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SAMMANFATTNING 
 
Delaktighet och inflytande är en grundförutsättning för folkhälsa där gemenskap, sociala 
relationer och socialt kapital är viktigt för en individs välmående. Det är viktigt för att 
individer ska känna sammanhang och uppleva att de kan påverka de egna livsvillkoren. 
Ungdomar har rätt att på samma sätt som vuxna delge sina åsikter i ett demokratiskt samhälle. 
Inflytandeforum för ungdomar anses vara ett medel för att säkerställa att ungdomars 
perspektiv uppmärksammas. Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i ett specifikt 
ungdomsråd upplever delaktighet och inflytande, i utveckling av kommunal verksamhet 
utifrån ett hälsofrämjade perspektiv. En kvalitativ metod valdes, där två gruppintervjuer 
genomfördes med ungdomsrådets styrelsemedlemmar. Studien visade att ungdomar upplever 
delaktighet och inflytande som delar i demokrati och att det är viktig för dem, då det innebär 
möjlighet att göra sin röst hörd. Ungdomarna ansåg att de via ungdomsrådet har möjlighet att 
påverka den kommunala verksamheten i viss mån. I de fall de inte kan påverka, är det viktigt 
att få möjlighet att vara delaktiga i diskussionen. Ungdomsrådet bidrar till att öka individers 
egenmakt, självkänsla och sociala nätverk samt att verkar för att erbjuda något som tilltalar 
samtliga ungdomar i kommunen. 
 
Nyckelord: Folkhälsa, Ungdomar, Delaktighet, Inflytande, Egenmakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Participation and influence are prerequisites for public health, in which community spirit, 
social relationships and social capital are important for an individual's wellbeing. It is 
important so that individuals can feel a sense of context and power to influence their own 
living conditions. Adolescents are entitled, in the same manner as adults, to share their views 
in a democratic society. Adolescent organizations, which aim to empower young people, are 
considered as a means of ensuring that their perspectives are observed. The purpose of this 
study was to examine how adolescents in a specific youth council experience participation 
and influence in the development of municipal activities from a health promotion perspective. 
A qualitative method was chosen, in which two group interviews were conducted with Youth 
Council Board members. The study showed that young people perceive participation and 
power sharing in democracy and that it is important for them because it means the opportunity 
to make their voices heard. The adolescents felt that they through the Youth Council have the 
opportunity to influence the development of municipal activities to some extent. In case they 
are not being able to influence it is important do have the opportunity to participate in the 
discussion. The youth council helps to enhance individual empowerment, self-esteem and 
social networks, as well as promoting the provision of something that appeals to all young 
people in the municipality. 
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BEGREPPSLISTA 
 
Delaktighet    Beskrivs som aktiv medverkan.1 
 
Demokrati   Syftar till folkmakt och folkstyre.2 
 
Empowerment Syftar till någon form av maktmobilisering, självförstärkning 

eller vardagsmakt (Medin & Alexandersson 2000). I denna 
studie översätts empowerment till egenmakt. 

 
Inflytande   Syftar till möjlighet att påverka.3 
 
Hälsa Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller 
handikapp (WHO 1948). 

 
Folkhälsoarbete Folkhälsoarbete är målinriktat och organiserat arbete för att 

främja hälsa och förebygga sjukdom. Arbetet riktar sig till 
individer, befolkningsgrupper och samhälle, och syftar till att 
minska hälsoklyftorna (Socialdepartementet 1997).  

 
KASAM Känsla av sammanhang är en teori vilken behandlar 

hälsobegreppet utifrån känsla av sammanhang. Teorin består av 
tre delar, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Den 
anses leda till att en högre grad av hälsa kan uppnås hos 
individer (Antonovsky 2005) 

 
Socialt kapital Coleman (1990) definierar socialt kapital som det nätverk som 

finns mellan människor, vilket möjliggör kollektivt handlande. 
Socialt kapital definieras som ett neutralt begrepp vilket således 
är varken positivt eller negativt i sin natur. 

  
Ungdomar Enligt denna studie definieras ungdomar som individer mellan 

14 – 23 år. 
 
Ungdomsråd En organisation av och för ungdomar i en viss stad eller 

stadsdel.4 
 
Värdegrund De grundläggande värderingar som formar en individs normer 

och handlingar. ett allmänt samlingsbegrepp för olika frågor 
som rör moral, etik, normer, relationer, demokrati och 
livsåskådning.5 

 
                                                
1 http://www.ne.se/sve/delaktighet 2010-05-06 
2 http://www.ne.se/lang/demokrati 2010-05-06 
3 http://www.ne.se/sve/inflytande 2010-05-06 
4 http://sverigesungdomsrad.se/om/  2010-05-06 
5http://www.ne.se/lang/värdegrund 2010-05-06 
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1 INLEDNING 
 
Delaktighet och inflytande i vardagen är grundläggande för svenska samhället, då 
värdegrunden vilar på demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det krävs att människor kan 
påverka sin egen livssituation och känna sig delaktiga i samhällets utveckling för att må bra. 
Sociala relationer, gemenskap, socialt kapital och sociala nätverk är faktorer vilka påverkar 
människors hälsostatus. De är även centrala då de anses bidra till ungdomars möjlighet till 
delaktighet och inflytande i sin vardag. 
  
Syftet med folkhälsoarbete är att främja hälsa och minska ojämlikhet i hälsa hos alla individer 
i samhället. Delaktighet och inflytande i samhället är en del av Sveriges målområden för 
folkhälsan, där en prioriterad uppgift är att främja människors möjligheter till delaktighet och 
inflytande i sin vardag. För att människor ska ha möjligheter till en god hälsoutveckling är det 
viktigt att satsa på insatser under individers uppväxt.  
 
Författarna har varit idrottsledare under många år och i det arbetet växte intresset fram, för 
hur idrottens verksamhet bör vara för att ungdomar ska ha möjlig att utvecklas positivt inom 
sin idrott, samt hur vuxna kan erbjuda en miljö där ungdomar känner sig sedda och delaktiga i 
sin förening. En av författarna har dessutom arbetat aktivt inom ett idrottsförbund med bland 
annat policyarbete för att få ungdomar delaktiga i föreningarna. Vidare utvecklades också 
intresset ytterligare hos en av författarna vid fältarbete på ett idrottsförbund, en verksamhet 
vilken inrymmer ett aktivt och imponerande arbete för barn och ungdomsidrott. Det är en 
verksamhet som berör frågorna demokrati, delaktighet, gemenskap och arbete i projekt som 
syftar till att lyfta fram ungdomar i föreningarna samt att främja ungdomsdemokratin i 
regionen.  
 
Inom kommunal verksamhet, anses ungdomsforum innebära att skapa möjligheter för 
ungdomar att vara delaktiga, att ge möjlighet att påverka samt utvecklas positivt. Genom att 
satsa på ungdomar, låta dem känna att de får vara med så stärks deras självförtroende, 
självkänsla, känsla av mening och ökad vardagsmakt. Deltagande i ungdomsforum bidar till 
att utveckla ungdomar till demokratiska och hälsosamma medborgare, vilket också anses 
stärka och främja folkhälsan på sikt. 
 
Enköpings kommun är en mellanstor kommun som ligger i Uppsala län där ungefär hälften av 
kommunens invånare bor i tätorten. Enköping kallas för Sveriges närmaste stad då den ligger 
belägen i närhet till många andra städer så som Uppsala, Stockholm och Västerås.  
 
Inblick i två olika idrottsförbunds verksamheter väckte nyfikenheten i att undersöka hur och 
om kommuner arbetar med att göra ungdomar delaktiga i deras verksamhet.  Det är också ur 
folkhälsosynpunkt intressant att undersöka hur ungdomar i ett ungdomsråd upplever sina 
möjligheter att delge ungdomars perspektiv i sin kommun.  
 
I den här undersökningen är det ungdomsrådet, Ung0171, i Enköpings kommun som har 
studerats, för att få kännedom om hur styrelsemedlemmarna upplever sina möjligheter att 
delge ett ungdomsperspektiv i den kommunala verksamheten. 
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2 BAKGRUND 
 
2.1 Hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete 

Den ursprungliga definitionen av hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är: ”hälsa är 
ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom.” Hälsan påverkas av så kallade determinanter, bestämningsfaktorer för hälsa, vilka 
kan vara av politisk, ekonomiskt eller social karaktär (WHO 1948).  
 
Medin och Alexandersson (2000) beskriver hälsa som ett tillstånd där det sker ett samspel av 
tre dimensioner; kroppen, psyket och själen, vilka är i relation till varandra. WHO (1986) 
definierar hälsa som en resurs i vardagen och hälsofrämjande innebär att öka individers 
möjlighet till egenmakt för att de själva ska kunna ta kontrollen samt påverka och hantera sina 
egna liv. Individen ska ha möjlighet att uppnå ett gott hälsotillstånd såväl fysiskt, psykiskt och 
socialt.  
 
Folkhälsa syftar till det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, vilket berör människor i 
samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå (WHO 1947). Folkhälsoarbete innebär arbete 
som är av förebyggande och hälsofrämjande karaktär (Socialdepartementet 2007). För att 
folkhälsoarbete ska vara framgångsrikt bör åtgärder som är hälsofrämjande, förebyggande, 
vårdande och rehabiliterande vara prioriterade enligt WHO. Det krävs kunskap om samhället, 
om vilka faktorer som påverkar människors hälsostatus och riskfaktorer för ohälsa (WHO 
1998).  
 
Vidare bör arbetet vara tvärsektoriellt över samhället samt beröra flertalet politikerområden, 
där de viktigaste aktörerna i samarbetet är kommunen, länsstyrelsen, landstingen, 
myndigheter och ideell sektor. Regeringen betonar vikten av samverkan mellan olika nivåer i 
samhället för att folkhälsoarbetet ska fungera och för att målen ska kunna nås, då arbetet idag 
i huvudsak sker på lokal och regional nivå. Därmed krävs också att samverkan mellan staten 
och den ideella sektorn utökas samt att den ideella sektorns förutsättningar förbättras 
(Socialdepartementet 2007).  
 
Enligt Lomas (1998) är socialt kapital viktigt för folkhälsan och bör lyftas fram ytterligare, då 
folkhälsoarbete med socialt kapital har fått stå tillbaka gentemot arbete med de individuella 
riskfaktorerna för hälsa. Pilkington (2002) anser att socialt kapital är en del av hälsans 
bestämningsfaktorer, samt att hälsan inte enbart påverkas av biologiska, beteendemässiga och 
genetiska faktorer. Hälsan styrs även av ekonomiska tillgångar, socialt stöd samt 
samhällsklass.  
 
Macinko och Starfield (2001) anser att det finns fyra olika sätt att använda socialt kapital 
inom folkhälsovetenskapen; 
1. Det är en faktor i studier vilka berör sociala nätverk och hälsa. 
2. Förklarar samband mellan hälsostatus samt ekonomisk ojämlikhet i samhället. 
3. Förklarar samband mellan social sammanhållning och kriminalitet. 
4. Det är en faktor i genomförande av hälsointerventioner i samhället. 
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2.1.1 Folkhälsopolitik 
Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige ”skall vara att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Socialdepartementet 
2002, s. 24). Den svenska folkhälsopolitiken har idag 11 målområden för folkhälsoarbete, 
vilka anses vara viktiga att arbeta med för att främja hälsan på sikt i befolkningen 
(Socialdepartementet 2007).  
 
De flesta barn växer upp under relativt goda uppväxtvillkor, dock har studier visat på att 
ungdomar i större utsträckning lider av psykiskt ohälsa (Socialstyrelsen 2009). Psykiska 
besvär är en av de största faktorerna till ohälsa i Sverige och det finns möjligheter att 
förebygga psykisk ohälsa genom insatser under individers uppväxt (Socialdepartementet 
2007). Det är framförallt oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter och trötthet som ohälsan 
kännetecknas av men även depressioner och ångest har ökat under de senaste årtionden 
(Socialstyrelsen 2009).  Regeringen betonar vikten av förebyggande insatser för barn och 
ungdomar för att de ska ha möjlighet att växa upp under positiva villkor, vilket främjar deras 
hälsa i positiv riktning (Socialdepartementet 2007).  
 
