 
den lokala politiken. Det finns ett behov av att utvärdera modeller för inflytande och 
lyfta fram framgångsfaktorer och goda exempel för att stödja kommunerna i deras 
arbete med ungdomsinflytande”. (www.ungdomsstyrelsen.se).  

Vi fick tidigare under vår utbildning kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen i 
Lund och information om Ungdomstinget. Ungdomstinget beskrevs som en mötesplats 
där ungdomar i Lund träffas och diskuterar olika politiska frågor i kommunen och vi 
ville ta reda på vad de lär sig om inflytande och demokrati.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom samarbete med Ungdomstinget, sedan 2002, 
utformat ett politiskt program för unga där målet är: ”I Lund ska unga uppleva att de 
har inflytande över sin livssituation och att de har goda möjligheter för lärande och 
personlig utveckling”.(Lunds Kommun 2008) 

I februari röstades det Politiska programmet ner av kommunfullmäktige. 

Lunds kommun beskriver sig som en kommun med bra dialog och ungdomsinflytande, 
särskilt genom sitt forum Ungdomstinget. Där ungdomar, tjänstemän och politiker 
träffas på ungdomarnas villkor. Fungerar dialogen, inflytandet och 
påverkansmöjligheterna för ungdomarna i kommunen, när det Politiska programmet 
röstas ner?

1.2 Bakgrund till ungdomsinflytande

För att få en klarare bild av ungdomsinflytandet i Lund och vart det har sina rötter, är 
det av betydelse att ha förförståelse för hur uppkomsten av ungdomsinflytandet ser ut, 
internationellt och nationellt.

Ungdomspolitiken kan finnas inom alla sfärer på både kommunal, regional, nationell 
och internationell nivå. Globalt pågår det ett aktivt arbete med ökat ungdomsinflytande, 
på olika nivåer.

1.2.1 Bakgrund Internationellt

FN antog 1989 barnkonventionen som särskilt behandlar barns rättigheter. 
6
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rätt att inte diskrimineras, principen om barnets bästa i främsta rummet, principen om 
barnets rätt till liv och utveckling och principen om barnets rätt att få uttrycka sina 
åsikter. Alla medlemsländer arbetar mot dessa grundprinciper 
(http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55).

2001 antog EU en vitbok som arbetar med nya insatser för Europas ungdomar där de 
lyfter fram fyra områden inom ungdomspolitiken som de anser måste prioriteras. Dessa 
är: ungdomars delaktighet, information till ungdomar, volontärtjänst för ungdomar samt 
bättre kunskaper om ungdomars situation (Lunds kommun 2008).

1.2.2 Bakgrund Nationellt

Ungdomsstyrelsen är en statlig enhet i Sverige som jobbar med att se till att barn och 
ungdomar får det inflytande och välfärd som de har rätt till.  Ungas inflytande och 
delaktighet i samhällslivet är ett av de två övergripande målen för den svenska 
ungdomspolitiken och också ett av de gemensamma målen inom det ungdomspolitiska 
samarbetet i EU (http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,3,00.html).

 

 En Statlig offentlig utredning från 1991 beskriver hur ungdomar uppfattar demokrati 
och inflytande i Sverige. Den redovisar för hur ungas inflytande ser ut i bl.a. 
fritidsverksamheter och nämner att begreppet demokrati inte är något statiskt utan kan 
ändras bland olika personer och organisationer. Denna rapport skrevs i en tid då 
utveckling och fred var teman för FN och det var mode i att unga skulle ha inflytande 
(SOU 1991:12, s.112) Sverige gjorde själv en utredning och kom fram till att unga 
behöver tränas i att ”tilldelas uppgifter och ta ansvar.” 

”Ett av de vanligaste argumenten för att stödja ungdomars föreningsengagemang är 
antagandet att föreningslivet socialiserar den unga generationen på ett sätt som ansetts 
som positivt för såväl den enskilde som för samhället i stort.” (SOU 1991:12, s.112)

I utredningen som gjordes 1991 uttryckte sig ungdomarna att det var viktigt med mötet 
med de vuxna men att de också ville ha ett eget forum där de kan uttrycka sig på egna 
villkor. Det är en långsiktig och medveten process som måste till då demokrati ska 
införas i en organisation. Forumet ska vara byggt så att ungdomarna kan känna sig 
bekväma att tala och de vuxna måste kunna släppa kontrollen och ge ansvar till de yngre 
(SOU 1991:12, s.118).

I Sverige finns det ett övergripande ungdomsråd som är en partipolitisk obunden 
paraplyorganisation för lokala inflytandeforum för ungdomar. Deras mål är att genom 
erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkansarbete arbeta för att skapa bättre 
förutsättningar för ungdomsråd i Sverige (http://www.sverigesungdomsrad.se/om-
organisationen).

Det finns två mål för den nationella ungdomspolitiken, som Lunds kommun tar upp i 
det Politiska programmet:

• Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd

• Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt (Lunds kommun 2008)

Ungdomsråd är lokala inflytandeforum för ungdomar. Andra namn som används för 
samma företeelse är bland annat Ungdomsfullmäktige, Ungdomsparlament eller 
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Ungdomsforum. Gemensamt för de olika forumen är att de är religiöst och politiskt 
obundna och att de ger ungdomar en plattform för och en möjlighet att göra sina röster 
hörda i hemkommunen. Det är upp till varje forum i de olika kommunerna hur de vill 
arbeta med ungdomarna. (www.ungdomsradet.se). 

1.2.3 Bakgrund till Ungdomstinget i Lund

Tankarna om ett Ungdomsting började år 2000 då Kultur- och fritidsförvaltningen tog 
över Lunds ungdomspolitik. Nämnden fick bl.a. i uppdrag att:

• Lägga fram ett förslag på ett ungdomspolitiksprogram för kommunens olika 
verksamheter.

• Hitta olika former för reellt inflytande för ungdomar i Lund.

Arbetet med ungdomsinflytande började 2002 på Ven, då ungdomstinget bildades. 
Anledningen till  träffen var att diskutera hur ungdomsinflytandet skulle kunna öka i 
Lund. Ungdomstinget bygger på tre grundstenar; dialog, påverkan och egna aktiviteter 
(Lunds Kommun). Målet som ungdomstinget arbetar mot ”är att ungas åsikter ska 
föras fram” (www.ungilund.se).  

