
 
 

 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
 

Är vi för unga för demokrati? 
En beskrivning av metodutvecklingen i arbetet med att öka 
ungas deltagande och inflytande i Västerås stad. 

	

	

	
 

 

 

  

MÄLARDALENS HÖGSKOLA	
Kandidatuppsats i statsvetenskap (SKA200)	
Statsvetenskap 61-90 (SSK102)	
Samhällsvetenskapliga programmet 	
EST, avdelning för ekonomi och samhällsvetenskap	
Dervis Grabus och Karin Fagerberg	
Handledare: Mikael Axberg 
	



 
 

Abstract 
Previous research has shown the fact that the groups of youths who often are asked to 

participate and influence through various dialogues are the groups who are already politically 

engaged, precisely because they are easily accessible. This results in an uneven distribution 

and dissatisfaction of the groups who are excluded from having influences in the dialogue 

between youths and politicians. The aim of this study is, by previous research and different 

theories and main concepts, describe the development of method for the current process of 

working in the municipality project UNIK in Västerås. As students and as representatives of 

Mälardalens högskola we have been participating and observed the development of methods 

that been used in the project, and which methods municipals can work with to identify and 

activate youths in local politics. The essay and the project are both assumed from Erik Amnås 

theory about youth's political participation. 

We begin with presenting the problem that is shown in the previous research. Subsequently, 

we present the main theories and concepts that is relevant for the study, and which we also 

base our discussion on. The analysis contains two parts: first we analyze the development of 

methods for the project and then also results of the development in relatives to our main 

theories. The conclusion of this study has resulted in two methods that can be used by 

municipalities to increase the participation and influence of youths in the local politics; a tool 

to identify youths political dedication and a type of structure for a civic counsel of youths.  

 

Keywords: youths, political, participation, influence, dedication, self-efficacy, inclusion, civic 

dialogue, deliberative democracy, legitimacy. 
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1. Introduktion 
År 2010 publicerade den brittiska tidningen The Economics dotterbolag Economist 

Intelligence Unit ett demokratiindex där Sverige placerades som det fjärde mest demokratiska 

landet i världen. Demokratiindexet sammanställs genom olika mätningar av tillstånd för 

demokratin i 167 av världens länder (Democracy index, 2010). Trots den prestigefulla 

fjärdeplaceringen förs en flitig diskussion i Sverige om det bristfälliga deltagandet och 

inflytandet i den politiska processen. Idag är det endast drygt 13 procent av de unga 

medborgarna som upplever sig ha inflytande över politiska beslut, trots att en stor andel 

faktiskt vill vara med och påverka (Andersson, 2015, s.4). 

Den kommunala verksamheten Ungdomsdialog driver sedan hösten 2015 ett projekt i syfte att 

öka ungdomars inflytande och engagemang i Västerås stad. Målen med projektet är att ta fram 

ett verktyg för hur ungdomar identifierar sitt politiska engagemang, men också identifiera 

olika former för hur ungdomar med olika politiskt engagemang engageras samt strukturera 

upp ett medborgarråd med hänsyn till de olika grupperna av politiskt engagemang. Tanken 

med medborgarrådet är att det ska fungera som en långsiktig strategi för att inkludera och 

engagera ungdomar som vanligtvis inte kommer till tals i den lokala politiken. Som studenter 

och representanter från Mälardalens högskola har vi direktobserverat utvecklingen av metoder 

i projektet och aktivt deltagit i arbetsprocessen.  

1.2 Formulering av syfte och problem 
Syftet med denna studie är att beskriva utvecklingen av metoder för arbetet i 

kommunprojektet UNIK i Västerås, och på vilket sätt som de utvecklade metoderna kan 

underlätta arbetet med att identifiera och aktivera ungdomar i kommunpolitiken. Problemet 

föreligger i det faktum att den ungdomsgrupp som oftast blir tillfrågad att delta och påverka 

genom olika dialogarbeten är den grupp som redan är politiskt aktiv, just för att dessa 

ungdomar är lättillgängliga. Det resulterar i att de ungdomar som inte är politiskt aktiva 

exkluderas från dialogen, och får ett minskat inflytande i den lokala demokratin.
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1.2.1 Frågeställning 

Utifrån syftet och problemformuleringen har vi formulerat följande frågeställning för studien: 

• Vilka metoder skulle kunna användas i kommuners arbete för att öka det politiska 

inflytandet och deltagandet hos de ungdomsgrupper som vanligtvis inte deltar? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har avgränsats på tre olika sätt. För det första är uppsatsen teoretiskt och 

begreppsligt avgränsad till deliberativ demokratiteori och Erik Amnås teori om 

ungdomars politiska engagemang. För det andra är uppsatsen avgränsad till 

ungdomsgrupper, speciellt de ungdomsgrupper som vanligtvis inte kommer till tals i 

politiken. Avgränsningen innefattar ungdomars politiska engagemang, delaktighet och 

inflytande. Den tredje avgränsningen gäller avgränsningen till kommunnivå, då vi 

beskriver en metodutveckling för ett projekt som utförs i Västerås stad. 

1.4 Deltagandeforskning 
I den utförda studien har vi som deltagande observatörer utvecklat en metod för hur 

kommuner kan arbeta för att öka det politiska deltagandet och inflytandet hos ungdomar. För 

att läsaren inte ska förväxla den valda forskningsmetoden för studien och de metoder som vi 

utvecklat i projektet kommer vi i detta avsnitt beskriva innebörden av vald forskningsmetod. 

Deltagandeforskning är ett paraplybegrepp och benämns även som aktionsforskning eller 

deltagardriven forskning och innebär att forskarens ansats förenas av en forskningsstrategi 

och en förändringsstrategi, det vill säga ett arbete mellan forskning och praktik. Jean McNiff, 

som är en av huvudpersonerna i den moderna deltagandeforskningen, menar att ingen skillnad 

görs mellan vem som är forskare och vem som är utövare i deltagandeforskning; oftast finns 

det två parter, forskare och praktiker. Dock finns även undantag där gränsen mellan forskaren 

och praktikerna är väldig diffus eller helt utsuddad (Huisman, 2006, s. 8-10, 29): 

Action research is a name given to a particular way of researching your own learning. It is a 

practical way of looking at your practice in order to check whether it is as you feel it should be 

… No distinction is made between who is a researcher and who is a practitioner. Practitioners  

are potential researchers, and researchers are practitioners (Huisman, 2006, s.8-9).  
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Deltagandeforskning brukar beskrivas som en cirkulär process utifrån fem steg (Figur 1): 

1. Stanna upp och reflektera över en aktivitet eller situation. 

2. Ställa frågor kring det som ska undersökas. 

3. Planera och genomföra fältarbete. 

4. Analysera det insamlade materialet. 

5. Handla och/eller förändra utifrån de nya lärdomarna och kunskaperna. 

  

 

 

 

 

 

 

Deltagandeforskning kan utövas i första person, andra person eller tredje person. I första 

persons deltagandeforskning genomför forskaren en studie i sitt eget liv och utifrån sina 

personliga erfarenheter. Andra persons deltagandeforskning handlar om dialogsituationer där 

människor möts i gemensamma intresset och rymmer skapandet av gemenskap och 

interaktion för det som undersöks. Tredje persons deltagande forskning går ut på att skapa en 

bredare gemenskap av kvalitet med iblandade individer som till exempel är utspridda på stora 

avstånd, genom att ha en mer personlig kontakt genom forskarens arbetsprocess (Huisman, 

2006, s. 8-10, 29). 

 

Den kritik som oftast förekommer mot deltagandeforskning handlar om validitetsaspekten, 

där en grundläggande princip är att endast sådant som kan observeras och uppfattas på 

liknande sätt av flera olika individer kan räknas som legitim data (Esaisson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 314) En annan aspekt som riskerar att bli problematisk inom 

deltagandeforskning är uttrycket ”going native” som innebär att forskaren identifierar sig för 

starkt med det som studeras, vilket i sin tur kan påverka forskarens objektivitet negativt. Det 

gäller därför för forskaren att hitta en vetenskaplig balans mellan integritet och inlevelse i det 

som studeras och observeras (Bryman, 2011, s. 390) 

Figur 1: Aktionsforskningsspiralen, hämtad från Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 
2014 (ur Kemmis och Taggert, 1982). 
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2 Tidigare forskning 

2.2 Litteratursökning 
Vi har arbetat med olika tillvägagångssätt för att hitta användbar litteratur för studien. Vi har 

dels hittat litteratur genom referenslistor från tidigare studentuppsatser som behandlat ett 

liknande ämne. Vidare har vi hittat både böcker och vetenskapliga artiklar genom skolans 

bibliotek och databas. Genom att vi sedan december 2015 arbetat med projektet har vi deltagit 

i referensmöten tillsammans med Ungdomsdialog, och på så sätt har vi även fått ta del av ett 

antal myndighetsrapporter som innehåller tidigare forskning inom ämnen som rör ungdomars 

delaktighet, engagemang och inflytande i den kommunala politiken. 

2.3 Politisk delaktighet 
Erik Andersson, lektor i pedagogik vid högskolan i Skövde, definierar politisk 

delaktighet som demokratiskt deltagande och inflytande i processer inom kampen för 

hur samhället bör vara ordnat. Andersson (2015) menar att politisk delaktighet och 

politiskt handlade bygger på ömsesidighet, förtroende, ansvar, tolerans och rättigheter. 

Olika förutsättningar och villkor för politisk delaktighet berör handlingsutrymmet, 

kommunikationen och det lärande som kan vara nödvändigt i skapandet av möjligheter 

för unga att delta och få inflytande i organiseringen av samhället. För att förstå vilka 

dessa förutsättningar och villkor är målar Andersson (2015) upp fem idealtyper som 

utvecklats för att analysera och förstå politisk delaktighet:  

 

• Informerad politisk delaktighet: ungdomar informeras om vad hänt eller ska hända, 

och har ingen möjlighet till inflytande i beslutsfattandet. 

• Opålitlig politisk delaktighet: ungdomar erbjuds inflytande, men utan pålitlig 

innebörd i beslutsfattandet. Antingen tar vuxna fast på det ungdomarna säger eller så 

används yttrandena som en intäkt för att ha lyssnat; vuxna styr och definierar vad 

unga får och kan uttala sig om.  