De viktigaste bestämningsfaktorerna för barn och ungdomars hälsa, är de förhållanden som 
finns i deras närhet dagligen, så som familje-, skol- och fritidsförhållanden 
(Socialdepartementet 2002). Det föreligger ett starkt samband mellan brist på inflytande och 
ohälsa (Wennerholm Juslin & Bremberg 2004). Det är därmed avgörande för folkhälsan på 
sikt, då det finns kopplingar mellan ett barns uppväxtvillkor och vuxnas sociala trygghet, 
delaktighet och inflytande i samhället (Melinder 2003). För att människor ska må bra och ha 
en bra hälsa måste de ha möjlighet att påverka sina liv och samhällsutvecklingen. Därmed 
påverkas människors hälsa av individers förutsättningar och förmåga att delta i sociala 
processer (Statens Folkhälsoinstitut 2005). 
 
Delaktighet och inflytande i samhället är en grundförutsättning för folkhälsa. I ett 
demokratiskt samhälle ska alla människor ha jämlika möjligheter till delaktighet och 
inflytande. Alla ska ha rätt till detta oavsett kön, ålder, religiös tillhörighet, 
funktionsnedsättning och/eller sexuell läggning. Individer upplever en känsla av maktlöshet 
om de inte har möjlighet att påverka de egna livsvillkoren eller vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Det är därmed en prioriterad uppgift att stärka individers egenmakt 
genom ökade möjligheter, ökad kunskap, förbättrat självförtroende samt kraft att påverka den 
egna vardagen samt samhället i stort (Socialdepartementet 2007).  
 
2.1.2 Hälsofrämjande arbete 

Enligt Rootman med flera (2001) utgår framgångsrikt hälsofrämjade arbete utifrån de sju 
centrala principer för hälsofrämjande arbete vilka är; egenmakt, delaktighet, helhetssyn, 
jämlikhet, tvärsektoriellt samarbete, vidmakthållande samt att använda flera strategier. 
 
Hälsofrämjande arbete bör eftersträva att öka individers möjligheter till inflytande i sin egen 
vardag och sin egen situation. Individer måste ha möjlighet att vara delaktiga i de frågor de 
anser att de vill vara delaktiga i. WHO betonar att människor vilka upplever att de är 
delaktiga, i regel har bättre hälsa än de som inte upplever att de inte är det. Därav anses 
delaktighet vara av betydelse för framgångsrikt hälsofrämjande arbete (WHO 1986).  
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Det är viktigt att samhället verkar föra att skapa ett samhällsklimat där människor har 
möjlighet att påverka sin egen livssituation samt att öka individers egenmakt (WHO 1986).  
 
Egenmakt kan bidra till politiska resurser så som pengar, tid och/eller informationsteknologi, 
då individen förstår hur det politiska systemet fungerar. Det kan även generera i ett ökat 
socialt kapital i form av nätverk och kontakter vilka kan användas i såväl politiska som 
privata syften, tillgången till dessa resurser är idag ojämlikt fördelat vilket leder till att många 
människor upplever att de saknar makt och inflytande över sin egen vardag 
(Socialdepartementet 2007).  
 
Egenmakt är en viktig del i hälsofrämjande arbete då det handlar om maktmobilisering för 
såväl individ som samhälle. Betydelsen av begreppet är av positiv riktning och har som 
utgångspunkt individers ökade möjligheter till vardagsmakt samt att kunna påverka sin egen 
situation, vilket syftar till deltagande och individers möjligheter att påverka den egna 
personen och sin omgivning (Medin och Alexandersson 2000). Arbetet bör också syfta till att 
mobilisera den enskilda individens och gruppers resurser, genom ökad kunskap och insikt om 
vad de kan göra för att utveckla sin egen hälsa i positiv riktning (Socialdepartementet 2007).  
 
Nutbeam (1998) beskriver egenmakt i ett hälsofrämjande perspektiv, som en faktor för hälsa, 
en process vilken kan vara av social, kulturell, psykologisk eller politiskt karaktär och som 
syftar till att öka individers och gruppers vardagsmakt. Egenmakt på samhällsnivå är när fler 
individer är involverade, vilka agerar kollektivt för att åstadkomma mer inflytande och 
kontroll över de faktorer vilka påverkar hälsa och livskvalitet i deras samhälle. De är ett 
viktigt mål för hälsofrämjande arbete och för att möta samhällets strävan efter hälsa. 
 
WHO tydliggör och betonar vikten av stödjande och hälsofrämjande miljöer och dess positiva 
inverkan på människors hälsa. De anser att arbetet bör vara inriktat på att stärka individers 
möjlighet till vardagsmakt och ökat självförtroende för att minimera de riskfaktorer som 
påverkar individers hälsostatus negativt såväl fysiskt som psykiskt (WHO 1986). 
Hälsokommunikation och hälsoinformation är av vikt för att skapa stödjande miljöer, där 
människor har möjlighet att göra hälsosamma val. Hälsoinformation och stöd till individer 
och grupper anses vara framgångsrika om de sätts in där människor är bosatta, sysselsatta 
eller tillbringar sin fritid (WHO 1998).  
 
Haglund tydliggör stödjande miljöer för hälsa och dess koppling till människors vardag, där 
han beskriver möjliggörande av stödjande miljöer i förhållande till resurser och människors 
möjlighet att påverka. Han betonar att stödjade miljöer är samhällets stora utmaning, i vilken 
han betonar att insatser bör inriktas människors vardagliga miljö (Haglund 1996).  
 
För att skapa hälsofrämjande miljöer är också samverkan av vikt, då framgångsrik samverkan 
kännetecknas av att individer deltar och använder sig av de kontakter som binder samman 
verksamheter och föreningsliv samt använder sig av ett kollektivt tankesätt, samtliga arbetar 
tillsammans för att uppnå samma mål (Socialdepartementet 2007). 
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2.1.3 Känsla av sammanhang – en förutsättning för hälsa 
Människor behöver uppleva meningsfullhet, känna sammanhang för att förstå det som händer 
i deras liv, vilket påvisar huruvida människor förmår hantera påfrestningar. Känsla av 
sammanhang, KASAM, påverkar hälsan och är en förutsättning för den (Socialdepartementet 
2007). Begreppet består av tre grundläggande delar vilka är; Begriplighet, Meningsfullhet och 
Hanterbarhet (Antonovsky 2005).  
 
Begriplighet syftar till hur människor förmår att förstå och bedöma verkligheten. Människors 
förmåga att sätta de händelser som sker i livet i proportion till vad som är begripligt i 
förhållande till var och ens eget förnuft, för att kunna hantera och begripa det som sker. 
Meningsfullhet syftar till människors förmåga att känna att det finns ett syfte med det sker i 
livet. Det anses vara begreppets motivationskomponent, då komponenten ger individen styrka 
att se syftet med de utmaningar som sker. Därmed klarar individen med en hög känsla av 
meningsfullhet de krav som ställs under olika utmaningar då det finns en mening, ett syfte. 
Hanterbarhet syftar till vilken grad individer upplever att de har möjlighet att klara av olika 
situationer och utmaningar till i förhållande till de resurser som finns till förfogande. Det 
innebär således att en hög känsla av hanterbarhet leder till att individer har förmågan att reda 
ut alla de händelser som de ställs inför (Antonovsky 2005).  
 
2.1.4 Delaktighet och inflytande i sociala sammanhang 

En central del i samtliga människors liv är kontakter med andra individer och/eller grupper i 
samhället. Bristande sociala relationer kan bidra till ensamhet och utanförskap för enskilda 
individer. Det kan således leda till samhällsproblem, så som minskad tillit mellan människor 
och social desintegration (SOU 2000). Människor är i behov av sociala relationer, då 
gemenskap anses vara ett grundläggande behov för hälsa.  Dessutom behöver människor 
känna mening och förstå det som sker i sin omgivning (Socialdepartementet 2007). 
 
Wennerholm Juslin och Bremberg (2004) anser att barn och ungdomars psykiska hälsa 
främjas av faktiskt inflytande och resultatet från en sammanställning av empiriska studier 
visade på att ökat inflytande hos barn och ungdomar påverkade hälsa i positiv riktning, främst 
gällande den sociala och intellektuella hälsan. Det är viktigt att barn och ungdomar känner att 
de kan påverka sin egen situation, då ungdomars möjlighet till faktiskt delaktighet och 
inflytande anses öka deras själförtroende och tilltro till den egna personen.  
 
Resultat från en studie genomförd i USA, visar på att inflytande och deltagande i olika sociala 
sammanhang förebygger mental ohälsa bland ungdomar. Den visade att social gemenskap och 
integration hade en positiv inverkan på ungdomars förmåga att hantera stressorer och 
bibehålla en god hälsa. Social gemenskap och ökat inflytande för ungdomar i aktiviteter som 
berör dem visade att de kunde ge skyddande effekter på ungdomars mentala hälsa. Dock visar 
resultatet att för att interventioner, vilka ämnar till att öka socialt samspel och den social 
integration för barn och ungdomar från olika ursprung, skall vara effektiva behöver man se till 
deras olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder (Hull et. al 2008). 
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2.1.5 Sociala nätverk, socialt kapital och hälsa 
Sociala nätverk utgörs till stor del av familj, släkt och vänner, nätverk vilka är av betydelse 
för individers hälsa.  Sociala nätverk är en skyddsfaktor vilken förstärker självkänslan samt 
den psykiska och fysiska hälsan hos en individ (Socialdepartementet 2007). Sociala nätverk 
anses förbättra individers förmåga att hantera stress oavsett om individen var utsatt för 
riskfaktorer som fattigdom och/eller sjukdom, då det inger hoppfullhet om framtiden (Cartell 
2001).  
 
Socialt kapital definieras enligt Putnam (1993) som deltagande i ett socialt nätverk och anses 
vara en tillgång för hälsa för både individ och samhället. Socialt kapital skapas genom 
individers aktiva deltagande och är en viktig faktor för demokratibegreppet. Individer 
engagerar sig i så väl organiserade som oorganiserade verksamheter i samhället och anpassar 
sig efter de normer som uppstår i och med dessa.  
 
Professor Rothstein (2001) instämmer i Putnams teorier angående socialt kapital och dess 
betydelse för en fungerande demokrati. Rothstein anser att socialt kapital har en positiv 
påverkan på individers förtroende för de politiska organen i samhället samt deras organisation 
och beslut. 
 
Organiserat föreningsliv kan bidra till att skapa nätverk som är baserade på tillit då det enligt 
en studie framkom att organisationens arbete är av underordnad betydelse, att det viktigaste är 
att individer deltar i någon form av organiserad aktivitet. En viktig komponent i socialt kapital 
ansågs vara ”weak ties”, vilket är ytliga kontakter mellan individer (Putnam (1993). Det anses 
vara mer gynnsamt att ha ett stort antal ytliga kontakter än ett fåtal närmare vänner för att ha 
en möjlighet att exempelvis få ett arbete detta påverkar i sin tur hälsan positivt (Granovetter 
1973).  
 
Statens folkhälsoinstitut presenterade år 2005 en undersökning av frivilligt arbete och dess 
eventuella effekter på individers hälsa. Det var en kvalitativ analys vilken beskrev samband 
mellan olika aspekter av fysiskt och psykiskt hälsa i samband med individers frivilligarbete i 
föreningslivet. Studien undersökte tre typer av frivilligt arbete; insatser som sker inom ramen 
för organiserat föreningsliv, deltagande i ett informellt nätverk samt frivilligt arbete som sker 
informellt utanför föreningslivet. Resultat från studien visade på samband mellan hälsa och 
frivilligt arbete, dock var det svårt att avgöra riktningen då studien var en tvärsnittstudie.  Det 
ansågs finnas samband mellan frivilliga insatser och hälsa, där det också anses finnas 
koppling till socialt kapital. Socialt kapital anses vara större hos frivilligt arbetande individer 
eller de som har tillgång till andra ideella informella nätverk. De individer i studien vilka 
ägnade sig åt frivilligt arbete hade också bättre hälsa än de vilka inte ägnade sig åt det, 
därmed anses det även föreligga samband mellan frivilligt arbete, socialt kapital och hälsa 
(Lundåsen 2005).  
 