Lund blev 2004 utnämnd till Sveriges ungdomskommun. En av anledningarna till att 
Lunds kommun fick detta pris var för det välfungerande ungdomstinget. Ungdomstinget 
har blivit ett forum skapat av ungdomar för ungdomar där det är politikerna som blir 
inbjudna till att lyssna och medverka på ungdomarnas villkor istället för tvärtom. Med 
anledning av utmärkelsen fick Ungdomstinget ökat förtroende och därmed också 
chansen att starta ett ungdomscafé på Wickmanskagården i Lunds centrum som en plats 
där ungdomstinget kunde ha sin verksamhet (Lunds kommun 2005). 

Motiveringen till att Lunds kommun blev Sveriges Ungdomskommun 2004 var:

 

”Lunds Kommun har under en längre tid visat politisk vilja att skapa en ungdomspolitik  
med hög grad av ungdomsinflytande. En stark och kompetent fritidssektor är navet i det  
kommunövergripande arbetet där även skolan är en central aktör. Lunds kommun ett  
föredöme för hur ungdomspolitik skapas”(Lunds kommun 2005).

Ungdomstinget är organiserat som en platt organisation som styrs utan någon styrelse, 
valet av denna typ av organisation innebär att alla ungdomars talan ska väga lika tungt. 
Ungdomstinget består av ett storting som baseras på nio olika utskott; Idrottsutskottet, 
jämlikhetsutskottet, miljöutskottet, internationella utskottet, skolutskottet, 
trivselutskottet, pr- och hemsideutskottet, kulturutskottet och Wickmanskagården. 
Under året hålls fyra storting i Lund, då samlas cirka 150 ungdomar, politiker och 
tjänstemän.  Det sker ett fortlöpande arbete i varje utskott under hela året. 
Ungdomstinget ska baseras på frivillighet och inspirera många deltagande ungdomar. På 
stortinget är det ungdomar i åldern 14-24 som representeras och det är bara de som har 
rösträtt och får vara med och bestämma vid tingen. Varje år väljer Ungdomstinget ut ett 
nytt tema som de ska arbeta mer med. Temat för 2008 är inflytande och miljö. 
(www.ungilund.se). 
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1.2.4 Politiskt program för unga i Lunds kommun

Ett av målen som Ungdomstinget arbetade för när det startades, var att skriva ett 
politiskt program som skulle genomsyra hela Lunds kommuns verksamhet.  Målet för 
det Politiska programmet för unga är: ”I Lund ska unga uppleva att de har inflytande 
över sin livssituation och att de har goda möjligheter för lärande och personlig  
utveckling” 
För att nå målen med ungdomsinflytande ska kommunens nämnder och verksamheter:

• ”möta unga i Lund med respekt. och ge dem goda möjligheter att påverka”. 

• ”De ska också skapa tillgänglighet för deltagande såväl fysiskt, ekonomiskt, 
tidsmässigt som geografiskt för ungdomarna” (Lunds kommun 2008). 

Den 28 februari 2008 var det politiska programmet uppe för omröstning i 
kommunfullmäktige men det röstades ner. (www.ungilund.se). 

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka ungdomarnas syn på sitt egna lärande om 
inflytande genom sitt arbete med Ungdomstinget och se hur detta lärande förhåller sig 
till skolan.

Detta vill vi undersöka genom:
- se på ungdomarnas uppfattning om sitt eget inflytande och betydelsen av det.

– att utifrån ungdomarnas syn på lärandet om inflytande i Ungdomstinget se hur det 
förhåller sig till lärandet i skolan.

1.4 Läsanvisningar

Arbetets upplägg utgår ifrån att vi börjar med att beskriva bakgrunden till 
ungdomstinget och valet av vårt problemområde, syfte och nyckelord. Teorin är 
uppdelad i övergripande tema, lärande och inflytande där resultat och analysdelen 
grundar sig på samma tema inklusive ungdomstinget. Metodkapitlet beskriver vår 
arbetsgång och vilka val vi varit tvungna att göra och vilka metoder vi valt efter vad 
som passar vårt arbete bäst. Resultat och analys redogörs för i kapitel fyra, vi avslutar 
sedan hela arbetet med en allmän diskussion där våra egna åsikter vävs in.

1.5 Nyckelbegrepp

I vårt arbete är det vissa begrepp som återkommer väldigt ofta och som har stor 
betydelse för arbetet. Begreppens betydelse varierar beroende på i vilket sammanhang 
de används i, därför har vi valt att göra en definition av dessa begrepp.
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Ungdom

Ungdomstinget använder sig av defintionen av ungdomar inom åldern 12-24 år, det är 
samma ålder som den nationella ungdomspolitiken utgår ifrån Det är endast ungdomar 
inom denna åldern som har rösträtt under tingen (Lunds Kommun 2008). Våra 
intervjupersoner har representerat åldern 15-19 år.

Skola

Med skola definieras den allmänna grundskolan, gymnasiet och universitetet. De 
ungdomar som ingår i vår undersökning går i grundskolan eller gymnasieskolan.

Demokrati

Vi har valt att använda oss av en bred definition av demokratibegreppet utan en mer 
ingående beskrivning av lagar och förordningar. Vi beskriver demokrati som ett 
styrelseskick med allmänna och fria val av representanter för folket. Med demokrati 
menar vi inflytande från folket.

Inflytande

Inflytande är en del av demokatibegreppet och med inflytande menar vi att vara med 
och påverka. Vi använder oss här av Ungdomstingets tre grundstenar för inflytande: 
tillgänglighet, deltagande och delaktighet (Lunds kommun 2008). Ett brett inflytande 
från folket främjar demokratin.

Lärande

Lärandet i denna uppsats utgår ifrån att man kan lära i många olika miljöer. t.ex. skolan 
men också  på fritiden och i familjen. Där vi intresserat oss för det  ungdomarna lär på 
Ungdomstinget.

2. Teori

Här kommer vi att presentera vår valda teori, vi har använt oss av olika metoder för att 
hitta så passande teorier till vår uppsats som möjligt. Det finns en hel del skrivet om vårt 
valda problemområde, utifrån arbetets omfattning har vi endast kunna välja ut en del av 
den.
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2.1 Val av litteratur

Vi har i sökning efter litteratur använt oss av vissa sökord som är : ungdom, inflytande, 
demokrati, lärande, medborgarskap och ungdomsråd. Vi har använt oss av dessa ord 
både ensamma och i kombination av varandra för att nå en så bred litteraturgrund som 
möjligt. Den litteratur som vi valt att använda oss av är både hämtad från kursböcker, 
vetenskapliga tidskrifter, teoriböcker och utredningar. Vi vill fördjupa oss i lärande i 
helhet men i slutändan smalna av lärandeprocessen genom att endast titta på lärande i 
och utanför skolan och då i kombination med begreppen inflytande och demokrati. I vår 
presentation av teorin, har vi använt två övergripande tema lärande och inflytande.