• Pluralistisk politisk delaktighet: ungdomar och vuxna styr gemensamt genom 

ömsesidiga meningsutbyten och ansvarstaganden. Styrningen varierar beroende på 

vilken resurs som krävs för tillfället och skilda erfarenheter och kunskaper blir 

resurser i ett gemensamt beslutsfattande. 
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• Pålitlig politisk delaktighet: ungdomar definierar, skapar och upprätthåller större 

delen av handlingsutrymmet. De vuxna har en tillbakadragen roll och 

beslutsfattandet styrs av ungdomarna själva.  

• Fristående politisk delaktighet: ungdomar styr och har inflytande inom den egna 

gruppens processer, vuxna är helt frånvarande. Samlärande och erfarenhetsutbyten 

över generationsgränser uteblir och beslutsfattandet sker enbart av unga.  

 

Idealtyperna utgår ifrån att det, beroende på sammanhang, finns olika förutsättningar 

och villkor för unga och vuxna att handla och lära tillsammans i politiska 

beslutsprocesser. Dessa synliggör förutsättningarna för kommunikation och lärande 

samt vilket inflytande eller brist på inflytande detta kan leda till i beslutsfattandet, det 

vill säga vilken möjlighet unga har att påverka organisationen av samhället (Andersson, 

2015, s. 11-13). 

2.3.1 Politiskt deltagande 

Definitionen av politiskt deltagande omfattar flera olika aspekter; det handlar om vem 

som agerar, hur en individ agerar och vad som är målet med agerandet. Med vem som 

agerar avser om det är en enskild individ eller en organisation som agerar. Hur en 

individ agerar är inriktat på repertoaren, det vill säga vad som görs medan man är aktiv. 

Den tredje aspekten belyser målet med aktiviteten, nämligen vad det är som individen 

vill påverka. Dessa aspekter skiljer sig åt inom olika demokratimodeller. Inom den 

representativa demokratimodellen är en individ aktiv genom valdeltagande, medan 

individen enligt den deltagardemokratiska modellen bör vara politiskt aktiv genom att 

delta och engagera sig mellan valen och utanför ”det representativa”. Deltagandet är en 

handling från den enskilda medborgarens sida och det krävs att individen agerar på 

något sätt, istället för att enbart ha en åsikt eller ett intresse (Bengtsson, 2008, s. 50-

51,117). 

 

Utifrån fallstudier gjorda i Australien, Finland, Kanada och USA diskuterar Bulling, 

Carson, DeKrai, Garcia och Raisi (2013) i sin artikel Deliberation models featuring 

youth participation de möjligheter och utmaningar som den deliberativa demokratin har 

när det gäller skapandet av kanaler för inflytande och deltagande mellan beslutsfattare 

och ungdomar. Bulling, Carson, DeKrai, Garcia och Raisi (2013) säger att det finns en 
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växande vilja att ge ungdomar mer inflytande och menar att den största utmaningen 

därför ligger för beslutsfattarna att omvandla denna vilja från illusion till realitet. Enligt 

Bulling m.fl. (2013) finns ett antal punkter som beslutsfattare bör se över för att kunna 

säkerhetsställa ett effektivt deltagande från ungdomar i en deliberativ demokrati. 

 

För det första krävs det att samtliga deltagare i en dialog har en viss kunskap och 

förståelse för de politiskafrågor som ska diskuterar, samt kunskap om hur man som 

ungdom kan delta i en dialog på ett effektivt sätt. För det andra är det viktigt att se över 

vilka som deltar i en dialog. Det är de frågor som ska diskuteras som avgör vilka som 

ska delta; är det frågor som främst rör ungdomar är det ungdomar som ska delta. I en 

dialog där deltagarna är tillhör olika åldersgrupper kan ge ett bredare perspektiv på en 

fråga, men samtidigt kan det skapa en maktobalans, där yngre deltagares röster på grund 

av åldern, riskerar att bli mindre värda. För det tredje är bör beslutsfattarna även se över 

att deliberativa samtal både är tids-och resurskrävande. Det kan krävas att traditionella 

processer för deltagande anpassas för att underlätta ungdomars möjlighet till 

delaktighet. En sista punkt som författarna antyder som viktig är att ungdomar behöver 

känna möjlighet och befogenhet till deltagande och inflytande för att kunna bidra på ett 

meningsfullt sätt. Känslan påverkas bland annat av ungdomarnas tidigare erfarenhet av 

myndigheter, relationer till vuxna och social eller ekonomisk status. Genom att 

organisera ungdomars möjligheter till beslutfattandet kan ungdomars känsla av kontroll 

och inflytande växa, något som författarna indikerar på är viktigt (Bulling, Carson, 

DeKrai, Garcia och Raisi, 2013, s.410, 424-426). 

 
Judith Bessant (2003) menar i sin artikel Youth Participation: A New Mode of Government att 

ett politiskt initiativ för att öka ungas demokratiska deltagande skulle innebära en stor 

förändring i deras medborgarskap. Bessant (2003) anser att ett sådant initiativ är viktigt för att 

ungdomar, på grund av både implicita och explicita villkor, utesluts från många politiska 

processer och vägras vissa rättigheter att delta som de flesta annars tar för givet. Nuvarande 

praxis är att förneka ungdomar medborgerliga rättigheter och förmågor, och frågan är på vilka 

grunder som en sådan uteslutning är legitim. Trots implicita löften om förstärkta möjligheter 

till demokratiskt deltagande för ungdomar som ”ny” politik faktiskt erbjuder, har åtgärderna 

istället visat sig ha effekter för utvidgad styrning av unga människor. Bessant (2003) menar 

att den senaste tidens så kallade ”fascination” av ungdomars delaktighet är en del av en 

reformistisk diskurs, en agenda som talar om demokrati, ökad autonomi och modernt 
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medborgarskap för ungdomar som en lösning på en rad problem. Men att offentligt tala om 

demokratiskt deltagande och medborgarskap för ungdomar är snarare en strategi för staten att 

utvidga hanteringen av ungdomar än en strategi som lösning av politiska problem.  

Vidare diskuterar Bessant (2003) att en inkludering av marginaliserade ungdomsgrupper 

skulle innebära en legitimitetshöjning av demokratin, då en större del av befolkningen skulle 

få möjlighet att vara delaktiga utan att fråntas den del av rättigheter som vuxna medborgare 

har. Dock finns det problem med de fördomar som ofta används för att identifiera ungdomar, 

samt den vägran som finns hos beslutsfattarna att erkänna dessa fördomar och istället bortgå 

från dem. Problemet med ungdomars långvariga uteslutning från den offentliga sfären och de 

hinder som de möter i förhållande till deras politiska engagemang bortses. Vad som i 

verkligheten krävs är ett klart och entydigt erkännande av hur unga människors rättigheter för 

deltagande förnekas och hur detta skapar ett hinder för engagemang i demokratin. Det innebär 

även ett åtagande för tydligheten i tänkandet och ärlighet för vilket sätt beslutsfattare 

använder språket:  

If the policy intent is extend to governance of young people via ‘participation’ in ‘legitimate’ 

adult-sponsored institutions, then that needs to be clearly stated. In other words, policy-makers 

need to come clean rather than using a rhetoric of democratic participation to usher in policies 

with quite different agendas. Judith Bessant (2003, s. 96) 

Trots att Bessant (2003) nämner mycket om det deltagande som kännetecknas i de senaste 

policydokumenten, menar hon ändå att det finns lite som tyder på en verklig vilja att öka det 

demokratiska deltagandet av unga människor. Bland annat är gränserna för hur mycket 

beslutsfattande som ungdomar faktiskt kan delta i väldigt tydliga och ungdomars delaktighet 

begränsas till specifika problem som inte utmanar makten hos beslutsfattarna. Det finns heller 

inte något som garanterar att det som ungdomarna vill eller inte vill inte åsidosätts av vuxna 

som inte delar deras synsätt.  

2.3.2 Politisk inkludering och inflytande 

Demokrati kan sägas ha lite skilda innebörder både i vardagliga och vetenskapliga 

sammanhang, där en någorlunda okontroversiell definition av demokrati är att ”demokrati är 

folkets styre av gemensamma angelägenheter”. Samtidigt svarar inte denna definition på en 

rad frågor som rör den politiska inkluderingen och dess relation till demokratin.  
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En undersökning som tidigare gjorts i Storbritannien visar att ungdomar faktiskt har ett 

intresse för politik och samhällsfrågor där majoriteten av de tillfrågade ungdomarna svarade 

att de ibland eller mer än ofta diskuterar politik med vänner eller familjemedlemmar. För att 

ungdomarnas intresse och engagemang ska leda till deltagande och inkludering krävs det 

därför att politiker på olika nivåer ger ungdomarna en ärlig chans och förtroende till att 

inkluderas genom att skapa en god dialog och faktiskt ge möjligheter till påverkan och 

inflytande istället för att enbart prata om att det är något som är önskvärt. För att denna dialog 

mellan politiker och ungdomar ska vara givande krävs det dock att dialogen inte enbart är 

baserad på att "fiska" röster från politikers håll utan för att man verkligen vill inkludera 

ungdomar i demokratin, menar Henn, M., Weinstein, M. and Wring, D (2002, s. 174-175, 

179).  

Olika demokratimodeller är också något som kan ge olika förutsättningar för inkludering. 

Carlsson & Nilholm (2004) diskuterar i sin artikel för vilken demokratimodell som närmast 

bygger på ett medborgarengagemang och som därmed anses vara mest lämplig för 

inkludering. Författarna anser att det är den deliberativa modellen som är mest lämplig då den 

deliberativa modellen kräver ömsesidighet, perspektivtagande och respekt från alla 

inblandade parter. Samtidigt krävs det att folk deltar i det deliberativa samtalet för att samtalet 

ska kunna ses som inkluderande, vilket leder till att argumentationen för att fler ska delta i 

samtalet är centralt för att uppnå en stark inkludering i den deliberativa demokratin (Carlsson 

& Nilholm, 2004, s.79, 92).  

2.4 Medborgardialog 
En öppen dialog mellan medborgare och politiker i större samhällsfrågor är ett viktigt ideal i 

dagens svenska lokaldemokrati. Enligt Martin Karlsson (2011) utgör medborgardialoger 

alternativa former för politiskt deltagande och kommunikation mellan förvaltning, politiker 

och medborgare vid sidan av de etablerade institutionerna. Avsikten med dialogarbeten är inte 

att ersätta det representativa demokratisystemet med direktdemokrati, utan snarare att stödja 

det representativa systemet och öka tilliten till den lokala demokratin. Den tidigare 

forskningen har lagt fokus på alternativa kanaler för politiskt deltagande inom den 

representativa demokratin och har urskilt ett antal situationer där inspel från aktörer utanför de 

politiska partierna är av stor vikt. Det kan handla om frågor som:  
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• Inte är partipolitiska, det vill säga mindre frågor som gäller mycket avgränsade 

grupper av medborgare (men även i större frågor som inte är ideologiskt 

utmärkta). 