2.3 Ungdomar i demokratin 

Samhället bygger på demokrati och på att de mänskliga rättigheterna respekteras, där målet 
för demokratipolitiken innefattar bland annat att öka individens inflytande så att alla 
människor kan och har möjlighet att påverka sin egen vardag (Integration- och 
jämställdhetsdepartementet 2010) .  
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För att samhället ska upprätthållas demokratiskt, krävs att politiken hela tiden hålls vid liv och 
att det sker en ständig dialog mellan alla Sveriges medborgare. Det krävs en social 
gemenskap, förståelse och acceptans för samhällets normer och värderingar för att samhällets 
värdegrund ska upprätthållas. Kunskap, medvetenhet och förståelse är viktiga beståndsdelar i 
dialogen mellan unga och vuxna samt inom grupperna (Integration- och 
jämställdhetsdepartementet 2010).  
 
När ungdomar i allmänhet beskriver vad de avser med inflytande, framhåller de att ha 
möjlighet att delta, vara delaktig och ta del av olika processer, att ha inflytande i och kunna 
påverka beslut som tas samt att ha möjlighet att själv välja mellan vilka alternativ som 
individen vill ha inflytande i och vara delaktig i. Det innebär inte endast möjligheter att göra 
sin röst hörd utan att det som individen sagt måstes också tas hänsyn till, annars tappar 
innebörden i begreppet sin betydelse och det går inte längre att tala om inflytande och 
möjlighet att påverka. Inflytande innebär således delaktighet, medverkan och valfrihet 
(Sveriges Ungdomsråd 2009).  
 
Samhället har kommit att förändras markant under 1900-talet och gränserna mellan barn, 
ungdom och vuxenlivet har delvis suddats ut. Enligt Ungdomsstyrelsen ser också olika 
generationer olika på ungdomstiden, alltså vad det innebär att vara ungdom och vad det 
innebär att vara vuxen. Därmed blir gränserna alltmer flytande och det som ungdomar själva 
anser med att vara vuxen är sällan detsamma som vuxna anser (Ungdomsstyrelsen 2007).  
 
Ungdomar har på sammas sätt som vuxna möjlighet att göra sin röst hörd i samhället. Oavsett 
ålder kan en individ vara delaktig och delta i politiken såsom att delta i debatter, skriva 
insändare eller lämna medborgarförslag. För att delta i dessa samhälleliga processer krävs inte 
att ungdomar är 18 år. Det går att beskrivas enkelt med de tre typer av demokrati som finns; 
valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Det är egentligen enbart valdemokrati 
som inte ungdomar har rätt att delta i, eftersom det krävs att individen har nått en 
myndighetsålder för att få delta, men i övrig demokrati har ungdomar rätten att delta och ha i 
inflytande (Sveriges Ungdomsråd 2009).  
 
Hammarberg (2002) anser dock att det kan uppstå en konflikt i att se till barns bästa samtidigt 
som samhället har skyldigheter att försäkra att barn och ungdomar har möjligheter till 
inflytande i frågor som rör dem själva. Barns ålder och mognad kan ibland ha inverkan på i 
vilken mån barn och ungdomar ska ha möjlighet att vara med och påverka och bestämma då 
de inte alltid har kunskap eller förmåga att avgöra vilka beslut som är bäst för dem. 
Hammarberg rekommenderar således att sunt förnuft används så att barn och ungdomar kan 
och får påverka de frågor som de kan och vill påverka. 
 
2.3.1 Politiskt deltagande 

Attityder och värderingar påverkar graden av faktiskt inflytande bland unga mer än social 
bakgrund och levnadsförhållanden. Politiskt självförtroende anses också vara en faktor vilken 
är särskilt viktig för att unga ska vilja delta och engagera sig i politiken. Det innebär således 
att utan tilltro till sin omgivning, sina medmänniskor och till sin omgivning kommer inte 
ungdomar att vilja delta politiskt. Därmed är det viktigt att stärka det politiska självförtroendet 
för att få ungdomar att vilja delta samt att få deras engagemang att växa (Ungdomsstyrelsen 
2007).  
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Det krävs också att ungdomar får positiva erfarenheter av såväl politiken som av vuxnas 
agerande gentemot dem för att de ska vilja engagera sig. För att sätta fart på ungdomars 
intresse för samhällsfrågor och politik anses det också viktigt att låta dem delta i såväl 
politiska debatter som i argumentationer i skolan. Detta för att tidigt i livet öka ungdomars 
politiska självförtroende genom att i ett tidigt skede lära dem att uttrycka sina åsikter samt att 
kunna stå för dem gentemot andra. För att kunna uppnå detta kan bland annat skola och 
föreningsliv eller andra arenor där ungdomar befinner sig på sin fritid vara viktiga hjälpmedel 
(Ungdomsstyrelsen 2007).  
 
Vuxna uttrycker ofta att det finns specifika ungdomsfrågor, vilka ungdomar vill engagera sig 
i, dock ser verkligheten annorlunda om ungdomar tillfrågas. Ungdomar anser inte att det finns 
speciella ungdomsfrågor utan de politiska frågor som ungdomar vill engagera sig i utan de vill 
engagera sig i samma frågor som vuxna (Sveriges Ungdomsråd 2009). Ungdomar vill ha 
möjlighet att påverka i samma frågor som vuxna och de vill ha möjlighet att göra sin röst hörd 
(Ungdomsstyrelsen 2007).  
 
Resultat från ungdomsstyrelsens rapport, Unga med attityd, visar att ungdomars åsikter inte 
skiljer sig märkbart från vuxnas åsikter och att det inte enbart är ålder som är av betydelse för 
att individer väljer att engagera sig samt vilket område de väljer att engagera sig i 
(Ungdomsstyrelsen 2007). Det innebär enligt Sveriges Ungdomsråd (2009) att det inte enbart 
är ålder som är den viktigaste faktorn i fråga om vem som väljer att delta i politiska 
sammanhang, det finns även andra faktorer vilka är lika viktiga, se figur 1 (Sveriges 
Ungdomsråd 2009).  
 
 

 
 
 
Figur 1, Faktorer för politiskt deltagande.  
Källa: Sveriges Ungdomsråd (2009). 
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2.3.2 Inflytandeforum för ungdomar 
Under 1990-talet skapade många av Sveriges kommuner olika inflytandeforum för ungdomar 
för att möjliggöra ett ökat ungdomsdeltagande i politiken. Ungdomsråd anses vara ett medel 
för att möjliggöra detta men som inte bör utesluta andra inflytandeforum. De framför vikten 
av att det finns olika typer av inflytandeforum som kompletterar varandra, för att möjliggöra 
att ett ungdomsperspektiv genomsyrar alla beslut som tas på såväl lokal som nationell nivå. 
För att ungdomar ska utvecklas till demokratiska medborgare krävs att de har möjlighet att 
påverka sin egen vardag. Då ungdomsperspektiv vanligen är en brist i politiska sammanhang 
kan ungdomsråd vara ett medel för att öka ungdomars delaktighet och inflytande inom 
politiken och i samhället (Sveriges Ungdomsråd 2008B). 
 
Verksamheten kan se olika ut men om ett inflytandeforum ska klassas som ett ungdomsråd 
krävs att det följer några olika kriterier. Det ska bland annat; inte ingå i skola eller 
fritidsgårdars verksamhet, vara en uttalad verksamhet, kärnan av verksamheten ska bestå av 
ungdomar samt att de ska bidra till att ett ungdomsperspektiv genomsyrar lokala beslut 
(Sveriges Ungdomsråd 2008B). Centralt för alla ungdomsråd är dock att de bedriver lokalt 
eller kommunalt politiskt, ekonomiskt, socialt eller kulturell arbete.6 Verksamheten syftar 
således till att öka ungdomars inflytande och att utveckla ungdomars miljö där de lever, i sin 
kommun, i sin stad eller i sin stadsdel (Sveriges Ungdomsråd 2008A).  
 
Regeringen gav ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga de olika former av 
ungdomsinflytande som finns lokalt i Sverige samt att analysera framgångsfaktorer och 
utvecklingsmöjligheter i det lokala arbetet med ungdomsinflytande. De ska även sprida 
exempel på hur kommuner och landsting kan främja ungas inflytande (Socialdepartementet 
2007). Undersökningen visade bland annat att det finns olika typer av ungdomsråd, men 
undersökningen innefattar inte alla typer av ungdomsråd då det finns sådana som samverkar 
mellan olika kommuner samt att några kommuner har både kommunala ungdomsråd och 
ungdomsråd aktiva i olika stadsdelar (Sveriges Ungdomsråd 2008B). 
 
De olika typer av ungdomsråd vilka undersökningen visade kan urskiljas på tre nivåer; 
1. Ungdomsråd, vilka är aktiva inom ett särskilt politikerområde och kan fungera som 
referensgrupp inom något område, för någon förvaltning. Exempelvis som ett 
ungdomskulturråd för kulturförvaltningen. 
2. Stadsdelsråd, vilka är aktiva i del av kommunen med flera politikerområden. Vilket är 
en form som vanligen endast används i stora kommuner. 
3. Centrala ungdomsråd, vilka är aktiva på kommunnivå (Sveriges Ungdomsråd 2008B). 
 
Det finns också ett nationellt ungdomsråd vilket växte fram som ett resultat av att ungdomsråd 
från hela Sverige samlades för att byta erfarenheter och ta del av varandras arbeten. Sveriges 
Ungdomsråd bildades 2003 och är en paraplyorganisation för ungdomsråden i Sverige. De 
verkar för att stärka lokala och kommunala ungdomsråd men arbetar också aktivt för att stärka 
ungdomars rättigheter (Sveriges Ungdomsråd 2008B). Organisationens syfte är att skapa 
förutsättningar så att ungdomsråden har möjlighet att förverkliga sina syften (Sveriges 
Ungdomsråd 2008A).  
 

                                                
6 http://sverigesungdomsrad.se/  2010-05-06 
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2.3.3 Ungdomsrådet, Ung0171 
Fritidsförvaltningen i Enköpings kommun startade under 2006 ett inflytandeforum för 
ungdomar genom att ha öppna möten varje månad, där ungdomar bland annat fick möjlighet 
att delta och påverka byggnationen av ett Ungdomens Hus i Enköping. Resultatet av dessa 
möten var att ungdomar i kommunen engagerade sig och i november 2008 beslutades det i 
fullmäktige att det skulle inrättas ett lokalt ungdomsråd.7 
 
Verksamheten är ett religiöst och partipolitiskt obundet lokalt inflytandeforum för ungdomar, 
som ska möjliggöra att ungdomar kan göra sin röst hörd i kommunala beslut samt att hjälpa 
ungdomar med arrangemang av olika slag. Verksamheten syftar till mångfald och till att 
påvisa att ungdomars synpunkter behövs i den kommunala verksamheten (Ung0171 2009). 
Ungdomsrådet, Ung0171, vänder sig till ungdomar i åldern 14-23.8 
 
Rådet består idag av 17 medlemmar, vilka är engagerade i två arbetsgrupper, 
demokratigruppen och arrangörsgruppen. Dessa har olika fokus för att ungdomarna i rådet ska 
få möjlighet att påverka på olika sätt.9 Demokratigruppens arbete inriktar sig mer på att verka 
som en remissinstans för den kommunala verksamheten, att samverka med politiker för att 
utveckla Enköpings kommun till en mer ungdomsvänlig kommun. Arrangörsgruppens arbete 
riktar sig mer till att arrangera olika events för ungdomar i Enköping.10 
 

2.4 Problemformulering 
Delaktighet och inflytande är en del av det folkhälsopolitiska arbetet på nationell, regional 
och lokal nivå. Det är viktigt att satsa på ungdomar under deras uppväxt för att de ska uppleva 
att de har möjlighet att delge sina åsikter i den miljö som de möter i sin vardag. Ungdomar har 
liksom vuxna rätten att ha möjlighet att påverka sin vardag och i frågor som berör dem. 
Delaktighet, deltagande, inflytande och demokrati är grundläggande för att ungdomar ska 
uppleva att de har möjlighet att kunna göra det.  
 