2.2 Lärande

2.2.1 Lärandet i skolan

Skolan har tidigare varit den enda prioriterade institutionen för lärande, men med 
dagens diskussioner kring skolans betydelse för lärandet har denna uppfattning ändrats. 
B.la. efter de samhällsförändringar som skett med mediaindustrins intåg och den större 
fokuseringen på en mer demokratisk skola (SOU 1991:12 s.150). Det öppnar för frågor 
om relationen om vad man egentligen lär sig i och utanför skolan (Carlgren 1999.s.10).

Hur människor lär sig kan aldrig bli en fråga enbart om teknik och metod, vilket fokus 
ibland ligger på i skolan (Säljö 2000. s.12). För att lärandet ska vara positivt och bra 
krävs att aktiviteten, det som ska läras in, sammanfaller med det som barnet 
(ungdomen) uppfattar som spontant och naturligt (Dewey 2004. s.46). Säljö (2000) 
anser att den övergripande frågan som rör vår förmåga att lära är att se hur kunskaper 
återspeglas i samhället mer generellt. Den allmänna skolan är en av de institutioner som 
har störst betydelse för lärandet, men det innebär inte att man ska utesluta andra miljöer, 
för vi lär oss även i andra sammanhang av familjen, bland vänner och kamrater, i 
föreningar och på arbetsplatser (Säljö 2000. s.12).

”En lärprocess kännetecknas av ett komplicerat samspel mellan intellektuella, 
känslomässiga och färdighetsmässiga processer inom individen, och som ett samspel 
mellan individen och den sociala omgivningen. Inlärning är alltså något som försiggår 
inom individen (psykologisk process) och samtidigt sker inlärning alltid i ett socialt 
sammanhang (social process)”. (Hård af Segerstad m.fl. 1996. s.13-14).

2.2.2 Miljöer för lärande

Lärande är idag betydelsefullt i alla miljöer man vistas i. Det talas om olika sorters 
lärande exempelvis livslångt lärande och lärande i organisationer och intresset för att 
förstå hur individen kan förbättra sitt inlärningsförlopp. Lärandet har idag en viktig 
position i vår kultur och är knutet till ekonomisk och social utveckling, till en önskan 
om att förbättra våra levnadsvillkor. En välutbildad befolkning som kan konkurrera om 
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kvalificerade arbeten uppfattas idag som en av de viktigaste förutsättningarna för ökat 
välstånd och höjd livskvalitet (Säljö 2000.s.11). 

Lärandet är idag inte enbart kopplat till skolan utan är något som sker överallt. Carlgren 
(2000) menar att lärande idag är uttryck för flexibilitet och föränderlighet, detta är 
nödvändigt i takt med de samhälleliga förändringar som ständigt sker (Carlgren 
1999.s.9). 

Lärandet delas upp i tre kategorier: formellt, informellt och icke-formellt lärande. Dessa 
kategoriseras efter vilken del av samhället lärandet återfinns i samt hur det beskrivs.

• Formellt lärande sker i skolan. Ett lärande som pågår systematiskt och med inget 
annat syfte än att lära sig och att erhålla kunskap. I skolan lär man sig olika 
färdigheter som antas komma till användning i olika praktiska sammanhang 
framöver. Det är en utbildningsgång där det ena steget bygger på det andra. Efter 
en genomgången utbildningen får eleven ett betyg eller liknande med vars hjälp 
man senare kan söka sig vidare i utbildningssystemet.

• Lärandet utanför skolan brukar kallas informellt lärande och kännetecknas av 
att det är ett lärande som pågår utanför det organiserade lärandet exempelvis: på 
fritiden och föreningsaktiviteter etc.

• ”Med icke-formellt lärande avses olika typer av organiserade 
utbildningsaktiviteter, som syftar till att tillgodose en viss grupps 
utbildningsbehov. Exempelvis studieförbundens studiecirklar”. (Hård af 
Segerstad m.fl. 1996. s.37)

2.2.3 Kritik mot skolan

De pedagogiska metoderna i skolan, ihop med brist på sammanhang och fokusering på 
kunskap kan uppfattas som ett problem (Carlgren 1999.s.19). Lave (1999) menar att 
problemet ligger i hur skolan är uppbyggd. Alla skall lära sig samma saker på samma 
gång. Det innebär att alla anses vara lika okunniga förutom läraren som kan allt och 
som ska lära ut till eleverna. (Carlgren 1999.s.21-22). ). I skolan finns det t.ex. en 
ledning, styrelse, som sätter upp regler som ska följas. Det kan kännas odemokratiskt att 
inte elever, deras föräldrar och lärare har inflytande över några av skolans delar. 
(Dewey 2004. s.169).

Läroplanen är en del av det som bestäms som varken eleverna och lärarna har något 
inflytande i. Läroplanen förutsätter att alla elever från början ska ligga på samma 
kunskapsnivå och det utgår läraren ifrån när denne undervisar. Läroplanen borde kanske 
utformas efter det informella lärandet så att utbildningen kan bli mer flexibel och 
ungdomarna kan koncentrera sig på att lära på ett annorlunda sätt (Larsson 1996. s.18). 

Det finns flera olika åsikter kring skolan, lärandet, inlärandet m.m. men många 
teoretiker menar att det finns svårigheter i skolan och lärandet. Liljequist (1999) anser 
att skolans svårigheter beror på att utbildningen är alltför teoretisk. Med det menar han 
att skolan är alltför mycket inriktad på bokliga kunskaper, dvs. en inriktning på 
läroboksfakta som ska läras in, reproduceras och betygsättas. (Liljequist, 1999. s.255). 
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2.2.4 Skola och demokrati

Skolans vision att fostra politiskt jämlika, demokratiskt sinnade och kunniga 
medborgare med en vilja att delta i samhällsbygget, har mött såväl framgång som 
motgångar under 1900-talets andra halvsekel (Englund, 2003. s.49). 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. ”Skollagen (1985:1100) slår 
fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar... skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 
hur eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på ” (Englund, 2003. s.50).

Den grundläggande demokratiska undervisningen ges i skolan, här lärs samhällets regler 
och värderingar ut. SOU:s (1991) utredning menar att en bra skoldemokrati lägger 
grunden för en djupare och starkare demokrati i Sverige. Det är dock en lång väg kvar 
med arbetet för en bättre demokrati (SOU 1991:12, s.150). Det finns två sätt att se på 
demokratin, de som ser den som ”medel” där endast en liten del har makten och den 
stora massan är passiv. Men demokrati kan också ses som ett ”mål” där själva 
deltagandet är det som styr om det är en demokrati eller inte (SOU 1991:12, s.179).