• Där medborgarens åsikter starkt skiljer sig från partiernas. 

• I låsta lägen för partipolitiken där det är svårt att komma till beslut och där nya 

perspektiv kan erbjudas. Medborgardialogerna bidrar i dessa situationer med 

perspektiv som annars riskerar att utelämnas från politiken (Karlsson, 2011, s. 

113-114, 117). 

 

När det gäller medborgardialog med unga gäller det att som politiker vara så ärlig och öppen 

som möjligt med vad som är målet att uppnås. Enligt SKL:s rapport (2013b) kan det första 

steget för att utveckla ett systematiskt arbete för att skapa inflytande för unga vara att ta fram 

principer för medborgardialog. Vikten av att ha principer för dialog och inflytande för unga 

har lyfts fram som en central utgångspunkt för ett förtroendefullt samarbete mellan 

kommuner, landsting och unga och kan med fördel utgöra en gemensam överenskommelse för 

de dialoger som sker i kommunen eller landstinget med ungdomar (SKL, 2013b, s. 15-16). 

Enligt SKL:s rapport Medborgardialog med unga (2012, s.17) krävs det att kommuner och 

landsting skapar en struktur som främjar och gör ungdomars inflytande reellt. Tidigare 

undersökningar har visat att ungas vilja till inflytande och val av metoder för deltagande inte 

skiljer sig från hur vuxna vill delta. Något som är viktigt att klarlägga är att det är politikerna 

som tar beslut om den grad av inflytande som medborgaren ska ha samt om en 

medborgardialog ska genomföras eller inte. Det är även politiken som är mottagare av 

resultatet för dialogen, vilket innebär att ansvaret för medborgardialog bör ligga nära politiken 

i organisationen (SKL, 2012, s.15-16). 

Den främsta kritiken som förts fram mot medborgardialoger handlar om den politiska 

jämlikhetens omtanke som anses hotad när det talas om nya förändrade former för deltagande. 

De allmänna valens möjligheter att involvera alla röstberättigade medborgare för lika stort 

inflytande framhålls som det viktigaste för den politiska jämlikheten. Alternativa former för 

politiskt deltagande, där ett fåtal medborgare får ökade möjligheter att påverka i den lokala 

politikens agenda, innebär enligt kritikerna en ökad politisk ojämlikhet (Karlsson, 2011, 

s.119-120). 
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2.4.1 Principer för strukturen i en medborgardialog 

Kommuner som använt sig av olika aktiviteter kring medborgardialog har haft problem med 

vem som ansvarar för dialogens genomförande samt hur de ska hantera dialogens resultat. 

Utifrån dessa frågor och problematik startade SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

Medborgardialogprojektet 2007. SKL rekommenderar att kommuner och landsting ska börja 

med att skapa och utveckla principer som kan vara till hjälp och vägleda kommunen i hur den 

ska förhålla sig och arbeta när det gäller medborgardialog. Det finns sedan tidigare former av 

principer som kommunerna kan använda sig av och som avgör hur styrningen av dialogen 

kommer se ut. Under SKL:s medborgardialogprojekt har fyra olika principer utvecklats och 

dessa är:  

• Interna-interna principer: ger riktlinjer och ett ramverk för hur kommunen ska hantera 

ungdomsdialogen. Dessa principer tydliggör även ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner och hur processen kring dialogen ska ske.  

• Interna-externa principer: utarbetas internt av kommunen men löftena som 

kommunen ger ungdomarna presenteras externt när det beslutas om att genomföra en 

dialog kring en fråga. Dessa principer säger vad som lovas av kommunen beträffande 

dialogen med ungdomarna.  

• Externa-interna principer: dessa är gemensamma principer som tas fram tillsammans 

med ungdomarna och blir som ett avtal mellan dem och politikerna kring vilka frågor 

ungdomsdialogen ska vara verksam i, hur ungdomarna ska bli delaktiga i den dialogen 

och vilket ansvar alla parter har i dialogen.  

• Externa-externa principer: blir framtagna av ungdomarna i dialog med politikerna och 

sedan är det ungdomarna själva som står för genomförandet av dialogen (SKL, 2013b, 

s. 12-23). 

3 Teoretisk referensram 

3.2 Genomgång av centrala begrepp 

3.2.1 Politiskt engagemang 

Det är genom politisk aktivitet som medborgaren kan försvara sina intressen. Passiva 

medborgare riskeras att förbises då beslutsfattarna antas vara mer lyhörda gentemot dem som 
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är aktiva. Följaktligen är det intressant att studera vem som deltar och vad som förklarar 

varför vissa medborgare är mer aktiva än andra. Politisk inaktivitet behöver inte bero på 

försummade intressen, utan kan istället vara ett resultat av att man som medborgare är nöjd 

över den rådande politiska situationen. Om passiviteten är frivilligt vald utgör det i sig inget 

problem för demokratin. Men beror passiviteten istället på bristande resurser är det att ses som 

ett problem. Motivation för politiskt deltagande brukar avse attityder och normer rörande 

samhällsfrågor, politik och politiskt deltagande medan resurser brukar syfta på vissa faktorer 

som underlättar för politisk aktivitet; i regel resurser såsom pengar, ledig tid, utbildning, 

kunskaper, organisationsdeltagande, språkliga färdigheter samt tillgång till sociala nätverk 

(Adman, 2004, s. 15-17). 

3.2.1.1 Ungdomars politiska engagemang 

Den utförda studien utgår ifrån Erik Amnås teori om ungdomars politiska engagemang 

som tydligt visar att ungdomar inte är en likformig samhällsgrupp när det kommer till 

att politiskt engagera sig. Amnå delar in ungdomarna i följande grupper utifrån politiskt 

engagemang: 

 

• Politiskt aktiva, ungdomar som på olika sätt är aktivt engagerade i politiken och 

samhällsdebatten (6 procent) 

• Standby, ungdomar som engagerar sig aktivt om de upplever att det finns behov. 

De är intresserade, men oftast passiva (47 procent). 

• Oengagerade, ungdomar som inte känner något vidare intresse för politiken eller 

samhällsdebatten (26 procent). 

• Desillusionerade, ungdomar som har ett lågt politiskt intresse och känner misstro 

till politiken och samhällsdebatten. De har en kritisk inställning till politiken (21 

procent) 
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Det intressanta som Amnå pekar på är upptäckten att de ungdomar som tillhör Standby, det 

vill säga de som är passiva formellt, är minst lika politiskt intresserade som den aktiva 

ungdomsgruppen. Deras politiska självförtroende, i fråga om politiskt deltagande, ligger högt 

ovanför den oengagerade samt den desillusionerade gruppen. Den desillusionerade gruppen, 

som har en cynisk bild av politiken, kan jämföras med den grupp som upplever sig vara 

maktlösa i relation till att påverka sin egen situation. Amnås teori visar på att den grupp som 

oftast tillfrågas i olika dialoger kring politiker och ungdomar är den gruppen som är mest 

engagerad, då de är mest tillgängliga, till exempel genom att många i den gruppen är med i 

ungdomsförbund eller dylikt. Det är alltså den grupp som är politiskt aktiv och utgör sex 

procent av kommunens ungdomar, vilket innebär att det är 94 procent som inte tillfrågas 

(Amnå, E. & Ekman, J. 2013). 

3.2.2 Politiskt självförtroende 

Sohl (2006) menar att politiskt självförtroende handlar om vikten av tilltro till sin förmåga att 

utöva politiskt inflytande. En viktig förutsättning för att den enskilde medborgaren ska kunna 

påverka det politiska systemet är att medborgaren själv anser att sådan påverkan 

överhuvudtaget är möjlig. Bedömningen av påverkansmöjligheter beror både på om man tror 

att systemet är öppet för utifrån kommande krav och om man själv anser sig ha förmåga att 

påverka (Demokratirådets rapport, 1998, s. 49). Politiskt självförtroende delar en liknande 

mening med det vardagliga begreppet självförtroende, det vill säga individens tro på sig själv 

och sin egen kapacitet. Det politiska självförtroendet däremot kopplas ihop med den tilltro 

man har till sin egen kapacitet att kunna påverka sin omgivning. Politiskt självförtroende 

skildras oftast i två olika dimensioner; internt självförtroende och externt självförtroende. Det 

Figur 2: Fördelningen av ungdomars 
politiska engagemang. 

47% 

26% 

21% 

6% 
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Oengagerade 
Desillusionerade 
Politiskt aktiv 
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interna politiska självförtroendet handlar om den tilltro individen har till sin egen kapacitet 

och kunskap att kunna påverka och bidra i det större sammanhanget. Externt politiskt 

självförtroende handlar däremot om tilltron till det politiska systemet, och att man som individ 

upplever sig att någon lyssnar och tar vara på ens kunskap. Det finns ett viktigt samspel 

mellan internt och extern politiskt självförtroende; för att en individ ska känna tilltro till sin 

egen kapacitet måste individen även känna tilltro till att institutioner och politiska makthavare 

tar till vara på de kunskaper som individen har att bidra med. Saknas det politiskt 

självförtroende, antingen internt eller externt, så finns det stor sannolikhet att individer med 

avsaknad av politiskt självförtroende vänder politiken ryggen. Ju mer politiskt självförtroende 

en individ har, både internt och externt, desto aktivare utövar individen sitt engagemang i 

samhället. Det krävs på så vis politiskt självförtroende för att nå delaktighet och inflytande 

inom det politiska (Sohl, 2006, s. 26-27). 

I de studier som görs av politisk tilltro skiljs politiskt självförtroende och system tilltro oftast 

åt; politiskt självförtroende handlar om hur en individ uppfattar sin egen förmåga för att delta 

i politiken och system tilltro handlar om hur det politiska systemets responsivitet fungerar. 

Möller (2000) menar att man kan lägga till en tredje dimension av tilltro till dessa, nämligen 

tilliten till de politiska aktörerna. Misstron mot politiker kan vara specifikt inriktad mot 

enskilda politiker eller generellt riktat alla politiker. Dock menar Möller (2000) att misstron 

mot det politiska systemet (motsatt till system tilltro) är att betrakta som allvarligare än den 

misstro som riktar sig till politikerna som aktörer (Möller, 2000, s. 29-30). 