Inom den kommunala verksamheten anses ungdomsforum skapa möjligheter för ungdomar att 
vara delaktiga, möjlighet att påverka samt möjlighet att utvecklas positivt. Genom att satsa på 
ungdomar, låta de känna att de får vara med så stärks deras självförtroende, självkänsla, 
känsla av mening och ökad vardagsmakt. Att ungdomar genom att delta i ungdomsforum 
bidrar till att utveckla dem till demokratiska och hälsosamma medborgare, vilket också anses 
stärka och främja folkhälsan på sikt. 
 
Det finns forskning angående ungdomsinflytande och dess inverkan på ungdomars 
upplevelser av delaktighet och inflytande i deras vardag. Det finns också studier angående 
ungdomsinflytande och politiskt deltagande. Inflytandeforum eller ungdomsråd kan se olika 
ut i olika kommuner, städer och stadsdelar. Därav kan det vara intressant att se hur ungdomar 
i Enköping upplever att ungdomsrådet där fungerar samt vilken inverkan de upplever att det 
har på individers hälsa i kommunen. 
 
 
                                                
7 http://www.enkoping.se/  2010-05-06 
8 http://www.ung0171.se/  2010-05-06 
9 http://www.enkoping.se/ 2010-05-06 
10 www.ung0171.se 2010-05-06 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur ungdomar i ungdomsrådet Ung0171 upplever 
delaktighet och inflytande i utveckling av kommunal verksamhet, utifrån ett hälsofrämjade 
perspektiv. 
 
1. Hur definierar ungdomarna i ungdomsrådet delaktighet och inflytande? 
 
2.  Hur upplever ungdomarna i ungdomsrådet ungdomars möjligheter till delaktighet och 

inflytande i den kommunala verksamheten? 
 
3. Hur upplever ungdomarna i ungdomsrådet att verksamheten kan verka hälsofrämjande 

för ungdomar? 
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4 METOD 
 
4.1 Studiedesign 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats. Metodvalet 
baserades utifrån studiens syfte med stöd av Kvale (2007), vilket syftar till att undersöka och 
definiera hur ungdomar upplever sina möjligheter i verksamheten. Studien kan med stöd av 
Olsson och Sörensen (2007) beskrivas som en deskriptiv studie då den beskriver hur 
styrelsemedlemmar i Ung0171 upplever några aspekter av sitt arbete under den perioden då 
datainsamlingen ägde rum. 
 
Gruppintervjuer valdes som metod för datainsamling. Gruppintervjuer definieras enligt 
Gillham (2008) som följande; en gruppintervju har en öppen och sökande karaktär med syfte 
att utforska och lämpar sig väl när forskarna går in i en miljö vilken är relativt okänd för dem 
samt att de är inte är kända i miljön. Gruppintervjuerna kan ge indikationer på frågor som går 
djupt exempelvis konflikter och klagomål som inte kommer fram i en individuell intervju.  
 
4.2 Respondenter 

Studien var en totalundersökning, vilket innebar att samtliga deltagare i Ung0171 var 
inbjudna att delta i gruppintervjuerna. Kontakten med Ung0171 upprättades via 
ungdomsrådets ungdomslots på kommunen, då ett möte bokades med representanter från 
rådet och kommunen. 
 
De deltagande ungdomarna var mellan 15 och 20 år. Av de 17 ungdomarna vilka är aktiva i 
rådet deltog 12 i gruppintervjuerna, vilket gav ett bortfall på fem ungdomar vilka inte deltog i 
studien. 
 
Det deltog sex respondenter i vardera intervju. I gruppintervjun med demokratigruppen deltog 
två flickor och fyra pojkar, i gruppintervjun med arrangörsgruppen deltog fyra flickor och två 
pojkar. 
 
4.3 Datainsamling  

Innan gruppintervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev, ut via e-post till 
samtliga ungdomar i Ung0171, se bilaga 1, för att informera dem om gruppintervjuerna, 
syftet med undersökningen samt hur denna skulle gå tillväga. Det presenterades ytterligare en 
gång på ett av Ung0171s styrelsemöten som författarna varit inbjudna till. 
 
Det fanns två naturliga arbetsgrupper i Ung0171s styrelse, vilka utgjorde de två 
gruppintervjuer som genomfördes.  Demokratigruppen utgjorde således den ena gruppen och 
arrangörsgruppen den andra. Det var sex deltagare i vardera gruppintervju. 
 
Intervjuguiden, se bilaga 2, till gruppintervjuerna är en semistrukturerad intervjuguide och 
utformades utefter studiens syfte samt frågeställningar med stöd av Olsson och Sörensen 
(2008). Det medförde att intervjuguiden hade en låg grad av standardisering och låg grad av 
stuktur.  
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Det innebar att moderatorn ledde en diskussion mellan respondenterna kring förutbestämda 
frågor samt att intervjufrågornas ordningsföljd anpassades utefter respondenterna (Kvale 
1997). 
 
Gruppintervjuerna leddes av en moderator som har grundläggande information kring ämnet 
som diskuterades. Till sin hjälp hade modertorn en observatör, observatörens uppgift var att 
observera deltagarna och anteckna respondenternas uttryck, känslor samt deras reaktioner.  
 
Gruppintervjuerna genomfördes under vecka 16 med tre dagars mellanrum. 
Gruppintervjuerna hölls i Ungdomens Hus i Enköping. Samtliga deltagare satt i en soffgrupp 
likt en cirkel så att samtliga deltagare kunde se varandras ansikten, moderatorn satt även inne 
i cirkeln medan observatören satt något utanför cirkeln. Gruppintervjuerna spelades in med 
hjälp av en diktafon och pågick under cirka en timme vilket innebar att moderatorn och 
observatören fick en uppfattning av hur deltagarna upplever det specifika problemområdet.  
 
4.4 Analys av insamlat material 

Analys av insamlat material från de kvalitativa gruppintervjuerna genomfördes genom att 
intervjuerna transkriberades ordagrant och sedan analyseras med hjälp av 
meningskoncentrering (Kvale 1997). Antalet transkriberade sidor som analyserades var 50 
A4-sidor samt sex A4-sidor med minnesannteckningar från gruppintervjuerna. 
Minnesanteckningarna över respondenternas känslouttalanden och attityd användes som ett 
komplement till transkriberingen för att inte förlora dimensionen i det respondenterna sade. 
Då betoning, tempo samt tonläge försvinner i en transkribering vilket kan förändra betydelsen 
i ett citat.  
 
Det material där respondenterna diskuterade kring studiens syfte och frågeställningar klipptes 
in ett tomt dokument för att sedan analyseras. Det transkriberade materialet lästes och de 
enskilda meningarna från vardera gruppintervju analyserades gentemot helheten.  
 
Analysen utgick från Kvales (1997) meningskoncentrering vilket innebar att det som sades 
under gruppintervjuerna sammanfattades kort och koncist utan att förlora innebörden av vad 
som hade sagt under gruppintervjuerna. Dessa meningar analyserades sedan utifrån 
frågeställningarna där de ”utklippta” meningarna sorterades in i tre huvudkategorier: 
Respondenternas definition av begreppen Delaktighet, Inflytande och Demokrati; Deras 
upplevda möjligheter till påverkan inom den kommunala verksamheten samt Ung0171 som en 
hälsofrämjande verksamhet för individen och samhället. De tre huvudkategorierna delades 
sedan in i underkategorier, exempelvis delades den första kategorin in i de tre 
underkategorierna delaktighet, inflytande, och demokrati. 
 
De citat vilka valdes att presenteras i resultatet speglar respondenternas upplevelser kring de 
frågor som diskuterades. Citaten valdes att omvandlas från talspråk till skriftspråk för att 
underlätta läsningen samt säkerställa anonymiteten för respondenterna, då de hade ett 
individuellt språk. Kvale (1997) användes som stödlitteratur vid bearbetningen av citat och 
resultat. 
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4.5 Etiska aspekter 
Författarna har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer genom att 
de säkerställde att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet infriades.  
 
Informationskravet uppfylldes genom att samtliga berörda parter fick ta del av informationen 
angående den aktuella forskningen så som syftet med undersökningen, vem eller vilka som 
genomförde denna, gav kontaktuppgifter till respondenterna om de skulle uppkommit 
funderingar samt att gav information om hur resultatet redovisades och publicerades. De 
informerades om att deltagandet i undersökningen var frivilligt och att deltagarna själva fick 
avgöra om de vill vara med eller inte. Det betonades även att en individ kunde välja att 
avbryta sitt deltagande under arbetets gång. 
 
Författarna informerade om hur det inspelade materialet hanterades, att det var inlåst under 
arbetets gång för att sedan förstöras samt att alla uppgifter behandlades så att inga obehöriga 
kunde ta del av inspelningarna eller personuppgifter. Materialet behandlades konfidentiellt 
och det är inte möjligt att sammankoppla en särskild respondent till ett citat. 
 
Respondenterna gav sitt samtycke till studien genom att delta vid gruppintervjuerna, 
godkänna informationen och tillåta att intervjuerna spelades in. 
 
Med hänsyn till Nilstun’s (1993) omsorgsprincip att inte göra skada samt främja 
välbefinnande samt att studien innebar nytta diskuterades syftet med de ansvariga för 
UNG0171 samt deras förväntningar på hur de kunde använda resultatet i framtiden i ett 
hälsofrämjande syfte för stadens ungdomar. Detta utan att de hade möjlighet att påverka 
studiens syfte och frågeställningar. 
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5 RESULTAT 
 
5.1 Ung0171 om delaktighet, inflytande och demokrati 

Det framkom i studien att respondenterna upplevde att ungdomar i allmänhet har kunskap 
kring begreppen delaktighet, inflytande och demokrati och dess innebörder. De är 
grundläggande begrepp vilka barn och ungdomar ska lära sig i skolan. Det ansågs att alla 
ungdomar troligtvis hört talas om begreppen, men att de inte besitter kunskap om vad de 
exakt betyder.  
 
De upplevde att ungdomar först på gymnasiet får djupare kunskap om begreppens betydelse, 
och att de enbart berördes övergripande i grundskolan. De ansåg att även om ungdomar inte 
har kunskap om begreppens exakta betydelse, vet de ändock vad de betyder i vardagen. De 
ansåg att då det svenska samhället bygger på demokrati lever de i demokrati redan från första 
årskursen i skolan, där de naturligt övar på begreppen dagligen. 
 
Det uttrycktes att individer har olika uppfattning om innebörden och betydelsen av 
delaktighet, inflytande och demokrati. Det framkom att de upplevde att ungdomar i allmänhet 
definierar demokrati på samma sätt, då det är grundläggande i det svenska samhället, men att 
inflytande kunde ha olika betydelse för olika individer. Det framkom också att även om 
individer är medvetna om begreppens innebörd, anses de inte bekväma att använda sig av 
dem i sin vardag.  
 
5.1.1 Delaktighet 

Det uttrycktes att delaktighet innebär att individer deltar aktivt i någonting. Begreppet 
kännetecknas av att individer aktivt är med i utvecklingen av det som denne deltar i och där 
alla som deltar strävar efter att uppnå gemensamma mål.  
 

”Man behöver ju inte alltid bygga huset, men man är ju ändå delaktig om man 
följer husets utveckling” (Demokratigruppen). 

 
Respondenterna ansåg att deltagande kan ske i olika grad. En individ kan således vara 
delaktig enbart genom att exempelvis läsa tidningen på morgonen med syfte att ta del av vad 
som händer i dennes omgivning, för att vara mer delaktig kan denne läsa tidningen 
tillsammans med någon annan och sedan diskutera innebörden av det som berörs i artiklarna.  
 