Englund utgår ifrån ett utbildningssystem som en viktig del av samhället, som en 
mötesplats mellan olika kulturer, olika uppfattningar och olika grundläggande 
värderingar. Det övergripande målet ska vara att utveckla en kommunikativ kompetens 
och ömsesidig respekt hos deltagarna (Englund, 2003. s.64). I sina diskussioner leder 
Englund oss in i den delibertiva demokratiuppfattningen, som betyder att vi har 
förmågan att bestämma över sig själv (Englund, 2003. s.66). I skolans värld har det 
delibertiva samtalet successivt kommit att ta en central plats. I samtalet strävar man 
efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och 
värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och normer 
som alla kan enas om (Englund, 2003. s.67). Klas Roth menar precis som Englund 
vikten av att samtalet ska ske mellan jämlika parter, han anser att så inte är fallet i 
skolan idag. ”Läraren har makt över eleverna och eleverna är tvingade att vara på plats.” 
(Mathiason, 2005, s 50).

2.3 Inflytande

2.3.1 Demokrati

Demokratin är mer än en speciell styrelseform, den är mer än makt och att stifta lagar. 
Dewey beskriver demokrati som ett medel ”för att förverkliga mål som berör de 
mänskliga relationernas hela stora område och personlighetens utveckling.” (Dewey, 
2004 s.154) 

Dewey menar att demokrati är ett sätt att leva socialt och att den är en förutsättning för 
välfärden. Demokratin sker oftast i institutionaliserad form, styrning av en stat med 
folkvalda politiker, som verkar fungera. Människan påverkas under de institutioner som 
hon lever i och bör därför ha rätt att ta beslut vid dess uppkomst. Dewey menar dock att 
denna demokrati inte är till för alla, det är vissa som har makten och att de ibland kan 
utesluta andra från deltagande. Vissa anses klokare än andra och får då ta besluten 
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istället för att alla medborgare ska bli tillfrågade. Detta gör att mycket av människors 
sätt att tänka och handla kommer idéerna från de styrande. (Dewey, 2004 s.155-157). 

En liknande definition av ett demokratiskt samhälle har Lindensjö (2003) den innebär 
att medborgarna aktivt deltar i samhället och för fram sina åsikter och viljor i den 
styrelse som finns lokalt eller på nationsnivå. ”Oftast är folket splittrat i grupper och 
individer och att det därför inte finns en allmän, samlad eller genuin folkvilja. Det är de 
valda själva, politikerna, som i den politiska processen utformar folkviljan” (Lindensjö 
2003. s.122-123).

Detta betyder att alla medborgarna inte har bestämmanderätt i alla frågor. Därför finns 
val, där folket får välja de representanter som de tycker har samma åsikt som dem i 
olika frågor (Lindensjö 2003. s.122-123).

2.3.2 Barn och ungdomar och rätten till politiskt inflytande

I Sverige och alla de länder som använder sig av ett demokratiskt synsätt är rätten till att 
rösta en grundläggande medborgerlig och mänsklig rättighet. Idag är det inget land som 
ger barn eller ungdomar rösträtt och få anser att de bör ha det. Argumenten emot menar 
att barn och ungdomar saknar den kompetens som politiskt inflytande anses förutsätta. 
(Beckman, 2003. s.75). 

FN:s Barnkonvention stadgar att åsikter i frågor som rör barnet bör tillmätas ökad 
betydelse. Barn och ungdomars inflytande och delaktighet i samhället ska finnas på alla 
plan . 

I Sverige har den svenska regeringen tagit intryck av detta resonemang och hävdar att 
barn i Sverige har rätt att komma till tals i ärenden som rör dem själva.  Ungdomar ska 
ha inflytande för att det är en demokratisk rättighet. Men också för att deras kunskaper, 
erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs. (Barnombudsmannen 2006, s.35).

Det finns redan idag olika möjligheter för barn och ungdomar att utöva politiskt 
inflytande på lokal nivå. De svenska kommunerna har möjligheter att besluta om att ge 
barn initiativrätt i kommunala beslut. Det innebär att barn och ungdomar skulle kunna 
påverka vilka ärenden som skall tas upp och övervägs i kommunfullmäktige (Beckman, 
2003. s.88-89).
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3. Metod

I metoddelen kommer det att beskrivas hur vår uppsats är upplagd, hur vår arbetsgång 
sett ut, vilka sorts ansatser och metoder vi har använt, hur vi förhållt oss till etiken samt 
hur vi har valt att analyserat våra resultat.

3.1 Abduktiv ansats

I denna uppsats hade vi redan lite kunskap om den litteratur som fanns om detta ämne. 
Vi valde att inte använda oss av så mycket teori från början eftersom vi då skulle kunna 
bli kritiserade för att söka svar på tidigare grundad teori och inte söka ny kunskap. 
Eftersom vi har använt oss av både deduktiv och induktiv ansats kallas detta som vi 
använt oss utav abduktiv ansats. Anledningen till att vi valde detta var för att vi inte 
visste vilka svar vi skulle få från början och det var lättare att hitta teman att analysera 
materialet med (Jacobsen, 2002, s. 35) När forskaren går från teori och undersöker den 
med empiri, kallas detta för en deduktiv ansats (”deducera” = avleda); dvs. (Jacobsen, 
2002, s. 34-35). Uppsatsen har även drag av ett induktivt synsätt eftersom vi lyssnar på 
intervjupersonens svar och sedan prövar svaren mot teorin. En sådan ansats kallas 
induktiv ”(=föra in i)” 

3.2 Kvalitativ metod

Vi har valt kvalitativ metod i denna uppsats eftersom vi är intresserade av att se hur 
ungdomarna lär sig inflytande, vi vill inte generalisera resultaten utan enbart se likheter 
och olikheter mellan de informanter vi har. 

Den kvalitativa metoden består bl.a. av intervjuer eller observationer där intervjuerna är 
formulerade som samtal och där det är viktigare med teman än färdiggjorda frågor och 
svar. Intervjun flyter mer som ett samtal och denna metod används för att forskaren ska 
kunna uppfatta nya infallsvinklar och få med dem i forskningen. Denna ansats används 
om forskaren vill ha orsaksförklaringar eller se samband mellan olika fenomen 
(Johannessen & Tufte, 2002, s. 67-70).