3.2.3 Deliberation 

Begreppet deliberation kommer från latins deli´bero och betyder att diskutera eller att rådslå.  

Deliberation fostrar ett osjälviskt beteende hos människor eftersom processen vanligtvis 

fokuserar på att hitta gemensamma lösningar istället för att representera sitt egenintresse. 

Genom diskussion kan människor justera sina åsikter och utveckla idéer tillsammans – dem är 

troligtvis mer villiga att göra avkall på sina egna krav om andra människor också är beredda 

på att göra det. Deliberation strävar efter att nå en gemensam lösning, en konsensus, som 

samtliga deltagare kan godkänna. Det hävdas emellertid att konsensus av naturen blir ett 

resultat av manipulation från maktfulla intressen, vilket är precis det man försöker undvika i 

den deliberativa demokratin. Intresset för, och diskussionen kring deliberation har även 

uppmärksammats utanför de akademiska kretsarna hos politiker. Det upplevs framför allt som 

en bra metod för att komma vidare i svårlösta frågor; en djupare diskussion medborgare 
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emellan, baserad på information och ett gott diskussionsklimat, kan ge information och råd till 

politikerna om hur de bör hantera olika frågor (Bengtsson 2008 s. 188-190) 

3.3  Demokrati 
Begreppet demokrati har sitt ursprung hos de grekiska orden demos, som betyder folk, och 

kratos som betyder styre och översatt betyder ordet demokrati alltså folkstyre (Wikipedia, 

2016). Demokrati är således ett styrelseskick och en form för kollektiv maktutövning. Men 

demokrati är mer svårdefinierat än så. Begreppet kan användas i flera olika sammanhang och 

det är även ofta beroende av olika individers tolkningar av demokratins innebörd. Gemensamt 

för de olika föreställningarna är att demokrati betonar alla människors rättigheter och lika 

värde (Bylund & Tjerberg, 2005,s. 10). I Sverige står de demokratiska fri- och rättigheterna 

skrivna i de svenska grundlagarna, och är därmed grundlagsskyddade för att värna demokratin 

(Riksdagen, 2013). 

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket. I en 

demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför 

viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och 

påverka skapar vi vår gemensamma framtid.  

(Regeringen, 2015. Delta och påverka) 

Robert Dahl (2002) formulerar i sin demokratiteori fem grundläggande kriterier för vad en väl 

fungerande demokratisk process karaktäriseras av. Det första kriteriet är det effektiva 

deltagandet som berör medborgarnas lika möjligheter till åsikter och beslutsfattande vid ett 

visst beslut eller avgörande. Det andra kriteriet är lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet 

och innebär att varje medborgares röst ska väga lika tungt som andras. Upplyst förståelse, 

som är det tredje kriteriet handlar om att varje individ ska ha möjlighet till att tillförse sig den 

kunskap och information som bäst tjänar dennes intressen. Det fjärde kriteriet är kontroll av 

dagordningen, och behandlar medborgarnas möjlighet att föra upp de önskade frågorna på 

dagordningen. Det femte och sista kriteriet är allomfattande medborgarskap och förutsätter att 

alla medborgare som berörs av ett beslut ska ha rätt till att delta i beslutsprocessen (Dahl, 

2002, s.164, 169-179). 

3.4 Deliberativ demokrati 
Deliberativ demokrati, eller diskursdemokrati som det också kan benämnas är en syn på 

demokratin där argumentationens och samtalets fundamentala betydelse betonas. I det 
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deliberativa idealet finns inte det huvudsakliga intresset i medborgarnas ursprungliga åsikter. 

Utgångspunkten är snarare att människors preferenser inte är givna utan justerbara i ett samtal 

med andra människor. Även mötet mellan olika åsikter är centralt, framför allt det som föds 

när de olika argumenten ”tävlar” med varandra; genom att ställa olika åsikter mot varandra 

kan medborgarna nå fram till en mer insiktsfull slutsats byggd på ett upplyst och rationellt 

samtal. Det måste inte handla om att kombinera olika preferenser till en helhet, utan snarare 

om att omvandla dem till någonting mer än själva ursprunget. Genom deliberation filtreras de 

alternativ som är bäst motiverade och klokast underbyggda utifrån den offentliga 

diskussionen. För att det ska vara möjligt att komma fram till ett gemensamt beslut för hur 

den bästa lösningen ser ut krävs det att människor eftersträvar en förståelse för varandras 

åsikter. Åsikter måste kunna diskuteras på ett rationellt sätt och samtliga måste vara beredda 

på att byta åsikt om de blir överbevisade. Utan denna gemensamma strävan efter förståelse 

blir det omöjligt att förädla och utveckla argumenten (Bengtsson, 2008, s. 60-61). 

3.4.1 Teorier om den deliberativa demokratin 

3.4.1.1 Jürgen Habermas och det kommunikativa handlandet 

Jürgen Habermas är en av de mest kända teoretikerna inom deliberativ demokrati. Habermas 

idé om samtalet som instrument för att åstadkomma politiska beslut är något som är centralt i 

ett deliberativt tankesätt. I ett deliberativt samtal ställs medborgarnas åsikter mot varandra och 

under det rationella samspelet skapas något nytt - åsikter inte är absoluta utan formbara i 

samtalet med andra. Politiska beslut ska fattas genom samtalsprocessen. Habermas teori 

inbegriper bland annat kommunikativ rationalitet; rationalitet är grundad på förnuftet, 

uppbyggd upplysning och kunskap och är det som styr det mänskliga beteendet. Den 

kommunikativa rationaliteten är inte bunden till ett kunskapssökande handlande i en individs 

subjekt-objekt-relation utan snarare till en subjekt-subjekt-relation mellan kommunicerande 

och interagerande individer. I ett rationellt samtal, där de goda argumenten möter de dåliga, 

kan människors åsikter förändras. Olika intressen och åsikter i utgångspunkten kan läggas 

samman till en slutsats som alla kan ställa sig bakom. Habermas form av rationalitetstro 

innebär dock inte att plats kan ges åt någon ensidig tillit till någon viss erkänd kunskap. 

Istället menar han att i princip all kunskap är felbar och måste därför ses som reviderbar; 

svaren kan alltid utmanas kritiseras och omprövas. Det är detta perspektiv som ligger till 

grund för hans teori om kommunikativt handlande. Kärnan i Habermas teori om det 

kommunikativa handlandet är att individers kommunikation via verbala anföranden kan 
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betraktas som talhandlingar som ständigt förutsätter ett ställningstagande till vissa outsagda 

giltighetsanspråk. Den mänskliga kommunikationen har en rationellt förpliktande karaktär 

och förmågan att låta sina handlingar styras av en gemensam verklighetsuppfattning, en 

konsensus, som upprättas av en språklig dialog är människans egentliga rationalitet 

(Bengtsson, 2008, s. 63; Byfeldt, 2007, s. 6-7; Eriksen & Weigård, 2000, s. 15-16). 

3.4.1.2  Marion Iris Young och den politiska jämlikheten 

En annan teoretiker som förespråkar den deliberativa demokratin är Marion Iris Young. Hon 

riktar kritik mot det liberaldemokratiska tankesättet och menar att det finns ett tydligt 

samband mellan ekonomisk och social ojämlikhet som ger människor olika förutsättningar för 

politiskt inflytande. De människor som har sociala och ekonomiska fördelar deltar i politiska 

processer i större utsträckning är de som, på grund av dessa ojämlikheter, inte har samma 

möjligheter att påverka. Young (2010) menar att den liberaldemokratiska staten bidrar till att 

återskapa och upprätthålla den ojämna maktstrukturen som leder till ett mer exkluderande 

samhälle. För att nå ett rättvist beslut i en demokratisk process krävs det att alla ska inkluderas 

och ha möjligheten att delta på samma villkor, och att alla röster ska vara lika mycket värda. 

Demokrati är enligt Young (2010) idén om att medborgare ska försöka hitta den bästa 

tänkbara lösningen på ett kollektivt problem. Utifrån den kritik som hon riktar mot den 

liberaldemokratiska staten riktar Young (2010) in sig på det deliberativa tankesättet kring hur 

man genom dialog och diskussion kan argumentera fram förslag och lösningar på olika 

problem: 

In the deliberative model democracy is a form of practical reason. Participants in the 

democratic process offer proposals for how best to solve problems or meet legitimate 

needs, and so on, and they present arguments through which they aim to persuade others 

to accept their proposals. Democratic process is primarily a discussion of problems, 

conflicts, and claims of need or interest. Through dialogue others test and challenge these 

proposals and arguments. (Young, M.I., Inclusion and democracy, 2010) 

Syftet med den deliberativa demokratin är enligt Young (2010) att skapa en större 

politisk jämlikhet för att fler människor ska få komma till tals och bli inkluderade, och 

därigenom också ges större möjlighet till påverkan och inflytande i demokratin. Hon 

menar att den deliberativa demokratin utfår ifrån fyra normativa ideal: inklusion, 

politisk jämlikhet, rimlighet (eller reasonableness) och offentlighet. Med inklusion 

menar Young (2010) att demokratiska beslut endast kan bli legitima om alla som blir 
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påverkade av besluten även blir inkluderade i beslutsfattandet. Detta går ihop med 

politisk jämlikhet, det vill säga att alla ska inkluderas i beslutsfattandet på lika villkor, 

oavsett ekonomisk eller social tillhörighet. Det tredje idealet, rimlighet, innefattar att 

människor både måste kunna argumentera för sin egen åsikt och samtidigt kunna lyssna 

och ta in andras ståndpunkter för att sedan ta ställning för vad som är det rätta beslutet. 

Det sista ideal som Young (2010) tar upp är offentligheten. De beslut som fattas i ”det 

offentliga” måste argumenteras fram utifrån flera olika intressen, och inte utifrån 

själviska motiv och personliga intressen. Samtliga ideal som nämns är nödvändiga och 

på ett eller annat sätt beroende av varandra (Young, 2010, s. 4-6, 19-26). 

3.5 SKL:s delaktighetstrappa 
Delaktighetstrappan (eller Ladder of Participation) är ett verktyg som utvecklades i USA 

under 1960-talet, och som idag ofta används i dialogarbeten som utförs i Sveriges kommuner 

och landsting. Trappan innefattar fem steg, från information till medbeslutande, och beskriver 

den grad av inflytande som medborgarna kan ha i olika processer. Tanken är att 

delaktighetstrappan ska ge medborgaren en uppfattning om i vilken grad medborgaren kan 

vara med och påverka. Varje ”trappsteg” i delaktighetstrappan innebär en ny nivå av 

delaktighet och inflytande. 