Det uttrycktes att delaktighet syftar till någon form av samarbete, där människor är med om 
någonting och är engagerade utifrån sina individuella förutsättningar. En individ kan vara 
delaktig genom att delge sin åsikt eller genom att engagera sig i det arbetet som bedrivs. 
Delaktighet ansågs vara viktigt, då det innebär samarbete där samtliga berörda individer följer 
arbetet. Det ansågs viktigt att det fanns ett samspel mellan individerna och att alla är 
delaktiga.  
 

”Delaktighet är när en individ är delaktig i gruppens arbete i nuet samt i det 
som komma skall. Om en individ gör någonting så ska resten av gruppen följa 
den riktningen, det är bara en individ som till exempel skriver ett inlägg till 
tidningen, men de andra är delaktiga i det som skrivits.” (Arrangörsgruppen). 
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Respondenterna ansåg att det är viktigt att vara delaktig samt att kämpa för ungdomarnas 
perspektiv. Detta stärker individen och ger ökade möjligheter att träffa nya människor, inom 
kommunen såväl som andra engagerade vuxna, ungdomar och barn. Det är viktigt för det 
sociala nätverket, att lära sig samspel och att alla är med. Genom delaktighet i olika grupper 
kan de öka sitt kontaktnät, att genom samtal inom gruppen lära känna fler människor.  

 
”Det är viktigt med delaktighet, ett samspel med vänner. Det är viktigt att ingen 
är ensam utan att alla är med i ett nätverk” (Arrangörsgruppen). 

 
5.1.2 Inflytande 

Respondenterna uttryckte att inflytande innebär att individer har möjlighet att påverka det 
som dem är delaktiga i, det uttrycktes som att ”då är man inte bara delaktig utan då får man 
möjlighet att påverka det som man är delaktig i” (Demokratigruppen).  
 
Om individer har möjlighet att påverka exempelvis ett husbygge, kan de påverka hur husets 
utseende. Vilket uttrycktes att då har de möjlighet att bestämma om huset ska ha två eller tre 
våningar, alternativt vilka tapeter som huset kommer att ha. Det uttrycktes också att 
delaktighet och inflytande innebär demokrati, då dessa begrepp syftar till att en individs 
möjlighet att påverka sin och andras situation. 
 

”Inflytande är att få sin röst hörd inom den gruppen man är delaktig i och det är 
viktigt, man mår inte bra av att inte få vara med och bestämma inom gruppen” 
(Arrangörsgruppen). 

 
Det uttrycktes att det är viktigt att ha möjlighet till inflytande bland annat av den anledningen 
att det är de som bor i staden och de kommer att leva där som vuxna. Därmed vill de ha 
möjlighet att påverka det arbetet som bedrivs inom kommunen. 
 

”Det är ju vi som bor här, så det är vi som ska stå ut med det som byggs därför 
är det viktigt att ha få vara med och påverka det” (Demokratigruppen). 

 
Respondenterna uttryckte att inflytande är viktigt eftersom det innebär att göra sin röst hörd, 
vilket ansågs generera i ett mervärde i form av kunskap och erfarenhet. Det upplevdes att 
inflytande kunde tolkas olika och syftade till; individens egna möjligheter att påverka i 
samhället, möjlighet att uppleva att det finns potential att förändra något vilket anses orätt 
och/eller en maktfaktor, att bestämma över andra. 
 
5.1.3 Demokrati 

Demokrati uttrycktes som grundläggande för det svenska samhället och ansågs vara ett 
levnadssätt och upplevdes inte vara något som individer tänker på utan är självklart och 
naturligt i vardagen.  
 

”Allt som vi sysslar med är demokratiskt, såväl till vardags som här i 
ungdomsrådet, man tänker inte på demokrati så mycket, det är mer som ett 
levnadssätt. Vi lever i ett demokratiskt samhälle, så allt vi gör har på något sätt 
med demokrati att göra” (Arrangörsgruppen). 
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Det uttrycktes att demokrati är ett samhälle där individer kan känna sig trygga och uppleva att 
de har möjlighet att påverka sin egen vardag. Det innebär att alla individer har samma röst 
och att allas röst är lika mycket värd samt att alla är fria medborgare, med samma 
förutsättningar. Respondenterna uttryckte att det skulle upplevas bra om individen inte alltid 
behövde tänka på lagar, regler, normer och värderingar och kunde göra som de själva 
upplevde att de ville. Dock ansågs det slutligen bäst för samtliga individer i samhället med 
demokratiska beslut. 
  

”Individen får aldrig vara ett kugghjul i statens stora maskineri, utan staten och 
kommunen ska vara till för individen, det är grundidén” (Demokratigruppen). 

 
5.2 Ung0171 om ungdomars möjligheter till delaktighet, inflytande och demokrati 

Respondenterna uttryckte att om de skulle ha möjlighet att påverka måste individer besitta 
kunskap om hur de ska gå till väga och veta exakt vad de vill ha sagt. Detta för att kunna 
konversera med vuxna samt bli tagna på allvar. Dock upplevdes det att många ungdomar inte 
är intresserade av att vara engagerade i någonting eller försöka påverka i något ändamål. Det 
framkom att då en individ har ett eget intresse och tar vara på det, upplevdes det inte finnas 
några svårigheter att engagera sig och vara delaktig. Det uttrycktes att i regel alla ungdomar 
vet om att de kan påverka sin vardag och det ansågs inte svårt att engagera sig i något, gå med 
i ett ungdomsråd eller elevråd. Dock ansågs det viktigt att ungdomar omges av en miljö, 
vilken tillåter dem att vara delaktiga, om ungdomar ska vilja engagera sig. 
 

”Det känns skönt att veta att man faktiskt kan göra någonting, att det alltid går 
att komma på en lösning på olika problem tillsammans” (Demokratigruppen).  

 
Respondenterna uppgav att de genom rådet fått en ökad inblick i vad ungdomar kan göra i en 
kommun. Att de genom studiebesök och möten inom den kommunala verksamheten upplever 
de att de kan göra skillnad trots att de inte är myndiga.  
 
5.2.1 Ålderns betydelse 

Det uttrycktes att det finns en naturlig åldersgräns när det gäller möjlighet att påverka, en 
myndighetsålder som innebär att en individ får rösta och sitta med i nämnder. Innan dess finns 
möjligheten att gå med i elevråd, ungdomsförbund och diverse andra ungdomsorganisationer. 
Det handlar då det mer om att vara mogen i förhållande till sin ålder. När det gäller vilja att 
engagera sig och påverka det som sker i den egna omgivningen, upplevde man att det 
förekom en så kallad machokultur bland ungdomar i form av attityder att inte vilja eller förmå 
att bry sig. Detta upplevdes som ett hinder för ungdomar att engagera sig. Då de inte anser att 
de har någon möjlighet att påverka, finns det inte någon mening med att engagera sig. 
Respondenterna upplevde att ungdomar intalar sig att de inte kan göra något och på så sätt 
placerar de sig i en hjälplös situation. Det talades om att det hade varit hopplöst att ha stannat 
kvar i en sådan situation, där individen upplever sig vara hjälplös. Det uttrycktes att genom 
ungdomsrådet har respondenterna fått kännedom och kunskap om att hur de kan påverka och 
”att det aldrig finns en position i samhället där en individ inte kan göra någonting” 
(Demokratigruppen).  
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När det gäller att föra ett samtal med politiker framkom att det ofta upplevdes som att en 
individ som är 23 år blir bemött med mer respekt än en som är 13 år, även om de delger 
samma åsikter eller synpunkter.  
 

”Vi upplever att det inte spelar så stor roll vad man säger utan att det är åldern 
som avgör hur mycket politikerna lyssnar” (Arrangörsgruppen). 

 
Respondenterna uttryckte att de önskar att det sker ett kunskapsutbyte oavsett ålder. 
Ungdomarna var positiva till att de vuxna delar med sig av sin större erfarenhet till ungdomar, 
samtidigt som ungdomar kan delge sina tankar och därmed kan de lära av varandra. 
 
5.2.2 Möjlighet att påverka i kommunal verksamhet 

Respondenterna ansåg att det finns möjligheter att påverka inom kommunen även om det inte 
alltid är enkelt att veta hur de ska gå tillväga och förmedla sin åsikt. Det upplevdes att genom 
ungdomsrådet får ungdomarna vara delaktiga och möjlighet att påverka sin vardag. De har 
möjlighet att delge sina åsikter till politiker och möjlighet försöka påverka politikerna att 
tänka utanför ramarna. Det ansågs att vuxna har tendens att tänka fyrkantigt och annorlunda i 
förhållande till ungdomar.  
 

”Det är intressant att sitta och lyssna på deras åsikter, man lär sig någonting 
varje gång, politikerna är väldigt tydliga vad de tycker, även om de ibland har 
helt fel. Ibland vet de inte riktigt vad de pratar om, de har en uppfattning av vad 
vi ungdomar vill och vad vi är intresserade av, fast vi egentligen vill ha det 
tvärtom. Vi i UNG0171 upplever det som ett vanligt problem, att de vuxna 
förväntar sig att vi ska tycka på ett visst sätt och så jobbar de utifrån det utan att 
fråga oss om hur vi tycker” (Arrangörsgruppen). 

 
Det uttrycktes att det är politiker som bestämmer hur Enköpings vision ska se ut i framtiden, 
men att ungdomar inte får vara delaktiga i besluten. Det uttrycktes att respondenterna hade 
förtroende för att politiker fattar bra beslut, men att de gärna ville få chansen att var med och 
delge sina åsikter.  De ansåg att det är först via ungdomsrådet som de fått möjligheten att göra 
sin röst hörd.  
 

”Så det har tagit lite tid att få sin röst hörd i det här samhället” 
(Demokratigruppen). 

 
Respondenterna upplevde att det finns mycket människor som är engagerade, vuxna som är 
villiga att lyssna på det som ungdomar har att säga och att det upplevdes som att de blev mer 
intresserade av att lyssna om de nämnde att de kom från ungdomsrådet. Det framkom att de 
anser att politiker och tjänstemän i regel är positiva och tillmötesgående till de åsikter och 
förslag som ungdomar presenterar. Det upplevdes dock som svårt att veta huruvida de 
behandlar de förslag som ungdomarna tar fram då kommunikationen oftast stannar där. Det 
uttrycktes att de inte är ett krav från ungdomars sida att deras tankar ska leda till något 
resultat, utan mer att de ska få känna att de får vara delaktiga.  
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Även om politikerna inte alltid kan genomföra ungdomarnas förslag upplever respondenterna 
ändå att politikerna lyssnar på det som de har att säga och även om de inte har möjlighet att 
påverka upplever de ändock har de fått möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattas, de 
har fått delge sin åsikt.  Det ansågs vara ”deltagande på hög nivå” (Demokratigruppen). 
 
Respondenterna upplevde att det talas om ungdomsfrågor och icke ungdomsfrågor inom 
politiken, områden vilka berör och intresserar ungdomar samt frågor vilka inte gör det. Det 
uttrycktes att ungdomar anser det viktigast att vara delaktiga i frågor vilka direkt berör 
ungdomar men att individer själva måste få definiera vad det är som berör dem, då det är olika 
från individ till individ. De ansåg att ungdomar inte alltid har kunskapen att påverka inom alla 
områden, men att de vill kunna påverka inom de områden vilka de känner att de kan och vill. 
Även om de inte innehar djup kunskap inom vissa områden tror de ändå att de kan ge viktiga 
synpunkter.  
 

”Vissa har nog glömt att man kan vara intresserad av frågor som indirekt 
påverkar oss ungdomar” (Arrangörsgruppen). 