3.3 Urval

Vi var på besök på Ungdomstinget och efter tingets slut gick vi fram till fem 
slumpmässigt valda ungdomar som satt med i samordningsgruppen och frågade om de 
ville delta i vår undersökning.

De ungdomar som vi kontaktade, har vi inte haft kontakt med sedan tidigare. Vi valde 
de ungdomar som har varit med på tinget länge och därför ansåg hade relevant 
information att bidra med till vår uppsats . (Johannessen, Tufte, 2002, s. 85-86). 
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3.4 Förprojekt

Att använda sig av förprojekt är inget som är självklart vid kvalitativa uppsatser men de 
är en bra grund att använda om forskaren undersöker områden som denne inte varit i 
kontakt med tidigare. (Widerberg, 2002, s.43-44). Vi har tidigare stött på information 
om vårt forskningsområde, men vi ansåg ändå att ett förprojekt skulle vara värdefullt att 
använda oss av i vår uppsats. Vi delade upp förprojektet i två delar, ett där vi besökte 
Ungdomstinget och det andra när vi intervjuade en av grundarna till Ungdomstinget.

Vårt förprojekt gav oss uppslag till många tankar och frågor som vi tror inte skulle ha 
uppstått om vi inte hade suttit med under ett Ungdomsting, eller gjort intervjuer med en 
av grundarna. 

Två gånger har vi besökt Ungdomstinget för att se hur tinget är upplagt, vem som 
kommer dit och vilka frågor som de tar upp.  De har en mötesordning med ordförande, 
sekreterare och justeringsmän och de har en egen budget som de kan dela ut till 
ungdomars olika projekt. Vårt första besök var i mars och då var temat miljö. 

Vid det andra besöket var det en paneldebatt med representanter från nästan alla Lunds 
partier. Anledningen till debatten var att politikerna i slutet av februari röstade ner det 
ungdomspolitiska program som bl.a. Ungdomstinget jobbat fram.

Intervjun med en av grundarna gav oss en bra bakgrundsbild av ungdomstinget, hur de 
arbetar och uppkomsten av det. Intervjun kommer inte att analyseras ihop med 
ungdomarnas, utan endast användas som en bilaga vid sidan om att kunna referera till. 
Det finns olika metoder beroende på vad det är som ska undersökas men för oss var ett 
förprojekt där vi besökte Ungdomstinget det bästa.

3.5 Intervju

Vi valde att använda oss av Wickmanskagården som plats vid genomförande av våra 
intervjuer. Därför att detta är en neutral plats för ungdomarna, en plats där ungdomarna 
känner sig trygga i intervjusituationen. Innan vi påbörjade intervjuerna presenterade vi 
oss och vad intervjun samt uppsatsen skulle handla om. Under genomförandet av 
intervjuerna deltog vi båda, en av oss ställde frågorna och en den andra spelade in 
svaren på band samt antecknade vad som sades. Våra intervjuer har fungerat som ett 
samtal med intervjupersonerna eftersom de kan ge oväntade svar och det blir då lättare 
att följa upp svaren med följdfrågor. Det som kan vara svårt med intervju är att både 
forskare och den intervjuade kan misstolka svar respektive fråga. (Esaisasson m.fl; 
2007, s. 283-292). Det är därför av stor vikt vid producerande av intervjufrågor att man 
är noga med formuleringar och underfrågor för att intervjupersonerna ska förstå de 
frågor man ställer. Annars är risken att man får svar på helt andra saker än vad 
meningen från början är. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide där 
vissa frågor, teman och ordningsföljd har fastställts i förväg, men där det finns rum för 
förändringar beroende på informantens svar (Johannessen, Tufte, 2002, s. 26-27)

Genom att båda två deltog vid intervjun så ser vi detta som en säkerhet om det skulle 
tillstå tekniska problem samt om följdfrågor kommer upp, då kan båda hjälpas åt att 
ställa dem. Alla intervjuer är bandade för att inte missa något som kan vara viktigt i vår 

16



uppsats (Jacobsen 2002. s.34-35). Efter intervjuerna var gjorda så lyssnade vi igenom 
banden och skrev ner en sammanfattning av varje intervju. Finns det intresse att ta del 
av dessa sammanfattningar så kan författarna kontaktas.

3.6 Etik
Vi följer i denna rapport Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik. 

• Informationskravet- forskaren informerar objektet om forskningsuppgiftens 
syfte, samt vad intervjupersonens deltagande roll är i undersökningen. Detta för 
att de ska ha en valmöjlighet om de vill delta eller inte.

• Konfidentialitetskravet- Deltagarnas personuppgifter kommer bevaras så att inga 
obehöriga får tillgång till dem. Inga beskrivningar i rapporten ska vara skrivna 
så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. 

• Nyttjandekravet- insamlat material får endast användas för forskningsändamål. 
Det betyder att de data som samlas in inte får användas i t.ex. kommersiella 
syften utan endast för vår forskning. (Johannessen, Tufte, 2002, s. 59-63).

3.7 Analys av meningsinnehåll

I denna uppsats utgår vi från teori och de intervjuer vi genomfört. I vår intervju som är 
vår huvudsakliga insamlingsmetod finns vissa teman, dessa teman blir i samband med 
analysen kodord och ger oss en översikt över vad som är det viktigaste i datamaterialet. 
Johannessen och Tufte (2002) har beskrivit ”en ordningsföljd för aktiviteter vid analys”

– ”Data samlas in och görs till texter (till exempel fältanteckningar eller 
intervjuutskrifter).

– Texterna kodas med koder som är utarbetade från datamaterialet.

– Koderna klassificeras i kategorier eller teman. 

– Datamaterialet sorteras efter dessa kategorier eller teman så att man 
upptäcker likartade uttalanden, mönster, samband, likheter och olikheter.

– Det sorterade datamaterialet undersöks så att man kan identifiera 
meningsfulla mönster eller processer.

– Identifierade mönster värderas i ljuset av befintlig forskning och teorier; och 
en lite uppsättning överförbar kunskap etableras.”

Denna översikt visar att analysen är mer än kodning. ”En väsentlig del av analysarbetet 
är att utifrån kategorierna identifiera mönster, samband och processer som kan 
kondenseras så att de blir överförbara på en högre abstraktionsnivå.” (Johannessen, 
Tufte, 2002, s. 110).

Det finns fyra faser i analys rbetet: helhetsintryck, kodning, kondensering och 
sammanfattning. 