 

 

 

 

 

 

• Information: innebär att förse medborgarna med lättillgänglig, balanserad och objektiv 

information och hjälpa till med förståelse av problemet samt alternativ, möjligheter 

och/eller lösningar.  

• Konsultation: innebär att få medborgarnas respons/återkoppling på analyser, förslag 

och alternativ. Det kan också handla om att ta emot och behandla medborgares 

synpunkter, förfrågningar, och klagomål. 

The ladder of participation. Arnstein, 1969.  
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• Dialog: medborgarna ges möjlighet att på olika sätt möta andra för att föra dialog om 

olika frågor som rör samhällets utveckling. Utgångspunkten är att alla ska få möjlighet 

att föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan, utveckla och dela 

förståelse samt att säkerställa att medborgares intressen, kunskap och önskemål förstås 

och beaktas i den fortsatta politiska processen. 

• Inflytande och delaktighet: medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga under en 

längre period utifrån ett övergripande tema och i denna process få inflytande från 

identifiering av behov, utveckling av alternativ och val av förslag till genomförande 

som bildar underlag till politiska beslut.  

• Medbeslutande: den representativt valda församlingen kan delegera ansvar till nämnd 

eller styrelse där delegaterna inte är valda utifrån partitillhörighet utan valda som 

enskilda personer. Fullmäktige kan också besluta om att delegera beslutfattandet till 

medborgarna genom att genomföra en beslutande folkomröstning  

Samtliga nivåer förutom informationssteget handlar om någon slags dialog, där medborgaren 

ges olika mängd inflytande beroende på nivå. Informationssteget innehåller endast 

information och är endast avsett för enkelriktad kommunikation, vilket inte bör ses som något 

negativt utan som en förutsättning för att medborgare ska kunna engagera sig. Arnsteins 

utgångspunkt med delaktighetstrappan var att ge de missgynnade och maktlösa ett större 

inflytande och en djupare förståelse för olika former av deltagande. Arnstein menar att 

trappan inte bara gynnar de som ”klättrar”, utan även demokratin som helhet då det kan ge ett 

högre deltagande och en bättre dialog mellan folket och dess företrädare (Arnstein, 1969; 

SKL, 2013a, s. 18-19). 

4 Utvecklingen av metoder  
Rollen som forskare inom deltagandeforskning handlar om den relation som forskaren har till 

de personer och den sociala miljö som ingår i studien. En klassifikation av de olika rollerna 

har utformats av sociologen Herbert Gans. Gans menar att de olika klassifikationerna existerar 

parallellt med varandra i alla projekt. De tre roller som han skisserar är således aktuella vid 

olika tidpunkter och kan ha olika syften under deltagandeforskning:  

• Fullständig deltagare: forskaren är helt och hållet engagerad i en viss situation och 

måste då anta en forskarposition för att sedan skriva ner sina iakttagelser i som 

fältanteckningar. 
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• Forskare-deltagare: forskaren är delaktig i en situation men engagerar sig inte till 

hundra procent, vilket gör att han eller hon kan fungera som forskare under det att 

situationen utvecklas (passiv åskådare) 

• Fullständig forskare: inbegriper observationer men utan att forskaren engagerar sig i 

situationen, till exempel när han eller hon deltar i ett möte. I denna roll deltar 

forskaren inte i det som händer (Bryman, 2011, s.390-391). 

Vilken klassifikation som forskaren väljer att inta i studien bestäms av vilken grad på skalan 

mellan deltagande och observation som anses vara mest lämpligt i sammanhanget, det vill 

säga för en viss situation eller för en viss kunskap som vill uppnås för att lösa ett problem. 

Den deltagande forskarens roll kan därför skifta mellan olika grader av närhet och distans 

beroende på vad som är i forskningsfokus (Devault & Devault, 2011, s. 22-24). 

I studien har vår roll skiftat mellan att vara deltagar-forskare och fullständiga forskare. Vi har 

i rollen som forskare deltagit och observerat i olika grad under projektets gång och i arbetet 

med studien har vi både befunnit oss i sociala miljöer där ungdomar befunnit sig och i 

kontorsmiljö på Ungdomsdialogs möten. När vi besökt Nybyggeskolan och Önstaskolan har 

vår roll som forskare utmynnat som deltagar-forskare, då vi antagit en forskarposition att 

observera en situation på nära håll utan att ha deltagit till hundra procent. Vi har förberett 

material och delat ut material under studien och observerat hur ungdomar med olika politiskt 

engagemang arbetar tillsammans. När vi deltagit i möten med Ungdomsdialog har vi skiftat 

vår roll som forskare till fullständig forskare då vi observerat och i viss mån aktivt engagerat 

oss vad i vad som sagts under mötet.  

Under studiens gång har vi inte bara utvecklat en metod för fortsatt arbete med projektet. Vi 

har även fått möjlighet till en vidare insyn i hur arbetet med ungdomar och politiskt inflytande 

ser ut i Västerås stad. Vi har likaså fått möta två klasser med ungdomar som gett oss en större 

förståelse för hur dem själva skulle vilja vara involverade och delaktiga. I diskussionen med 

dessa ungdomar det varit mycket viktigt att dessa fått uttrycka sin syn på hur det teoretiska 

skulle fungera i praktiken, och på så sätt gett oss nycklar till att gå vidare i 

metodutvecklingen. Bortsett från den diskussion som skett under skolbesöken så har vi även 

fört en diskussion med ungdomskonsulter från Ungdomsdialog. Under dessa möten har vi 

arbetat med att vidareutveckla redan framlagda förslag på arbetsmetoder. Vi har i princip 

deltagit för att observera och ta till vara på det som sägs samt reda ut eventuella oklarheter. 

Efter varje möte som utförts med olika ungdomar har observationerna analyserats och 
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utvecklats i möten med antingen vår projekthandledare eller handledaren på högskolan för 

möjlig implementering på projektets arbetsmetod.  

4.2 Verksamheten Ungdomsdialog 
Ungdomsdialog startades som ett projekt mars 2013 mot bakgrunden att det genom åren 

funnit många olika arbetssätt för dialog och samverkan med unga som prövats med varierande 

resultat. Många gånger har dialogen mellan politiker och unga varit beroende av eldsjälar, 

vilket gjort att intensiteten och framgången i samverkansarbetet varierat från en tid till en 

annan. Det beslutades att man skulle försöka arbeta fram en modell och en långsiktig 

grundstruktur för dialog och samverkan mellan politiker och unga som kan ärvas och 

vidareutvecklas över tid. Projektet resulterade i det som idag kallas för 

ungdomsdialogmodellen. Modellen innefattar olika områden som alla är ömsesidigt beroende 

av varandra för att dialogen mellan ungdomar och politiker ska bli så bra som möjligt. 

Dialogen ska i sin tur leda till en ökning av ungdomars delaktighet och inflytande i 

kommunpolitiken. Områdena som modellen innefattar är Ansvariga, Omvärldsanalys, Teori, 

Ungdomar, Mångfald, Politiker, Kommunikation, Utveckling, Samverkan och Uppföljning. 

För en lyckad dialog måste ansvariga se till att följande steg (Figur 3) i arbetsprocessen följs: 

 

 

  

  

 

 

 

Ungdomsdialog är en modell för dialog mellan politiker och ungdomar. Syftet är att öka 

ungdomars delaktighet och inflytande i de politiska besluten som fattas i Västerås stad, först 

och främst i de pedagogiska nämnderna Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och 

Arbetsmarknadsnämnden. Grundtanken är att barn och ungas synpunkter, idéer och förslag 

skulle tas tillvara när beslut fattades i de pedagogiska nämnderna. Ungdomsdialogmodellen är 

lika mycket till för ungdomar som för politiker, men det är politikerna som främst kan se till 

att dialogen blir på riktigt genom att lyfta fram politiska frågor hos ungdomar. Sedan början 

Figur 3: stegen i arbetsprocessen för 

en lyckad dialog 



21 
 

av april 2014 är Ungdomsdialog inte längre ett projekt utan en permanent verksamhet i 

Västerås stad, som fortfarande arbetar med att utveckla dialogen mellan ungdomar och 

politiker.  

Ungdomsdialog har utifrån delaktighetstrappan strukturerat en mall för hur dem arbetar med 

delaktighet inom verksamheten. Som vi nämnt i tidigare avsnitt innehåller SKL:s 

delaktighetstrappa fem steg: Information, Konsultation, Dialog, Inflytande och 

Medbeslutande. I det första steget informerar Ungdomsdialog medborgarna genom sociala 

medier, främst genom Facebook och genom Ungdomsdialogs blogg. Genom sociala medier är 

informationen mer lättillgänglig för ungdomarna. I det andra steget som handlar om 

rådgivning använder sig Ungdomsdialog av en SMS-panel, där det skickas ut enklare frågor 

med ja-eller nej som svarsalternativ för att se över ungdomars synpunkter inom vissa 

samhällsfrågor. Det tredje steget handlar om dialog och det är här som UNIK i Västerås har 

tänkts fylla en funktion. Det handlar framför allt om att alla ska få samma möjlighet att föra 

fram sin åsikt i den lokala politiken. I steget om inflytande arbetar ungdomskonsulterna. 

Dessa ungdomskonsulter är 6-8 stycken till antalet och anställs varje år av Ungdomsdialog. I 

det sista steget om medbeslutande arbetar Maria Reisten, som är ansvarig för Ungdomsdialog 

(Om Ungdomsdialog, 2014). 

 

Figur 4: strukturen för arbetet med delaktighet inom Ungdomsdialogs verksamhet 

4.2.1 UNIK i Västerås stad 

I januari 2016 startades projektet UNIK i Västerås, efter beviljad ansökan om projektbidrag 

från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). UNIK står för Ungt Nära 
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Inflytande i Kommunen och är tänkt att utveckla ett medborgarråd för ungdomar i åldern 12-

20 år. Tanken med rådet är att skapa en mångfald i dialogen mellan ungdomar och politiker 

genom att samla ihop en grupp ungdomar med olika intressen och politiskt engagemang för 

diskussion i olika politiska frågor. Syftet är sedan att UNIK ska fungera som en långsiktig 

strategi för att inkludera ungdomar som vanligtvis inte kommer till tals i den lokala politiken. 