 
Det upplevdes vidare att vuxna ibland bestämmer vilka frågor som ungdomar är intresserade 
av utan att fråga ungdomarna. Respondenterna upplevde att politikerna ibland anser att de inte 
är intresserade av att ge synpunkter på vissa frågor och därmed inte frågar efter ungdomars 
perspektiv.  Det uttrycktes att politikerna i regel lyssnar på det som de har att säga när de ber 
om ungdomars åsikter, men att de inte annars riktigt får gehör. 
  

”Det borde vara så att de kom med alla sina idéer som handlar om ungdomar 
till oss så att vi kan godkänna dem innan de börjar arbeta med det. Det borde 
finnas ett bättre samarbete och bättre kommunikation mellan de vuxna och oss” 
(Arrangörsgruppen). 

 
Det framkom att kommunen påtalar att de vill ha kännedom om ungdomars perspektiv och att 
ungdomsrådet är viktigt för dem, men att de tvivlade något då de olika förvaltningarna inte 
utsett kontaktpersoner till rådet inom den tid som varit utsatt. Kontakten med 
fritidsförvaltningen upplevdes fungera mycket bra och kontakten ansågs vara naturlig då 
ungdomsrådet är en del av förvaltningen. Respondenterna menade att de ser hoppfullt på att 
kontakten med övriga förvaltningar skulle komma att förändras till det bättre i framtiden, då 
de nu erhållit kontaktpersoner på de olika förvaltningarna. De påtalade att eftersom kontakten 
med övriga förvaltningar tidigare varit obefintlig kunde den enbart bli bättre och de hoppades 
att kontakten med de andra förvaltningarna skulle komma att fungera lika bra som kontakten 
med fritidsförvaltningen. Respondenterna förväntade sig att ungdomsrådet i framtiden skulle 
bli en naturlig del av den kommunala verksamheten där det är naturligt att fråga efter 
ungdomars perspektiv.  
 

”Att vi oftare hade möten med andra vuxna, en bättre samverkan mellan 
UNG0171, politiker och andra berörda vuxna. Det är roligt att vara med på 
deras möten, det skulle kännas bättre om vi i UNG0171 oftare blev inbjudna att 
delta på dessa möten. Kanske att vi fick vara med på var tredje möte” 
(Arrangörsgruppen). 
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Respondenterna ansåg att Enköpings kommun bör uppmärksamma ungdomars perspektiv mer 
samt att ungdomsrådet inte ska vara det enda forum de har kontakt med. De menade att det 
skulle vara positivt om kommunen tog kontakt med samtliga ungdomsorganisationer och 
använde sig av alla ungdomars synpunkter. Detta eftersom de inom ungdomsrådet inte ansåg 
sig representativa för alla ungdomar i kommunen, utan enbart gav uttryck för vad en grupp 
ungdomar kan tycka. Respondenterna ansåg att ungdomsrådet enbart bör ses som ett 
komplement till övriga ungdomsorganisationer i kommunen, så som elevråd samt politiska 
ungdomsförbund. 
 

”Det är lättare för oss att säga vad ungdomar tycker om saker och ting till 
politiker, än att de ska gissa vad vi tycker. Även om vi självklart inte kan stå för 
vad alla ungdomar tycker så kan vi ändå ge ett ungdomsperspektiv och säga vad 
en grupp ungdomar kan tycka. Sen är det också så att desto större krets vi blir 
desto mer har vi också att säga till om” (Demokratigruppen). 
 

5.3 Ung0171, en hälsofrämjande verksamhet 

Det uttrycktes att det innebär en viss maktfaktor att sitta med i ungdomsrådet eftersom det är 
ett sätt att få kännedom om det som sker och att det upplevdes som tryggt att veta vad som 
händer i kommunen. De ansåg att de besitter kunskap och känner till hur de får vetskap om 
det som sker omkring dem på ett sätt som de tidigare inte haft möjlighet till. Respondenterna 
påtalade att de lärt sig se nya vägar och fått nya perspektiv och att det med hjälp av vuxnas 
och andra ungdomars vägledning lärt sig fatta bra beslut.  
 

”Vi har växt väldigt mycket personligt i Ungdomsrådet och man har lärt sig se 
nya vägar, för vad man faktiskt kan göra. Som att bli delaktig i kommunen samt 
kanske få ett visst inflytande i ungdomsfrågorna samt att se nya vägar och hur 
helt nya saker öppnar sig. Det är så mycket man ser, som man inte såg, som 
faktiskt händer i Enköpings kommun” (Demokratigruppen) 

 
”Det stärker självförtroendet och självkänslan när vi genomför ett lyckat 
arrangemang. Man får ett större socialt nätverk med olika individer, nya 
människor som man umgås med privat och andra som man exempelvis kan 
utnyttja när man ska söka jobb” (Arrangörsgruppen) 

 
Respondenterna upplevde att människor lyssnar på deras åsikter vilket de upplevde som 
viktigt då de anser det betydelsefullt att få säga vad de tycker om de beslut som fattas. De 
upplever då att de kan göra skillnad och påverka såväl sin egen situation som andras. Det 
inger självförtroende, vilket ansågs leda till att de vågar ta fler egna initiativ. De uttryckte 
även att de upplever att de uppskattas mer för vad de gör i livet, att livet fått en större mening, 
”att de fått en större roll i samhället och att det som de gör faktiskt betyder något” 
(Demokratigruppen). 
 

”Det upplevs som speciellt när en individ sitter med i ungdomsrådet, det 
uppfattas som viktigt och då tycker folk att man är duktig. Det är kanske för att 
man vågar visa framfötterna och ta för sig men det känns bra och det ökar inte 
bara självförtroendet utan också självkänslan” (Demokratigruppen).  
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5.3.1 Ungdomsrådet och ökad vardagsmakt 
Respondenterna uttryckte att inom ungdomsrådets verksamhet har ungdomarna möjlighet att 
påverka frågor de är intresserade av. Det upplevdes som positivt för hälsan att vara med i 
ungdomsrådet då de känner att de är en del av kommunen och arbetar som en del i 
verksamheten. En del uttryckte att de upptäckt nya intresseområden via deltagande i rådet, att 
de utvecklat ett intresse för politik samt insett vikten av att engagera sig i de frågor de anser 
att de kan och vill.  Respondenterna påtalade att de gärna rekommenderar andra ungdomar att 
gå med Ung0171 eftersom deltagande i rådet enligt dem, ökar ungdomars möjligheter att 
påverka sina egna livsvillkor.  
 
Respondenterna uttryckte att ”alla ungdomar bör engagera sig i någonting då ingen mår bra 
av att enbart sitta hemma vid datorn” (Demokratigruppen). Respondenterna uttryckte också 
att de vill engagera fler ungdomar i rådet då ju fler ungdomar som engagerar sig desto bättre 
beslut kan de fatta.  De uttryckte vidare att genom ungdomsrådet upplever de att de som 
individer har makt att påverka hur mycket de väljer att engagera sig. Det finns inga riktlinjer 
för hur mycket de måste arbeta med eller engagera sig, det väljer var och en själv. 
 

”Det finns ingen annan som kan säga åt dig vad du ska göra eller inte göra, man 
bestämmer själv hur mycket man vill engagera sig” (Arrangörsgruppen).  

 
Var och en anpassar sin nivå av engagemang utefter de möjligheter de besitter i sin vardag. 
Det upplevdes således inte finnas några krav inom verksamheten utan kraven kommer enbart 
från respondenterna själva. Det uttrycktes att de upplevde sig själva som mer vuxna och 
samhällsmedvetna när de själva får ta ansvar för verksamheten. Ungdomslotsen ansågs dock 
vara ett viktigt stöd för dem i verksamheten. Den miljö vilken de omgavs av ansågs vara 
positiv och stödjande och de fann det meningsfullt och det ingav glädje att få möjlighet att 
ansvara över sin verksamhet. 
 

5.3.4 Utveckling för en hälsosam fritid 
Det upplevdes som att de ungdomar vilka bor på landet har mindre att göra på sin fritid än de 
som bor i staden. Ungdomar vilka bor i staden ansågs ha fler valmöjligheter kring hur och var 
de spenderade sin fritid, de kunde nyttja såväl fritidsgård som parker medan de på landet 
endast hade fritidsgården att vara på sin fritid. Ungdomar väljer i regel själva vad de 
sysselsätter sig med, dock ansågs de behöva fler alternativ när de går i högstadiet. Det 
framkom att respondenterna ansåg att ungdomar vilka inte är idrotts- och/eller 
musikintresserade är vilse, de driver omkring och är oroliga. Respondenterna anser att dess 
individer har otrygga hem och att de inte får den hjälp som krävs för att känna sig som en del 
av samhället. Respondenterna uttryckte att dessa ungdomar är i stort behov av en stödjande 
miljö där de kan känna sig trygga och tillbringa sin fritid för att de inte ska hamna snett i livet. 
 
Det framkom att respondenterna ansåg att det egentligen inte finns brist på aktiviteter eller 
fritidssysselsättningar, utan att passivitet och vilsenhet mest beror på okunnighet och 
okunskap. Det framkom att ungdomar har en mängd valmöjligheter beträffande vad de vill 
sysselsätta sig med på sin fritid. Det gällde framför allt idrottsaktiviteter och/eller deltagande i 
musikskolan som främst i grundkolan ansågs vara en naturlig del av barn och ungdomars liv.  
 



 

 22 

Respondenterna menade att det kändes besvärligt för ungdomar i allmänhet att vara 
annorlunda och att syssla med alternativa aktiviteter. Ungdomar umgås gärna i grupper vilka 
de själva skapat och där alla gör samma sak. Enligt ungdomarna var det svårt att göra andra 
saker än vad ens kompisar gör. Det framkom att det i gymnasiet uppstår fler aktiviteter då 
ungdomar bildar nya grupper med nya intressen, vilket gör det enklare för individer att våga 
trotsa mängden. 
 
De uttryckte också att då staden erbjuder närhet till natur och närhet till andra städer känns det 
inte isolerande att bo i en liten kommun där det inte alltid finns mycket aktiviteter att ägna sig 
åt. De framkom att Ung0171 vill utveckla Ungdomens Hus så att det fanns någonting där, 
som tilltalar samtliga ungdomar i kommunen. Respondenterna uttryckte att genom 
ungdomsrådet får ungdomar i kommunen ett alternativ till vad de kan göra på sin fritid, vilket 
också anses vara syftet med arrangemangen. 
 

”UNG0171s arbete är betydelsefullt, det är viktigt att nätverka med andra 
människor som tycker olika. Skumpartyt är bra för kommunens ungdomar, det är 
en drogfri fest, som är viktig för att ungdomarna inte ska dricka alkohol samt det 
minskar risken till skadegörelse” (Arrangörsgruppen). 

 
Det framkom att ungdomarna skulle vilja arrangera fler evenemang och aktiviteter för 
ungdomar i kommunen, dock skulle de behöva fler engagerade ungdomar för att kunna göra 
det. Det behövdes särskilt fler aktiviteter för ungdomar som ännu inte fyllt 18 år, för att de ska 
ha fler händelser att se fram emot.  
 

”Göra Enköping till en ungdomsstad, få ungdomar till staden, göra det coolare 
att bo här” (Arrangörsgruppen).  

 
Det uttrycktes att ungdomarna i kommunen är mest intresserade av centrumfrågan, där de 
främst vill påverka så torget blir mer levande och mer tilltalande för stadens invånare. Det 
uttrycktes att då Enköping har ett så stort torg, för att vara en så liten stad skulle de vilja att 
torget användes till sin fulla potential, vilket de ansåg att det inte gör idag. Ungdomarna vill 
känna att de kan vara med och påverka och ha inflytande på hur torget används och hur det 
ser ut. 
 

”Vi skulle vilja vara med och förändra torget, med fler butiker och mer 
blommor. Kanske en skatepark utomhus också, så att torget blir en mötesplats 
för kommunens invånare” (Arrangörsgruppen). 
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6 DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av studiedesign 
Författarna anser att den valda metoden för datainsamlingen lämpade sig väl gentemot 
studiens syfte samt frågeställningar. Författarna erhöll svar på frågeställningarna genom de 
kvalitativa gruppintervjuerna. Då studien syftade till att undersöka hur ungdomsrådets styrelse 
upplever vissa specifika aspekter av sitt arbete anses en kvalitativ metod lämpligast. 
Gruppintervjuerna gav ungdomarna möjlighet att diskutera frågorna sinsemellan, de fick 
möjlighet att ta del av varandras åsikter och diskutera utifrån dessa.  
 