- Den första fasen är till för att skapa sig ett helhetsintryck av materialet och för 
att kunna identifiera centrala teman. Detta ger forskaren en sammanfattande bild 
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av materialet och leder till en förståelse som har en betydelse för den slutliga 
tolkningen.  Den första förståelsen kan ändras då materialet bearbetas.

- I den andra fasen görs en systematisk genomgång av materialet och skiljer ut de 
stycken som besvarar forskningsfrågorna. Dessa textelement markeras av 
kodord och teman som forskaren bestämt och momentet kallas därför för 
kodning. Denna process ger en översikt av materialet som gör det mer 
analyserbart. Då koderna är på plats är underlaget mer lätthanterligt och 
forskaren kan snabbt hitta de koder som passar ihop för analysen och  syftet. 
Kodningsdelen är den del av analysarbetet som kan ta längst tid men den ger 
också tid för reflektion av materialet och de ursprungliga teorierna blir antingen 
antagna eller förkastade. 

- Kondensering av materialet är den tredje fasen och här är de kodade, 
meningsbärande, textdelarna viktiga. Materialet reduceras i denna fas och 
kategoriseras för analysen. Materialet kan sättas in i matris eller tabell för att bli 
mer lättöverskådligt.

Slutligen sammanfattas det material som samlats in och omarbetas till nya begrepp och 
beskrivningar. Här är det viktigt att kontrollera så att det sammanfattade materialet 
faktiskt beskriver det ursprungliga underlaget. Om inte måste forskaren gå tillbaka och 
undersöka vad som gick fel i processen såsom fel kodord etc. Denna process 
”säkerställer systematik i analysarbetet, och inte minst att forskaren lättare kan 
dokumentera hur han eller hon kommit fram till sina tolkningar av 
materialet.”(Johannessen, Tufte, 2002, s. 109-115)

4. Resultat och analys

Vi har valt att slå samman resultat- och analysdelen till ett gemensamt kapitel för att på 
så sätt undvika upprepningar.

När vi presenterar resultatet så utgår den ifrån olika teman som är: 
bakgrundsinformation, ungdomstinget, inflytande och lärande.  

Vi kommer att avsluta uppsatsen med en gemensam diskussion kring våra intervjuer 
och vad vi kommit framtill i förhållande till vårt problemområde och syfte.
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4.1 Bakgrundsinformation

Vi genomförde 5 intervjuer, intervjupersonerna representerade en ålderskategori mellan 
15-19, det var 2 killar och 3 tjejer som deltog i våra intervjuer. Alla ungdomarna hade 
tidigare någon erfarenhet av andra inflytandeforum såsom elevrådsarbete i skolan, men 
det fanns också ungdomar som deltagit i antimobbningsgrupper och andra liknande 
forum. Men det var enbart genom skolan som de tidigare hade kommit i kontakt med 
olika inflytandeforum.

4.2 Ungdomstinget

I början av intervjun frågade vi hur länge ungdomarna har varit aktiva deltagare i 
Ungdomstinget. En svarade att han hade varit med i 4 år, de andra intervjupersonerna 
har medverkat i Ungdomstinget i mellan 1 ½-2 år. 

De fick frågan, om vad målet med Ungdomstinget är och vad Ungdomstinget betyder 
för just dem. De svar som de flesta svarade är: att påverkansmöjligheten är viktig och 
att få sina röster hörda som medborgare i Lunds kommun. De ser också Ungdomstinget 
som en mötesplats där man kan träffas och aktivera både sig själv och andra ungdomar. 
Ungdomarna beskriver det också som en mötesplats, där de kan hitta på saker och vet 
hur de ska gå tillväga för att genomföra något. 

Vi fick ett svar från en kille som uttryckte sig kring vad Ungdomstinget betyder för 
honom: 

”den största anledningen till att jag tycker så mycket om Lund som jag gör och stannat 
kvar här efter grundskolan”. 

Detta visar på hur mycket Ungdomstinget betyder för ungdomarna.

När vi genomförde intervjun med grundaren till ungdomstinget så poängterade han hur 
självständigt ungdomarna jobbade och att det var deras ideér som det arbetades med och 
att vuxna endast fanns med som stöd och inte gick in och styrde. Han menade att detta 
var en av anledningarna till att just Ungdomstinget i Lund är så framgångsrikt som det 
är, och att det är ungdomarna som bestämmer hur de vill ha det. Vi undrade då om detta 
stämde, så vi frågade ungdomarna hur självständigt deras arbete är och hur mycket hjälp 
de fick av vuxna. Alla intervjupersoner ansåg att deras arbete var väldigt självständigt 
och att de vuxna endast fanns med som bollplank. Ungdomarna tog gärna emot ideér, 
men besluten tog de själva. Vid kontakt med politiker och vid byråkratiska frågor så 
vände de sig ofta till någon vuxen för att få hjälp. 

 

Utifrån den informationen som vi kommit i kontakt med om Ungdomstinget, har vi inte 
hört eller läst något som varit negativt med tinget. Det framkom egentligen inget 
konkret som var negativt. Utom att de flesta tyckte  att det var för få personer som kom 
på ungdomstinget, och de ville göra det större. Särskilt saknades gymnasieungdomar, 
ålderkategorin 20-24år som knappt är representerad. 

Vi ställde då frågan hur man skulle kunna nå ut bättre och fånga upp de äldre 
ungdomarna? Det visste intervjupersonerna inte riktigt men de menade på att bättre 
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samarbeta med skolorna och genom media skulle kunna leda till fler deltagande 
ungdomar vid Ungdomstingen. En av tjejerna berättade om att flera på skolan hade 
velat gå på ungdomstinget men de fick inte reda på det förrän tinget redan hade varit. 
Ungdomarna ville också göra tinget större och att forumet behöver utvecklas för annars 
är det lätt att tröttna och några av ungdomarna som vi intervjuade började redan nu söka 
sig till andra inflytandeforum. 

4.3 Lärande 

Vi ville också ta reda på hur lärandet i skolan förhåller sig till demokratiperspektivet.

Vår första fråga som vi ställde till ungdomarna var: vad lär du dig att vara med i 
Ungdomstinget? De svaren som var vanligast är att intervjupersonerna nu vågar prata 
inför en stor grupp, de har en bra mötesteknik och ungdomarna kan hålla föredrag för 
många människor. Intervjupersonerna har även fått kunskaper om byråkrati och 
beslutsordning. Vi fick detta svar av en av ungdomarna 

”Man lär sig förstå vem som styr Lund och hur man ska påverka direkt”. 