Målen för projektet är att hitta ett verktyg för hur ungdomar identifierar sitt politiska 

engagemang, hitta en struktur för ett medborgarråd med hänsyn till de olika grupperna av 

politiskt engagemang samt hitta ett sätt för att kunna identifiera olika former för att engagera 

ungdomar men olika politiskt engagemang. Slutprodukten ska alltså vara ett verktyg för att 

säkerhetsställa mångfalden utifrån ungdomars politiska engagemang, och en struktur för 

medborgarrådet UNIK i Västerås. 

Precis som vi tidigare nämnde i beskrivningen av de olika graderna av delaktighet inom 

Ungdomsdialog är tanken att UNIK ska fylla steget för dialog mellan ungdomar och politiker 

inom verksamheten. (Om Ungdomsdialog, 2014). Det är oftast de ungdomar som redan är 

politiskt aktiva som får ökat inflytande i politiken (6 procent), och ungdomsgrupper som inte 

politiskt aktiva får alltså inte samma möjlighet att påverka beslut. Enligt Amnå och Ekman 

(2013) tillhör de flesta ungdomar (47 procent) gruppen ”standby” när det gäller politiskt 

engagemang, det vill säga den grupp som formellt sätt inte aktiverar sig trots att de har ett 

relativt högt internt politiskt självförtroende. Om man kan aktivera standby-gruppen, 

tillsammans med de desillusionerade och oengagerade skulle både det politiska deltagandet 

och den politiska mångfalden öka betydligt.  

4.3 Urval 
Urvalet av informanter i deltagandeforskning går ofta ut på en kombination av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Forskaren måste ofta skaffa sig information från vilken 

källa som än blir tillgänglig. Forskaren måste också säkerhetsställa att de får tag i många olika 

individer som är relevanta för den aktuella frågeställningen, så att många olika perspektiv och 

aktivitetsformer kan komma i fokus. Ett bekvämlighetsurval består precis som namnet antyder 

av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren.  Problemet med att 

använda bekvämlighetsurval är att det nästintill är omöjligt att generalisera resultaten 

eftersom forskaren inte vet vilken population som stickprovet är representativt för; 

respondenterna består av de personer som funnits tillgängliga för forskaren och är med stor 

sannolikhet inte representativa för hela populationen. En situation där ett bekvämlighetsurval 
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passar är när man t.ex. gör en pilotstudie för att visa hur ett forskningsinstrument fungerar 

innan man använder det i den egentliga undersökningen. En annan situation där det är legitimt 

att använda ett bekvämlighetsurval är då forskaren genom en tillfällighet får möjlighet att 

samla in data från ett urval respondenter. Dock kommer inte de data som samlas in bli ett 

slutgiltigt resultat, men kan användas till fortsatt studie (Bryman, 2011, s. 194-195, 392)  

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval både för att hitta respondenter för pilotrådet och 

workshopen. Precis som det beskrivs i det föregående stycket passar bekvämlighetsurvalet bra 

när man gör olika typer av pilotstudier, där resultaten inte behöver vara slutgiltiga. Kriterier 

för urvalet var att skolan skulle vara belagd inom Västerås stad samt att respondenterna 

(ungdomarna) skulle vara mellan 12 till 20 år gamla. Inför workshopen på Nybyggeskolan 

fick vi kontakt med en klasslärare genom vår projekthandledare. Läraren valde sedan ut en 

nionde klass på skolan som respondenter. Klassen bestod av 20 ungdomar, varav alla 

närvarade. Inför pilotrådet på Önstaskolan kontaktades en samordnare för alla grundskolor i 

Västerås Stad. Vi hade tidigare träffat samordnaren på ett referensmöte med Ungdomsdialog 

och fick kontakt genom vår projekthandledare. Samordnaren mailade sedan ut en förfrågan till 

ett antal grundskolor i Västerås om det fanns något intresse av att delta i studien. Vi fick 

sedan snabbt kontakt med Önstaskolan som hade en nionde klass tillgänglig för pilotrådet. 

Klassen bestod av 26 elever, varav 23 närvarade under besöket. 

4.4 Workshopen på Nybyggeskolan i Västerås.  
Den 11 april 2016 besökte vi en klass i årskurs 9 från Nybyggeskolan i Västerås. Syftet med 

besöket var att genom en workshopövning testa och utveckla det verktyg som vi i senare 

skede tänkt använda för att identifiera ungdomars olika politiska engagemang. Verktyget 

består av fyra olika engagemangsgrupper som vi i text beskrivit utifrån Erik Amnås teori om 

ungas politiska engagemang. Tanken med verktyget är att ungdomarna själva ska få 

identifiera sig med en engagemangsgrupp utifrån den beskrivning som vi har gett. Vi hade i 

förväg skickat ut verktyget i enkätform till den klassansvarige, som eleverna redan innan 

besöket hade fyllt i. Sedan delades eleverna in i par om två personer där de fick presentera 

varandra inför klassen, detta för att skapa en större bekvämlighet att prata inför större grupp. 

Efter presentationsövningen satte vi ihop fem olika diskussionsgrupper där eleverna 

gemensamt fick svara på ett antal frågor utifrån två olika områden: det första området 

handlade om deras definition på en politisk aktiv person och det andra området handlade om 

hur dem som ungdomar själva skulle vilja ha inflytande och engagera sig i den lokala 
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politiken. Ungdomarna fick sedan ge sin synpunkt på hur verktyget kunde utvecklas och på 

bästa sätt spegla de olika politiska engagemangen hos ungdomsgrupper.  

4.5 Pilotrådet på Önstaskolan i Västerås. 
Den 10 maj 2016 besökte vi en klass i årskurs 9 från Önstaskolan i Västerås, i syfte att testa 

en metod för hur ett ungdomsråd i Västerås skulle kunna gå till praktiskt. Eleverna fick till en 

början svara på en kort enkät där de själva fick identifiera sig med någon av de fyra 

engagemangsgrupperna som Erik Amnå utgår ifrån i sin teori om ungdomars politiska 

engagemang (Politiskt aktiv, Standby, Ointresserad och Desillusionerad). I nästa steg blev 

eleverna slumpvist indelade i fyra olika grupper om 5-6 personer, där vi försökte få en 

spridning av elever med olika typ engagemang:  

• Grupp 1 bestod av två Ointresserade, två Standby och en Desillusionerad. 

• Grupp 2 bestod av tre Ointresserade, två Standby och en Desillusionerad.  

• Grupp 3 bestod av fem Standby och en Desillusionerad.  

• Grupp 4 bestod av fyra Desillusionerade, en Politiskt aktiv och en Ointresserad. 	

Varje grupp fick sedan diskutera kring fyra förutbestämda frågor som handlade om 

utformningen av ett ungdomsråd i Västerås utifrån ungdomarnas perspektiv:  

1. Hur aktiveras ungdomar på bästa sätt för diskussion? 

2. Vad skulle ni vilja diskutera för frågor vid ett medborgarråd? 

3. Hur skulle ni vilja att utformningen på ett råd såg ut? (T.ex. form, plats, hur ofta).  

4. Vad skulle motivera er till att vilja delta i ett medborgarråd? 

Vi bad de fyra grupperna diskutera fram minst två förslag för varje fråga som de sedan skulle 

presentera inför resten av klassen.  

4.6 Etiska överväganden  
De etiska överväganden som gjorts rör den frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de personer som har varit direkt inblandade i studien.  De fyra 

forskningsetiska principer som vi utgått ifrån är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan workshopen och pilotrådet har vi 

informerat respondenterna om studiens syfte. Deltagarna har fått ta del av att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att hoppa av, om de så önskar. 
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De har även fått ta del av vilka moment som ingår i studien. Deltagarna har själva fått 

bestämma över sin medverkan. Eftersom en stor del av respondenterna i både pilotrådet 

och workshopen var under 18 år har vi efterfrågat målsmans godkännande. Samtliga 

uppgifter om deltagande personer har behandlats med konfidentialitet och har endast 

används för studiens ändamål (Bryman, 2011, s. 131-132). 

5 Analys  
I följande avsnitt kommer metoden för UNIK att analyseras och sammanställas utifrån 

tidigare forskning av ungas politiska delaktighet och medborgardialoger och teorier om den 

deliberativa demokratin. Utgångspunkten för denna uppsatsstudie har varit att genom det 

deliberativa tankesättet utveckla en struktur för hur kommuner kan arbeta för att öka 

ungdomars politiska engagemang och delaktighet genom ökat inflytande, samt hur man i 

kommunen kan stärka dialogarbetet mellan ungdomar och politiker. Det problem som vi såg 

med att det oftast är den politiskt engagerade ungdomsgruppen som blir tillfrågade att delta 

och påverka i olika dialogarbeten ledde fram till följande frågeställning:  

• Vilka metoder skulle kunna användas i kommuners arbete för att öka det politiska 

inflytandet och deltagandet hos de ungdomsgrupper som vanligtvis inte deltar? 

Strukturen för både pilotrådet och workshopen utvecklades utifrån den deliberativa tankesättet 

om samtalets betydelse i beslutsprocessen. Habermas synsätt på deliberativ demokrati är att 

det rationella samtalet fungerar som ett instrument för att komma fram till politiska beslut; 

genom att olika åsikter ställs mot varandra kan medborgaren nå fram till ett gemensamt 

beslut. Det är därför viktigt att individerna har en ömsesidig förståelse för varandras åsikter 

(Bengtsson, 2008, s. 60-61). Grundtanken med utformningen av testrådet var att ungdomarna 

oavsett typ av engagemang och ursprunglig åsikt, genom utbytet av åsikter skulle komma 

fram till gemensamma beslut i olika frågor. Utifrån våra observationer fungerade det att 

implementera det deliberativa tankesättet i strukturen för pilotrådet.  

En av frågorna som ställdes under pilotrådet var hur utformningen av ett råd skulle kunna se 

ut och här varierade svaren i de olika grupperna. Ungdomarna tyckte att ett råd i fysisk form 

skulle vara bättre för gruppdynamiken i samtalet, även om ett råd på sociala medier skulle 

vara mer bekvämt och tillgängligt. Det framgick även att antalet personer som skulle delta var 

viktigt att hålla koll på, så att alla får vara med och diskutera. Deltagarna i råden skulle även 
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variera beroende på vad frågan gäller. Enligt Bulling m.fl. (2013) är det viktigt att se över 

vilka som deltar dialogen. Det är frågorna som ska diskuteras som avgör vilka 

samhällsgrupper som ska delta. Ungdomarna menade att det var viktigt för politiker och 

dialogansvariga att faktiskt se över vilka frågor som ungdomar är intresserade av att diskutera; 

om diskussionen handlar om saker som ungdomar är intresserade och påverkas av, är det stor 

sannolikhet att större intresse för deltagande och engagemang visar sig bland ungdomar.  