Kvale (1997) menar att både kvantitativa och kvalitativa metoder ska betraktas som 
användbara verktyg men att vilken metod som ska användas bäst beslutas efter studiens syfte 
och frågeställningar. En kvantitativ metod ansågs ej vara lämplig för denna studie då den 
syftade till att undersöka upplevelser vilket inte kan mätas med kvantitativa mått.  
 
6.1.2 Totalundersökning 

Studien var en totalundersökning, vilket författarna ansåg var det som lämpade sig bäst 
gentemot studien syfte och frågeställningar. Då syfte och frågeställningar var inriktade på att 
studera delaktighet och inflytande skulle författarna ha frångått grundprincipen i dessa 
begrepp om de valt att genomföra exempelvis individuella intervjuer med ett urval av 
respondenter. Samtliga ungdomar i Ung0171 hade då inte haft möjlighet att uttrycka sina 
åsikter kring syftet och frågeställningarna.  
 
Det var ett bortfall i studien på fem ungdomar, trots medvetna ansträngningar för att minska 
bortfallet i studien. Först skickades e-post till samtliga ungdomar i Ung0171, sedan 
informerades de ytterligare vid ett styrelsemöte. När intervjutillfällena planerades lades de i 
samband med möten som arrangörsgruppen och demokratigruppen hade inplanerade. 
 

6.1.3 Gruppintervjuer 
Gruppintervjuerna resulterade i några spontana och känsloladdade uttalanden kring det ämnet 
som diskuterades. Det sociala samspelet i grupperna kan varit en bidragande faktor till dessa 
uttalanden samt att dessa inte skulle framkommit i en individuell intervju. Gruppintervjuerna 
ledde till diskussioner mellan respondenterna vilket ledde till mer komplexa uttalanden än vad 
författarna anser hade kommit fram i en individuell intervju. 
 
De två grupperna var naturligt sammansatta redan innan studiens start och det fanns en 
naturlig hierarki inom grupperna. Detta kan ha varit såväl positivt som negativt, författarna 
upplevde att respondenterna vågade stå för sina åsikter även om andra inom gruppen inte höll 
med i det som sades. Författarna kan dock inte utesluta att vissa respondenter höll tillbaka och 
inte vågade uttrycka sina åsikter samt att de föll för en form av grupptryck under 
gruppintervjuerna.  
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Till de båda gruppintervjuerna användes samma intervjuguide, vilket inte hade det förväntade 
resultatet. Under den första gruppintervjun fungerade intervjuguiden som ett stöd för 
diskussionen mellan respondenterna samt som ett verktyg för att leda in dem på de frågor som 
var relevanta för studien. Under den andra gruppintervjun hade intervjuguiden behövts 
förändras något, då den inte gav det förväntade stödet som under den första gruppintervjun.  
Författarna upplevde att skillnaden mellan hur väl intervjuguiden fungerade mellan de två 
gruppintervjuerna till stor del berodde på respondenternas ålder, då respondenterna i den 
första gruppintervjun var något äldre än respondenterna i den andra gruppintervjun. 
 
Det var svårt att pilottesta gruppintervjuerna då de båda grupperna hade en förutbestämd samt 
specifik sammansättning. Intervjuguiden testades dock på en grupp ungdomar vilka inte hade 
någon kontakt eller vetskap om ungdomsrådets arbete. Detta genomfördes för att testa 
intervjufrågornas begriplighet, ungdomarna ansåg att intervjuguiden var lättförstådd. 
 
Författarna upplevde det som en svårighet under gruppintervjuerna att ställa följdfrågor vilka 
inte var ledande och påverkade respondenternas svar i en riktning som författarna 
undermedvetet förväntade sig. Även kroppsspråk och hur författarna valde att tala innan och 
under gruppintervjuerna kan ha haft en påverkan på hur respondenterna svarade i 
gruppintervjuerna. Författarna anser dock att det är nästintill omöjligt att vara helt objektiv 
och inte påverka respondenterna i den här undersökningen.  
 
Författarna följde ett annat postmodernt perspektiv, vilket innebär att gruppintervjuerna är en 
diskussion där data framkommer i mellanmänskliga förhållanden mellan respondenterna ledd 
utav moderatorn. Det centrala i detta begrepp är inte huruvida frågorna är ledande eller inte 
ledande utan vart frågorna leder, samt hur det kan framkomma intressant kunskap inom det 
undersökta problemområdet. Innan studien genomfördes fanns det ingen dokumenterad 
vetskap kring hur styrelsemedlemmarna upplevde dessa problemområden (Kvale 1997). 
 
De båda gruppintervjuerna genomfördes i Ungdomens Hus, vilket är en bekant miljö för 
respondenterna då de driver sin verksamhet i dessa lokaler. Rummet och möblemanget bidrog 
till en bekväm och avslappnad stämning bland respondenterna, då gruppintervjuerna 
genomfördes i deras ”hemmamiljö”. Innan gruppintervjuerna startade småpratade moderatorn 
och observatören med respondenterna i väntan på att samtliga respondenter skulle infinna sig. 
Under gruppintervjuerna bjöds respondenterna på fikabröd vilket uppskattades av 
respondenterna samt även detta kan bidragit till den avslappnade stämningen. 
 
Vid de båda gruppintervjuerna användes en diktafon för ljudupptagning, ljudupptagningen 
transkriberades sedan ordagrant för analys. Då det framkom en mängd information under 
gruppintervjuerna och med hjälp av ljudinspelningen minimerades risken att viktig 
information gick förlorad. 
 
6.1.4 Analys  

Analysen utgick från Kvales (1997) meningskoncentrering. Det innebar att det som sades 
under gruppintervjuerna sammanfattades kort och koncist utan att förlora innebörden av vad 
som hade sagt under gruppintervjuerna. Författarna ansåg att val av analys fungerade väl 
gentemot studien syfte och frågeställningar.  
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Under analysens gång ifrågasattes respondenternas uttalanden för att få en uppfattning kring 
vad som låg till grund för uttalandena. Detta gjordes för att försöka urskilja huruvida deras 
uttalanden påverkades exempelvis av deras personliga åsikter, grupptryck och/eller om deras 
åsikter var styrda av att de antog att författarna förväntade sig ett specifikt svar. Författarna 
anser dock att de som diskuterades under gruppintervjuerna var respondenternas egna åsikter, 
vilket respondenterna vid ett flertal tillfällen påpekade under gruppintervjuerna. De var inte 
ense i samtliga diskussioner utan visade på att de som individer stod för sina åsikter. 
 
De citat vilka valdes att presenteras i resultatet speglar respondenternas upplevelser kring de 
frågor som diskuterades samt berikar den specifika delen av resultatet enligt författarnas åsikt. 
 
6.1.5 Styrkor samt svagheter 

En av studiens styrkor var att samtliga ungdomar i ungdomsrådet var inbjudna att delta i 
studien. Detta ansåg författarna vara av vikt i förhållande till studiens syfte gällande 
delaktighet och inflytande. En annan styrka var de känsloladdade diskussioner vilka uppkom i 
gruppintervjuerna som genererade uttömmande svar. Författarna anser att det inte hade gått 
att få dessa svar genom exempelvis en individuell intervju. Författarna anser att 
gruppintervjuerna innebar en styrka även genom de diskussioner vilka inte var känsloladdade, 
då respondenterna antingen bekräftade varandra eller tillade sin egen version. 
 
En svaghet med studien är att det fanns ett bortfall fem individer, författarna anser dock att 
det är svårt att avgöra huruvida det påverkade resultatet. Det kan eventuellt vara en svaghet att 
det på grund av tidsbrist inte var möjligt genomföra 17 djupintervjuer med ungdomarna i 
ungdomsrådet. Författarna ansåg att det fanns en möjlighet att resultatet hade blivit 
annorlunda, det är dock svårt att avgöra hur resultatet hade blivit i förhållande till studien 
syfte och frågeställningar. 
 
6.1.6 Reliabilitet och validitet 

Den kunskap vilken framkom i samband med gruppintervjuerna kontrollerades och 
ifrågasattes gentemot tidigare studier. Detta för att författarna inte skulle påverka resultatet, då 
författarna har varit delaktiga i samtliga moment av studien. Genom detta kunde validiteten 
säkerställas. Utifrån studiens syfte ansågs en kvalitativ metod stärka validiteten i studien 
(Kvale 1997; Mishler 1990).  
 
Då den genomförda studien är kvalitativa gruppintervjuer vilka bestod av en specifik 
gruppsammansättning kan studiens reliabilitet ifrågasättas. Det är svårt att avgöra huruvida 
studiens resultat går att överföras till andra ungdomsråd runt om i Sverige. Studiens resultat 
går inte att generalisera till hur ungdomar inom kommunen upplever delaktighet och 
inflytande (Kvale 1997). 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Ungdomarna i Ung0171 definierade delaktighet, inflytande och demokrati som begrepp vilka 
är sammankopplade och viktiga i deras vardag. De beskrev begreppen utifrån sina egna 
erfarenheter och upplevelser av dem. De ansåg sig veta vad begreppen innebär, men också att 
de kan betyda olika för olika personer. Delaktighet innebär att ha möjligheten att vara aktiv i 
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någonting och inflytande att ha möjlighet att påverka det som de är delaktiga i. Delaktighet 
och inflytande ansågs tillsammans innebära demokrati. 
 
Respondenterna uttryckte att ungdomar har möjlighet att påverka i de frågor som de är 
intresserade av, även om de inte alltid vet hur de ska gå tillväga för att ha inflytande. De ansåg 
dock att åldern är av betydelse för hur mycket vuxna lyssnar på ungdomar när de delger sina 
åsikter, att även om individerna säger samma sak, lyssnar de vuxna mer på en person som är 
äldre.  Respondenterna skulle vilja att förvaltningarna använde sig av ungdomars åsikter mer 
och att ungdomsrådet blir en naturlig del i den kommunala verksamheten. De betonade också 
att individer vill vara delaktiga i sådant som berör just dem och att det därmed inte finns några 
specifika ungdomsfrågor.  
 
Respondenterna anser att ungdomsrådets verksamhet är en hälsofrämjande verksamhet då den 
ger ungdomar ett alternativ till vad de kan sysselsätta sig med i sin vardag. Det bidrar med 
sina arrangemang till att ungdomar har möjlighet att delta i drogfria evenemang samt till 
förstärkning av sociala nätverk, socialt kapital och gemenskap i samhället. Ungdomsrådet 
bidrar till att ungdomar kan utvecklas under sin uppväxt i miljöer som stödjer dem till att bli 
demokratiska medborgare samt att individer erhåller ökat självförtroende, självkänsla och 
känsla av sammanhang. Därigenom ansågs livet bli mer betydelsefullt och få en större 
mening. 
  
6.2.1 Ungdomar om delaktighet, inflytande och demokrati 

Enligt Integration- och jämställdhetsdepartementet (2010) bygger samhället på demokrati, 
vilket innefattar att öka människors inflytande och att alla ska ha möjlighet att påverka sin 
vardag. Respondenterna uttryckte detta genom de upplevde att demokrati var en del var 
vardagen, något som alla människor lever i och människor lär sig innebörden av i skolan.  
 
Sveriges Ungdomsråd (2009) anser att när ungdomar beskriver inflytande syftar de i regel på 
möjligheten att delta, vara delaktig och ta del av olika processer. Vidare anser de att 
inflytande syftar till att kunna påverka de beslut som fattas samt att individen själv ska ha 
möjlighet att välja vad denne vill vara delaktig och ha inflytande i, vilket således syftar till 
deltagande, delaktighet, medverkan och valfrihet. Respondenterna uttryckte att delaktighet 
och inflytande är demokrati och att begreppen syftar till att individer ska ha möjlighet att 
påverka sin vardag och känna att de har möjlighet att göra det.  
 