Detta tycker vi visar ganska tydligt lärandet som finns i tinget och den demokratiska 
präglen på det. Det lärande som vi pratar om i detta fall är något som kallas för 
informellt lärande och kännetecknas som ett lärande vilket ingår när vi håller på med 
lärande utanför typiskt lärande institutioner såsom skolan (Hård af Segerstad m.fl. 1996. 
s.37).

Vi frågade också ungdomarna om vad som är den största skillnaden mellan det de lär 
sig i skolan och på ungdomstinget. Ungdomarna menade att i skolan är det oftast strikt, 
det finns en mall kring hur arbetssättet ska vara upplagt. 

”I skolan är det någon annan som bestämmer vad och hur vi ska lära oss, det är en 
form av ovanifrånperspektiv”. 
Ungdomarna var ganska överens om att de framförallt lär sig på tingen, eftersom det 
finns en känsla i det de gör, ungdomarna tycker att det är kul. Intervjupersonerna menar 
att de lägger ner både känsla och själ, viljan att lära blir då en annan och det kommer 
automatiskt av att motivationen finns där. 

”Man lär sig helt enkelt för att det är kul”.

 

Frågan vi ställde oss var om detta egenligen var några oväntade svar, nej. Vi visste 
sedan tidigare att man lär sig även utanför skolan, men vi trodde inte att kontrasterna 
skulle vara så tydliga. Lave (1999) menar att problemet ligger i hur skolan är uppbyggd. 
Alla skall lära sig samma saker på samma gång. Detta innebär att alla anses vara lika 
okunniga förutom läraren som kan allt och som ska lära ut till eleverna. Eleverna har 
ingen aning om hur och varför de ska lära sig och till vilken nytta kunskapen har 
(Carlgren 1999.s.21-22). Läroplanen förutsätter att alla elever från början ska ligga på 
samma kunskapsnivå och då utgår läraren ifrån detta när man undervisar. (Larsson 
1996. s.18). 

En av killarna som vi intervjuade beskrev hur inlärningen i skolan kunde se ut: 
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”I skolan handlar det om att man blir tilldelad att hålla föredrag om ett land och det  
ska man lära sig, på tinget håller man ett föredrag om något man tycker är kul och som 
man valt själv och då blir det lättare att lära sig”. Man håller ett föredrag om något 
man tycker om och då inser man att man faktiskt lär sig”.  

Dewey beskriver samma åsikter i sina teorier som intervjupersonen upplever lärandet i 
skolan För att lärandet ska vara positivt och bra krävs att aktiviteten, det som ska läras, 
sammanfaller med det som barnet (ungdomen) uppfattar spontant och naturligt. 
Utbildning ses dock ofta som något påtvingat (Dewey 2004. s.46). 

4.4 Inflytande

När vi frågade ungdomarnas största mål med att vara på Ungdomstinget är, så svarade 
ungdomarna att det är för att få inflytande i kommunen. Målet med Ungdomstinget är 
att ”ungdomarnas åsikter ska föras fram” (www.ungilund.se). 

Vi frågade också ungdomarna om de ansåg att de har något inflytande i kommunen.

Ungdomarna menar på att politiker lyssnar, de kommer ju till ungdomstinget. Men 
ungdomarna vet egentligen inte hur mycket politikerna tar till sig och vad ungdomarna 
senare får ut av det. De menar att politikerna oftast är väldigt stolta över ungdomstinget 
och berättar och stoltserar inför andra kommuner. Ungdomarna menade också att det 
finns en dubbelmoral, annars hade de inte röstat ner det Politiska programmet. Under de 
flesta intervjuerna märkte vi en besvikelse hos ungdomarna att de inte fått igenom det 
Politiska programmet. 

En del teoretiker anser att barn och ungdomar inte är tillräckligt kompetenta och mogna 
för att ha politiskt inflytande (Beckman, 2003. s.75). Det är idag upp till varje svensk 
kommun att ge möjligheter till ungdomarna att få tillträdde till kommunala beslut. Det 
innebär att barn och ungdomar därmed skulle kunna påverka vilka ärenden som skall tas 
upp och övervägas i kommunfullmäktige (Beckman, 2003. s.88-89). 

5. Diskussion

En del av vårt syfte var att ta reda på vad ungdomarna lär sig om inflytande genom sin 
medverkan i Ungdomstinget.  Ungdomarna svarade att genom sitt arbete med 
ungdomstinget så lärde de sig bl.a. byråkrati med utrycket: ”lär sig förstå vem som styr 
Lund”. Den lärprocess som kan definiera ungdomarnas lärande i tinget är informellt 
lärande. Där de på sin fritid är engagerade i ett inflytandeforum som indirekt lär ut hur 
demokrati och byråkrati fungerar.  

Måste man som ungdom söka sig till ett ungdomsforum för att lära sig demokrati i 
mening som rätten till inflytande och möjligheter till olika påverkansprocesser? Har inte 
skolan det största ansvaret för att fostra demokratiska medborgare? I skolan borde man 
lära sig om de demokratiska rättigheterna som alla individer har möjlighet att ta del av i 
samhället. För att på så sätt veta villkoren för att få det inflytande som varje medborgare 
har rätt till. Skolan borde kanske se på andra metoder för att lära ut demokrati på ett 
bättre sätt som faktiskt är ett av skolan huvudmål. Utifrån de svar som vi fick under våra 
intervjuer så har vi tolkat det som om ungdomarna lär grunden till vad demokrati är, 
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men hur man använder det och möjligör sina åsikter får man ingen kunskap om i skolan. 
Det enda inflytande ungdomarna uttryckte att de hade i skolan är genom sitt 
elevrådsarbete och detta arbetssätt grundar sig inte på demokratiska grunder utan där 
arbetar dem mot en hierarktiskt styre där skolans ledning sitter på toppen. 

Det mål vi hittat som Ungdomstinget bygger sin verksamhet på är: ”Att ungas åsikter 
ska föras fram” (www.ungilund.se). Detta borde betyda att ungdomarna ska ha rätt att 
yttra sig och någon ska lyssna på dem. Målet blir väldigt vagt då det inte specifikt anger 
vad ungdomarna ska yttra sig om eller vem som ska lyssna. Betyder målet att de som 
lyssnar ska använda åsikterna till något eller inte? 

 Intervjupersonerna tyckte att det inte var tillräkligt många engagerade i tinget och att 
det borde utvecklas och nå ut till fler ungdomar. En av de intervjuade berättade om hur 
elever på hennes skola inte fått information om Ungdomstinget förrän det redan varit. 
Kan Ungdomstinget ses som en välfungerande demokrati när inte alla barn och 
ungdomar i Lunds Kommun får tillgång till information om Ungdomstinget?