Det framgick väldigt tydligt från besöket i Önstasskolan att det finns ett relativt stort intresse 

från ungdomarnas sida när det gäller ett dialogarbete i kommunen. I frågan om hur ungdomar 

på bästa sätt kan aktiveras för diskussion var ungdomarna överens om att det även måste 

finnas ett tydligt intresse från politikernas håll för ungdomars åsikter, och att visat 

engagemang från ungdomarnas sida måste tas på allvar. Ungdomar behöver känna att deras 

inflytande och deltagande bidrar till politiken på ett meningsfullt sätt, annars är det inte värt 

att engagera sig. Bulling m.fl. (2013) menar just att det största problemet ligger i att 

beslutsfattare måste förverkliga ungdomarnas inflytande i politiken. Det krävs att politiker ger 

ungdomar en ärlig chans att inkluderas genom att skapa en verklig och fungerande dialog 

istället för att prata om ökat inflytande som ”något önskvärt”. Henn, Weinstein & Wring 

(2002) pekar även dem på att det måste finnas en stark vilja från politiker att inkludera 

ungdomar i demokratin, annars kommer inte dialogen mellan ungdomar och politiker vara 

givande.  

Karlsson (2011) menar att den öppna dialogen mellan politiker och medborgare i större 

samhällsfrågor fått en mycket viktigare roll i den svenska lokaldemokratin. Grundtanken med 

medborgardialogen är att stödja den representativa demokratin, genom att bland annat öka 

deltagandet utanför de representativa kanalerna. På så sätt kan medborgarna delta politiskt 

mellan valen och involvera grupper som tidigare uteslutits från samhällsdiskussionen, vilket i 

sin tur kan leda till ett förstärkt politiskt förtroende. Sohl (2006, s. 26-27) menar att det interna 

och externa politiska självförtroendet är grundläggande förutsättningar för att den enskilde 

medborgaren ska engagera sig aktivt i samhällsdiskussionen och det är framför allt samspelet 

mellan det interna och det externa politiska självförtroendet som är viktigt; för att känna tilltro 

till sin egen kapacitet måste medborgaren känna tilltro för att institutioner och makthavare tar 

till vara på de kunskaper som medborgaren bidrar med. Känslan att ha inflytande i politiken är 

en viktig aspekt när det gäller politiskt självförtroende. Det politiska självförtroendet i sig är 

något som påverkar den personliga utvecklingen och det politiska engagemanget. 
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5.2 Resultat 
Resultatet för studien är slutprodukten för de metoder som utvecklats under arbetet med 

projektet, det vill säga verktyget som kan användas för att förstå hur ungdomar identifierar sitt 

politiska engagemang samt strukturen för medborgarrådet UNIK. De olika resultaten kommer 

att presenteras var för sig. 

5.2.1 Verktyget för identifiering av ungdomars politiska engagemang 

Ett av målen för projektet har varit att hitta ett verktyg för hur ungdomar identifierar sitt 

politiska engagemang. Verktyget bygger på Amnås teori om ungdomars politiska 

engagemang, som tydligt visar att ungdomar inte är en homogen samhällsgrupp när det 

kommer till att politiskt engagera sig. Utifrån de fyra olika engagemangsgrupperna har sedan 

olika beskrivningar formulerats, en beskrivning för varje engagemangsgrupp (Se Bilaga 1).  

Vid besöket på Nybyggeskolan fick ungdomarna testa ett utkast av verktyget i form av en 

enkät. Sedan fick de även ge sin synpunkt på hur verktyget kunde utvecklas och på ett bättre 

sätt spegla de olika politiska engagemangen hos ungdomsgrupper. En punkt som ungdomarna 

var överens om var att de olika beskrivningarna inte fick vara för långa; det ska gå snabbt att 

läsa igenom beskrivningarna och inget alternativ skulle låta ”bättre” än det andra. Det kunde 

bidra till att ungdomarna väljer det alternativ som dem tror är bäst, och inte det som dem 

verkligen identifierar sig med. I det slutgiltiga verktyget har vi alltså tagit hänsyn till att 

textmängden i varje beskrivning ska vara ungefär likvärdig. Även neutraliteten i 

beskrivningarna har tagits hänsyn till så att identifieringen inte riskerar att bli manipulativ. 

Ungdomarna ska helt enkelt få en känsla av att beskrivningarna inte på något sätt är 

rangordnade. 

Även om kärnan i workshopen var att testa och utveckla identifieringsverktyget, fanns det 

även innehållsmässiga aspekter som varit relevanta för studien. Vi ställde bland annat frågan 

om vilket sätt som är det bästa för politiker att nå ut till ungdomarna. Förslagen från varje 

grupp sammanställdes sedan för att ge politiker och dialogansvariga en bild av hur man kan 

aktivera ungdomar:  

• Det är viktigt för ungdomar att vara bekväma, och därför bör politiker komma dit 

ungdomarna är. Sociala medier är ett bra sätt att nå ungdomar.  

• Mer uppmuntran behövs för att ungdomar inte ska känna sig osynliga. Vara tydliga 

med hur ungdomar kan delta och vart. 
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• Mer undervisning i skolan om hur politiken inom kommunen fungerar, genom till 

exempel temadagar om demokrati. 

5.2.2 Strukturen för UNIK i Västerås 

Ett annat mål för projektet UNIK var att hitta en struktur för ett medborgarråd för ungdomar 

med hänsyn till de olika grupperna av politiskt engagemang. UNIK i Västerås ska fungera 

som en långsiktig strategi för att inkludera ungdomar som vanligtvis inte kommer till tals i 

den lokala politiken. Genom spridningen av engagemang och ungdomar i olika åldrar är 

tanken att UNIK ska skapa en mångfald i dialogen mellan ungdomar och politiker i Västerås 

stad. En öppen dialog mellan politiker och medborgare har fått en allt större roll i den lokala 

politiken runt om i Sverige. Det deliberativa tankesättet som UNIK grundar sig i kan skapa ett 

effektivt alternativ för ungdomars politiska deltagande och inflytande i kommunen. Speciellt 

för de ungdomar som inte kan delta i de allmänna valen på grund av sin ålder.  

Pilotrådet som hölls i Önstaskolan var strukturerat utifrån det deliberativa tankesättet om 

samtalets betydelse i beslutsprocesser. Under pilotrådet på Önstaskolan i Västerås fick 

eleverna vara med och ge förslag på hur ett ungdomsråd skulle kunna tänkas vara utformat i 

Västerås. Genom utbyte av olika åsikter kom eleverna fram till ett antal gemensamma förslag 

på en struktur för ungdomsrådet:  

• Hellre ett fysiskt råd än ett i digital form.  

• Inte för många deltagare.  

• Deltagarna ska variera beroende på vilken fråga som ställs.  

• Rådet måste vara tillgängligt för ungdomarna, i en miljö där ungdomar befinner sig.  

• Max 60 minuter långt möte, 1-2 gånger i månaden.  

• Någon form av ersättning, till exempel pengar eller fika, skulle motivera ungdomar till 

att delta. 

Vi testade även Amnås teori om ungdomars politiska engagemang under pilotrådet.  

Det var 23 stycken elever som deltog och fördelningen av politiskt engagemang såg ut 

som följande:  
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Fördelningen av elevernas politiska engagemang stämmer till viss del överens med 

spridningen i Erik Amnås teori om ungdomars politiska engagemang (Se Figur 2). 

6 Diskussion 

6.2 Resultatdiskussion 
Som det framgick i introduktionen har syftet med studien främst varit att beskriva 

utvecklingen av de metoder för hur kommuner kan arbeta för att öka deltagande och 

inflytande hos de ungdomar som vanligtvis inte deltar i politiken. Ungdomar som inte redan 

är politiskt aktiva blir sällan tillfrågade att delta i politiska processer, och det begränsade 

inflytandet kan leda till att ungdomar vänder politiken ryggen. Precis som Andersson 

beskriver i sin rapport Nya portar (2015, s.4) finns det ett intresse och en vilja bland 

ungdomar att vara med och påverka politiken, men att det endast är ett fåtal som faktiskt 

upplever sig ha inflytande i politiska beslut. Detta visade sig tydligt under våra besök på 

Nybyggeskolan och Önstasskolan. Problemet föreligger snarare att ungdomarnas engagemang 

inte tas på allvar av politikerna. En förutsättning för att skapa ett lyckat medborgarråd för 

unga i Västerås är alltså att beslutsfattarna inom kommunen ger ungdomarna en ärlig chans att 

inkluderas i verkligheten; det måste finnas en verklig vilja att inkludera ungdomar i politiken.  

Precis som Bulling m.fl. (2013) menar vi att det är viktigt att se över vilka som deltar i 

dialogen och för att göra detta måste man först redogöra vad ungdomarna är intresserade av 

för frågor. Det är alltför ofta som vuxna förutbestämmer vilka frågor som är 

39% 

26% 

31% 

4% 

Standby 
Oengagerade 
Desillusionerade 
Politiskt aktiv 

Figur 5: Fördelningen av politiskt 
engagemang hos eleverna på 
Önstaskolan 
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”ungdomsfrågor”. Eleverna från Önstaskolan var tydliga med att ungdomar i en högre grad 

skulle delta i en dialog om dialogen handlade om saker som ungdomar faktiskt intresseras och 

påverkas av. Frågan är då vilka typer av samhällsfrågor som ungdomsgrupper med olika 

politiskt engagemang är intresserade av. Enligt uppdelningen i Amnås teori tillhör 47 procent 

av ungdomarna engagemangsgruppen Standby, det vill säga den grupp som engagerar sig 

aktivt om de upplever att det finns behov. Ett intresse finns bland dessa ungdomar i vissa 

samhällsfrågor, men de är oftast passiva. Om politiker endast bjuder in ungdomar till 

dialogarbeten utifrån vilken typ av fråga dom brinner mest för, är det sannolikt att dom inte 

kommer bli tillfrågade när det inte är just deras hjärtefråga som dialogen handlar om. Istället 

kan kommuner använda ungdomars hjärtefrågor som incitament för ett ökat deltagande, det 

vill säga i en start av ett dialogarbete för att kunna väcka ett större intresse för andra 

samhällsfrågor. 

Ett första steg i kommuners arbete med att öka politiskt inflytande och deltagande hos de 

ungdomsgrupper som vanligtvis inte deltar är att identifiera olika typer av engagemang bland 

ungdomar. Att hitta ett verktyg för hur ungdomar identifierar sitt politiska engagemang är ett 

av målen för projekt UNIK. Tillsammans med eleverna på Nybyggeskolan har vi lyckats 

utveckla ett användbart verktyg för hur man kan identifiera ungdomars politiska engagemang. 

Som vi visar i Figur 5 (s. 29) var fördelningen av politiskt engagemang bland eleverna på 

Önstaskolan relativt lik spridningen av engagemang i Amnås teori (Se Figur 2).  

Trots att verktyget testats under pilotrådet och visat god återspegling av Amnås teori, bör 

verktyget även testas på ett större urval av ungdomar i olika åldrar. Detta skulle öka 

tillförlitligheten i studien. Verktyget skulle även kunna utvecklas genom att andra variabler 

läggs till i enkäten, till exempel bostadsområde. Då skulle man även kunna se fördelningen av 

ungdomars engagemang i olika bostadsområden i Västerås stad. Eleverna på Nybyggeskolan 

tyckte även att verktyget kanske kunde visualiseras på ett annorlunda sätt än bara som 

textbeskrivningar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att visualisera 

engagemangsgrupperna i olika filmklipp.  

När det gäller strukturen för UNIK har vi utgått ifrån den deliberativa demokratimodellens 

tankesätt om samtalets betydelse i beslutsprocesser. Genom deliberation kan ungdomarna 

hitta gemensamma lösningar, vilket visade sig fungera under pilotrådet på Önstaskolan. Varje 

grupp i pilotrådet hade genom utbyte av åsikter kommit fram till minst två gemensamma 

förslag per fråga som ställdes. Vi hade dock velat testa ett råd bestående av ungdomar från 
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olika skolor i Västerås med olika politiska engagemang och som tidigare inte haft någon 

anknytning till varandra. Det hade även varit intressant att få en större blandning av åldrar 

bland ungdomarna för att se hur det påverkat diskussionen.  

Vid besöket på Önstaskolan i Västerås kom eleverna fram till ett antal förslag för hur 

strukturen av ett ungdomsråd skulle tänka sig att se ut. En av dessa punkter var att någon form 

av ersättning skulle motivera ungdomar att vilja delta, till exempel pengar eller fika. Att 

ungdomarna ska få arvode för sitt deltagande kan diskuteras ur olika infallsvinklar. På ett sätt 

ungdomarnas deltagande i ett ungdomsråd liknas som vilket yrke som helst där ungdomar blir 

avlönade för sitt arbete och deltagande. Dock ser vi även problem med att ge en ersättning i 

pengar. Det kan säkerligen öka deltagandet bland unga i kommunen, men på fel grunder; 

deltagandet anser vi snarare bör byggas upp på ett intresse för samhällsfrågor än ersättning för 

att åstadkomma ett bättre resultat av dialogen. 

Något som man också kan problematisera är ungdomarnas bekvämlighet. Både eleverna på 

Nybyggeskolan och Önstasskolan tyckte att det var viktigt för ungdomarna att vara bekväma 

och att rådet skulle vara tillgängligt för ungdomar genom att till exempel förekomma i en 

miljö där ungdomarna redan befinner sig i. Samtidigt måste ungdomarna förstå att det inte är 

alltid som en politiker kan åka ut dit ungdomarna befinner sig. Självklart ska det avsättas 

riktig tid för ungdomsrådet från politikernas sida, och de bör även ta ungdomarnas 

engagemang på allvar. Dock krävs det även från ungdomarnas sida att tid verkligen avsätts för 

att åka till en gemensam samlingsplats (som kanske ligger i distans från sitt eget 

bostadsområde). 

6.3 Metoddiskussion 

Under studiens gång har vår roll som deltagandeforskare skiftat mellan att vara deltagare-

forskare och fullständiga forskare. Vi har både tillvaratagit elevernas erfarenheter av att 

exkluderas från den politiska processen (på grund av ålder) och haft möjligheten att förändra 

det som vi avsett att studera. Eftersom vi under 6 månader deltagit i projektet har 

datainsamlingen pågått under samma tid. Även om syftet med besöken på Nybyggeskolan och 

Önstaskolan har varit att testa olika metoder har vi också fått nya kunskaper om ungdomars 

syn på sitt deltagande och engagemang i den lokala politiken.  

Rollen som deltagandeforskare har varit mycket lämplig i studiens syfte och för att aktivt 

kunna delta i projektarbetet. Inom all empirisk forskning är begreppen validitet och reliabilitet 
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centrala. Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas 

pålitlighet och följdriktighet medan validitet rör frågan om hur huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats i syfte att mäta något verkligen mäter det som avsetts att mäta 

(Bryman, 2011, s.161-162). Som vi tidigare nämnt riktar sig oftast kritiken för 

deltagandeforskning på just validitetsaspekten. Ett sätt som vi använt för att öka validiteten i 

studien har varit att arbeta tillsammans med andra observatörer. När det gäller ”going native” 

gäller det för forskaren att hitta en vetenskaplig balans mellan integritet och inlevelse i det 

som studeras och observeras. Det kan annars hända att man som forskare blir en del av den 

kultur som studeras på ett sätt som gör det omöjligt att reflektera över vad som sker. Vi har 

dock inte upplevt att vi blivit en del av det som observerats i studien, då vi inte i allt för hög 

grad integrerat oss i ungdomarnas sociala miljö. I rollen som deltagare-forskare har vi 

observerat situationen i klassrummet när eleverna diskuterat, men inte deltagit själva till 

hundra procent; vi har låtit ungdomarna diskutera fritt kring de ställda frågorna så att våra 

värderingar inte på något sätt riskerat att bli avgörande för innehållet i diskussionen.  

6.4 Slutsatser 
Studien har syftat till att beskriva utvecklingen av de metoder som kommuner kan använda i 

arbetet med att öka ungdomars politiska inflytande och deltagande hos de ungdomsgrupper 

som vanligtvis inte deltar. Den första metoden som utvecklats är ett verktyg för hur ungdomar 

identifierar sitt politiska engagemang. Tanken är att verktyget ska underlätta arbetet med att 

hitta ungdomar med ett visst politiskt engagemang inför till exempel olika dialogarbeten. Den 

andra metoden har utvecklats utifrån ungdomarnas egna idéer om hur strukturen för ett 

ungdomsråd i Västerås skulle kunna se ut. Utifrån de idéer och förslag som kom till uttryck 

under pilotrådet på Önstaskolan i Västerås har vi sammansatt ett par punkter som kommuner 

kan ha i åtanke när ett ungdomsråd ska utformas: 

1. Se över om rådet ska vara fysiskt eller icke-fysiskt. Även om ungdomar kan vara 

lättillgängliga på sociala medier så kan ett fysiskt råd skapa en starkare dialog. 

2. Antal deltagare i ett råd är viktigt att se över så att alla får komma till tals. Deltagarna 

bör även variera beroende på vilken fråga som dialogen ska kretsa kring.  

3. Tänk över vad ungdomarna kan tänkas vilja få ut av sitt deltagande i ett råd. Resurser i 

form av kunskap? Någon form av ersättning?  

4. Ta vara på ungdomars engagemang! Samspelet mellan det interna och det externa 

självförtroendet är viktigt. För att ungdomar ska känna tilltro till sin egen kapacitet 
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måste de även känna tilltro för att institutioner och makthavare tar till vara på de 

kunskaper som dom bidrar med.  

5. Var tydlig med hur ungdomar kan delta, och tänk på att återkoppling kan vara nyckeln 

till fortsatt deltagande. 

Det deliberativa tankesättet som UNIK grundar sig i kan skapa ett effektivt alternativ för 

ungdomars politiska deltagande och inflytande i kommunen. Speciellt för de ungdomar som 

inte kan delta i de allmänna valen på grund av sin ålder. Till fortsatt arbete med 

metodutvecklingen ser vi att verktyget för hur ungdomar identifierar sitt politiska 

engagemang kan utvecklas ytterligare genom att till exempel lägga till variabler. En variabel 

som skulle vara intressant att lägga till är bostadsområde, just för att kunna se hur spridningen 

av de olika engagemangsgrupperna ser ut i Västerås. Som vi tidigare nämnde i diskussionen 

bör verktyget testas vid fler tillfällen, även om fördelningen i skolklasserna till större del 

speglade fördelningen i Amnås teori (se Figur 5). Det fortsatta arbetet kan även innefatta 

andra sätt att visualisera engagemangsgrupperna i bild och filmklipp för att nå ut till 

ungdomarna på ett mer tilltalande sätt. Det sista delmålet för projektet är att sedan hitta olika 

former för att aktivera ungdomar med olika typer av politiskt engagemang till att vilja delta i 

ett råd. 
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Bilagor 
 

BILAGA 1: Verktyget för identifiering av politiskt engagemang 

Syftet med denna undersökning är se hur ungdomar identifierar sitt politiska engagemang.  
Kryssa i en av rutorna, beroende på hur ni själva känner att texten passar in hos er själva. 
Det material som samlas in kommer endast användas i undersökningens och projektets 
syfte och inget annat.  
 

Kön: _________ 
 
Ålder: ____ 
 

� Jag är intresserad av och följer flera olika samhällsfrågor. Jag uttrycker mina åsikter 
dagligen på sociala medier genom att kommentera och dela inlägg, genom insändare i 
tidningar eller på annat sätt i olika forum.  
 

� Jag har inte något större intresse för politik eller det som händer i samhället. Jag är nöjd 
som det är och känner därför inget behov av att delta politiskt. Det finns andra som är mer 
passande till att engagera sig. 
 

� Jag har ett lågt intresse för olika samhällsfrågor, men är missnöjd och litar inte på att 
politiker gör sitt bästa för att samhället ska bli bättre. Jag engagerar mig inte politiskt då 
jag inte upplever mig ha någon möjlighet att påverka. 
 

� Jag intresserar och engagerar mig i en enstaka samhällsfråga och uttrycker mina åsikter på 
sociala medier där jag kan vara anonym. Annars prioriterar jag andra saker än att delta 
politiskt.  

 



 
 

 

 