Utifrån ungdomarnas egen syn på Ungdomstingets mål så anser de att de ska ha reellt 
inflytande i Lunds kommun. Ungdomarna anser att politikerna ska lyssna på det de 
tycker är viktigt och genom detta ska de ha tillgång till makt. Finns enbart tinget för att 
regeringen anser att barn och ungdomar ska komma till tals i ärenden som rör dem 
själva eller är utgångspunkterna att de faktiskt ska ha inflytande?

Ett skäl till att målet är så vagt kan vara att det inte verkar finnas endast en vilja att 
prioritera ungdomar utan alla medborgare i Lund. Lindensjö (2003) menar: att politiker 
är till för att utforma folkviljan hos alla och inte endast ungdomarna. Det går inte att 
folket ska ha medbestämmande i alla beslut som tas, därför fungerar demokratin bäst 
just nu då folket har rätt att utse de styrande som lämpar sig att föra fram deras åsikter 
(Lindensjö 2003. s.122-123). 

Ett annat skäl kan vara att ungdomarna inte anser att de har makt och därför kan känslan 
av Ungdomstinget vara att det börjar likna en fritidsgård. Ungdomarna skulle kanske ha 
mer slagkraft i kommunen om inte hela organisationen kändes som en ”elitfritidsgård” 
och Ungdomstinget hade ett tydligare mål och fler ungdomar som ville driva igenom 
dem. 

Frågan som kan ställas här är om politikerna delar denna definition och om de är villiga 
att släppa ifrån sig makten till ungdomarna? Politiker finns med vid Ungdomstingen 
men sen hur politikerna påverkas av ungdomarnas åsikter är svårt att svara på.

Vår konklusion är att det finns ett stort engagemang från både ungdomarna, politikerna 
och Kultur- och fritidsförvaltningen att ungdomarna ska få framföra sina åsikter i olika 
frågor. Det som måste till är ett samtal mellan alla parter där målen tydliggörs och syftet 
med Ungdomstinget fastställs.

Ska ungdomarna ha faktiskt inflytande i några frågor, borde dessa klargöras och 
arbetssättet runt dem förtydligas. Eller ska Ungdomstinget fungera som ett rådgivande 
organ till politikerna där representanter från t.ex. kommunfullmäktige närvarar vid alla 
ting och lyssnar och tar ställning till om de vill följa ungdomarnas råd eller inte.  
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5.1 Metoddiskussion

Vi anser att den kvalitativa metoden var rätt angreppssätt för att närma oss vårt 
problemområde och vi har fått svar på de frågor som vi hade. Intervjuerna med 
ungdomarna har hjälpt oss att få en förståelse kring deras egen uppfattning om 
ungdomstinget, inflytande och lärande. 

Vi hade kunnat vända oss till ett större antal ungdomar och inte endast de som satt med i 
samordninggruppen för att kanske få en annan uppfattning om problematiken. Vi hade 
även kunnat rikta uppmärksamheten mot skolan för att få en tydligare bild av hur 
demokrati/medborgarfostran som skolan har del i. 

Denna studie skulle också kunnat gjorts med kvantitativ metod genom en enkät 
undersökning där man fångar upp fler informanter. Det skulle gett oss ett större urval 
och en bredare uppfattning från de som deltog för första gången på tinget till de som 
suttit med i flera år. Man skulle även kunnat fånga upp de ungdomar som inte varit i 
kontakt med tinget genom besök på skolor. För att få en uppfattning om deras syn på 
demokrati och inflytande och om det skiljer sig åt. 

5.2. Förslag på framtida forskning

Det hade varit intressant i framtida forskning att följa upp nedröstningen av det Politiska 
programmet. Om ungdomarnas inställning och antydan till sitt fortsatta arbete med 
inflytande genom Ungdomstinget i Lunds Kommun kommer ändras? 

Hur ser ungdomsinflytande ut i andra kommuner? Kan graden av inflytandet variera 
beroende på variabler som etnicitet, social ställning och kön?

Det hade även varit intressant att undersöka hur demokrati uppfattningen i skolan ser ut 
och om den håller på att ändras som många teoretiker menar?
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide till ungdomarna

Bakgrund
Ålder

Är du eller har du tidigare varit med i ngt liknande forum, (elevråd, klassråd, förening 
etc) tidigare?

Intervjufrågor om ungdomstinget
Vad är det viktigaste målet med ungdomstinget?

Hur länge har du varit med i tinget?

Vad betyder ungdomstinget för dig?

Hur självständigt är ert arbete? Får ni hjälp av ”de” vuxna som finns där?

Intervjufrågor om inflytande och lärande

Tycker du att ni som ungdomar har inflytande i kommunen? Lyssnar man på er?

Vad lär du dig av att vara med i ungdomstinget? Kan du ge något konkret exempel?

Vad är den största skillnaden mellan det man lär sig i skolan och i ungdomstinget?

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Kan du tänka dig att vara del av ngn annan form av inflytande forum? Politiker?

Extra frågor
Vad betyder begreppet inflytande/demokrati för dig? Skillnader/likheter

Anser du att inflytandet i kommunen har ökat sen började i tinget?

Hade du kunnat lära dig detta i skolan eller på ngt annat ställe? 
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Bilaga 2: 

Intervjuguide till grundaren av ungdomstinget

Allmänt
Personuppgifter- Namn? Vilken position/befattning i kommunen? Vad var din 
befattning och dina arbetsuppgifter när ungdomstinget skapades? Hur länge har du 
arbetat i kommunen?

Bakgrund till ungdomstinget
Hur kommer det sig att ni valde att starta ett ungdomsting i kommunen?

Hur har man resonerat?

Fanns det några andra alternativ som förespråkades?

Hur gick processen till?

Ungdomstinget i Lund

På vilket sätt fungerar ert ungdomsting?

 På vilket sätt kan tinget påverka kommunen?

Har tinget en egen budget?

Hur kommer man i kontakt med ungdomstinget?

Vad tror du att ungdomstinget betyder för dem som är med?

Om ni skulle ha gjort ngt annorlunda (ungdomstinget) vad skulle det då varit?

Hur mycket har ni vuxna ett finget med i spelet?

Frågor kring inflytande och lärande

 Hur ser ni på begreppet inflytande?

Vad vill ni förmedla med temat inflytande som tinget har detta året?

Hur ser ni på lärandet?

Ni hade ett politisktprogram som var uppe i veckan i kommunfullmäktige som blev 
nedröstat hur känns det?
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