Författarna anser att respondenternas definition är densamma som den ungdomar i allmänhet 
har, då de i diskussionerna talade om att genom att få göra sin röst hörd har de möjlighet att 
vara delaktiga. Enligt Demokratigruppen innebär det deltagande på hög nivå. De ansåg att de 
själva vill definiera vilka frågor som de är intresserade av och vill vara delaktiga i, vilket kan 
jämföras med valfrihet. Medverkan kan jämföras med att ungdomar definierade delaktighet 
som medverkan i en grupp där alla är delaktiga i någonting som de vill genomföra. 
 
Nationalencyklopedin11 beskriver delaktighet, inflytande och demokrati enligt den allmänna 
vetenskapliga benämningen, där delaktighet beskrivs som aktiv medverkan av något slag. 
Respondenterna har istället beskrivit delaktighet som deltagande och samarbete vilket också 
innebär medverkan av något slag. Inflytande beskrev de som påverkan på det som individen 
                                                
11 www.ne.se 2010 05-04 
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är delaktig i, vilket kan jämföras med den allmänna beskrivningen: att påverka någonting. 
Respondenterna anser att delaktighet och inflytande är viktiga delar i demokrati, att de 
tillsammans leder till demokrati samt ökar individers möjligheter till makt att påverka och 
makt att göra sin röst hörd. De anser således att delaktighet och inflytande är demokrati. 
Författarna anser att utifrån ”skoldefinitionen” av demokrati, vilken syftar till folkmakt och 
folkstyre, är det viktigt att belysa att ungdomar i Ung0171 beskriver demokrati mer i 
vardagliga termer. De beskriver i sin definition sådant som de är vana vid i sin vardag vilket 
de också relaterar till individuella erfarenheter.  
 
Delaktighet och inflytande är en grundförutsättning för folkhälsan, där alla människor ska ha 
jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande. Om individer inte har möjlighet att 
påverka de egna livsvillkoren eller har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen upplever de 
en känsla av maktlöshet, vilket kan leda till en negativ hälsoutveckling. 
 
Det finns möjligheter att vara delaktig inom kommunen och ungdomsrådet är en sådan 
möjlighet. Det finns dock andra forum inom kommunen, vilket respondenterna inte anser 
utnyttjas till fullo. De andra ungdomsforumen för delaktighet och inflytande bör även de 
erbjuda möjlighet att påverka i kommunen. 
 
6.2.2 Ung0171 i den kommunala verksamheten 

Respondenterna upplevde att de hade möjlighet att påverka den kommunala verksamheten till 
viss del. Respondenterna hade förtroende för politikerna och att de fattar bra beslut för 
kommuninvånarna. De ansåg dock att de ibland blev lämnade utanför, framför allt berodde 
detta på att politikerna ansåg att det fanns specifika ungdomsfrågor samt frågor som 
ungdomarna inte var intresserade av. Respondenterna höll inte med politikerna, de ansåg inte 
att det fanns några specifika ungdomsfrågor. Enbart frågor som berör ungdomar direkt eller 
indirekt, de är intresserade av att delta politiskt i de frågor som berör ungdomarna indirekt. 
Respondenterna var väl medvetna om att de inte har tillräckliga kunskaper för att vara med 
och påverka vissa beslut inom kommunen, de ansåg dock att de ändå skulle vilja vara med 
och lämna sina synpunkter. Ungdomsstyrelsen (2007) betonar hur viktigt politiskt 
självförtroende är för att ungdomar ska engagera sig politiskt, det krävs också att ungdomar 
får positiva erfarenheter av såväl politiken som av vuxnas agerande gentemot dem för att de 
ska vilja engagera sig.  
 
Respondenterna ansåg även att åldern har betydelse för hur mycket de kan påverka inom 
kommunen. Delvis innehar en myndig individ större möjlighet att påverka politiskt inom 
kommunen då de kan delta i valdemokratin. De upplevde även att politikerna lyssnade mer på 
en individ som är äldre än en yngre individ, respondenterna ansåg att budskapet inte var 
viktigt för politikerna utan åldern på den individ som förmedlade budskapet. 
Ungdomsstyrelsen (2007)  menar att ungdomars åsikter inte skiljer sig märkbart från vuxnas 
åsikter och att åldern inte är av betydelse. Författarna anser dock att respondenterna var 
inriktade på valdemokrati och inte reflekterar över andra tillvägagångssätt att delta i 
demokratin. Sveriges Ungdomsråd (2009) betonar att det finns andra möjligheter att göra sin 
röst hörd i samhället än valdemokrati. Det är att delta i samhällsdebatter, skriva insändare i 
tidningar samt att lämna in medborgarförslag till kommunen. Författarna anser att detta är 
information som till viss del går förlorad i skolan som i första hand fokuserar på 
valdemokrati.  
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Respondenterna upplevde att de hade en viss möjlighet till påverkan inom den kommunala 
verksamheten beträffande de politiska frågor vilka direkt berör ungdomar. De har då 
möjlighet att delge sina åsikter till politikerna. De ansåg att politikerna tenderar att tänka 
”fyrkantigt”, respondenterna såg deras möjlighet till påverkan som ett sätt att förändra 
politikernas tankemönster samt att lyfta fram ungdomars synsätt i vissa politiska frågor.  
 
Respondenterna ansåg att politikerna ofta förutsätter att ungdomar ska tycka och tänka på ett 
visst sätt utan att kolla med ungdomarna hur det egentligen är. Respondenterna betonade att 
det viktigaste med deras åsikter är att politikerna beaktar dem när de ska fatta sina beslut, så 
de känner att de varit delaktiga. De ansåg även att kommunikationen mellan ungdomsrådet 
och politikerna behövde förbättras, då politikerna positivt tog emot ungdomsrådets förslag, 
men inte delgav ungdomsrådet huruvida de gick vidare med förslaget eller ej.  
 
Respondenterna upplevde att samarbetet mellan förvaltningarna och Ung0171 bör stärkas och 
förbättras. Respondenternas önskan var att samarbetet skulle fungera som med 
fritidsförvaltningen. De ansåg att de var viktigt att de blev inbjudna att delta på fler möten 
tillsammans med de vuxna inom den kommunala verksamheten. Det skulle då ha möjlighet 
till kunskapsutbyte, så att ungdomsrådet kunde ta del av de vuxnas erfarenheter och de vuxna 
kunde ta del av ungdomsrådets tankar samt åsikter. 
 
Författarna anser att dessa möten är en viktig framgångsfaktor för hur Ung0171 kommer att 
fungera i framtiden. Det är viktigt att ungdomarnas intresse och engagemang tas till vara, det 
är viktigt för ungdomarna att de befinner sig i en trygg miljö och känner tillit till de vuxna 
runt omkring dem för att de ska engagera sig politiskt. Det är även viktigt att kommunen och 
Ung0171 marknadsför sig mer och bättre gentemot ungdomar inom kommunen, detta för att 
förenkla för andra ungdomar att engagera sig i Ung0171s arbete.  
 

6.2.3 Ung0171 och hälsa 
Egenmakt innebär maktmobilisering och betydelsen av begreppet har en positiv inriktning 
och har som utgångspunkt individers ökade möjligheter till vardagsmakt samt att kunna 
påverka sin egen situation. Det handlar vidare om deltagande och individers möjligheter att 
påverka den egna personen och sin omgivning (Medin och Alexandersson 2000).  
 
I studien framkom det att respondenterna i Ung0171 arbetar för att förändra sina livsvillkor 
samt att förändra situationen till det bättre för ungdomarna i kommunen. De arrangerar bland 
annat drogfria fester för ungdomar som ännu inte fyllt 18 år. Respondenterna i Ung0171 anser 
att de har utvecklats som individer sedan de gick med i ungdomsrådet samt att de har fått 
kunskap hur de kan påverka sin egen situation och andra ungdomars. Denna kunskap har lett 
till att ungdomsrådet vet vem de ska vända sig till inom kommunen med en specifik fråga 
samt att de kan vara med och påverka utifrån ett underifrånperspektiv. De har möjlighet att 
påverka sin situation utifrån sin inre motivation.  
 
Resultatet visade på att respondenterna upplever att de växt som individer i och med arbetet i 
Ung0171. De upplever att de har lärt sig att ta mer ansvar för sina beslut och sitt arbete samt 
att deras självförtroende ökat. De vågar stå för sina åsikter och att vara mer drivande i 
diskussioner med bland annat politiker. De upplever att ett ökat självförtroende lett till att det 
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blev lättare att ta kontakt med nya människor, vilket bidrar till att de ökar sitt sociala nätverk. 
Detta visar på hur pass viktigt ungdomsrådet är för ungdomars individuella utveckling samt 
att deras politiska självförtroende växer. Ungdomsstyrelsen (2007) betonar att det politiska 
självförtroendet är en viktig faktor för huruvida ungdomar engagerar sig i politiken eller ej. 
 
Respondenterna i Ung0171 upplever att deras sociala nätverk samt sociala kapital stärkts i 
och med arbetet i ungdomsrådet. De träffar och samverkar med nya människor kontinuerligt 
vilket bidrar till ett ökat antal ytliga kontakter, ”weak ties”. Enligt Granovetter (1973) har 
dessa ytliga kontakter positiv effekt på individers hälsoutveckling. Respondenterna upplever 
det sociala nätverket är en viktig faktor för hur de mår, ingen mår bra av att vara ensam. De 
ansåg även att de kan använda sina kontakter senare i livet exempelvis när de ska söka jobb. 
Respondenternas sociala kapital kommer sannolikt att bidra till en positiv hälsoutveckling. 
 
6.2.4 Utvecklingsarbete 

Studien visar på vissa förändringar vilka bör genomföras för att ungdomsrådets arbete skall 
fortgå i positiv riktning. Dels bör kommunikationen mellan förvaltningarna och ungdomsrådet 
förbättras. Det som bland annat framkom under gruppintervjuerna var att respondenterna 
ansåg att politikerna var positiva till de förslag de lämnade fram, det respondenterna upplevde 
som negativt var att de sällan fick vetskap om det fortsatta arbetet med förslagen. Detta skulle 
kunna bli en risk i framtiden om det inte förändras, då det kan leda till att ungdomarna slutar 
att lämna in egna förslag. 
 
Det är viktigt att engagera fler ungdomar vilka har en vilja att engagera sig politiskt. 
Författarna antar att det finns ungdomar i kommunen som har en vilja att engagera sig 
politiskt, men inte har kunskap hur de ska gå tillväga. Författarna anser att kommen själva bör 
marknadsföra att ungdomar har möjlighet att vara delaktiga i kommunpolitiken, då det torde 
var intressant även för politikerna. Skulle fler ungdomar engagera sig politiskt i ungdomsrådet 
skulle det således i framtiden bli representativt för kommunens ungdomar. 
 
Respondenterna anser att det finns svårigheter att rekrytera nya ungdomar till ungdomsrådet. 
Det finns en risk att de som nyrekryterades är bekanta med en eller flera individer vilka redan 
är aktiva i ungdomsrådet. Respondenterna anser att det inte är gynnsamt för ungdomsrådet om 
”alla känner alla”. Ungdomsrådet skulle kunna representera flera grupper av ungdomar om det 
fanns en mångfald med fler individer i från olika delar av kommunen och med olika 
erfarenheter. Det finns möjlighet för ungdomarna att rekrytera nya individer till 
ungdomsrådet, om de får möjlighet att komma in på skolorna. Det är den arena i samhället där 
majoriteten av ungdomarna nås, då den är obligatorisk. Ungdomsrådet skulle behöva komma 
in i skolan för att presentera sitt arbete, eventuellt att de hade foldrar med information att dela 
ut.  
 
Det framkom även under gruppintervjuerna att respondenterna är intresserade av att arrangera 
fler drogfria fester för ungdomar vilka ännu inte fyllt 18 år. Utsikterna att genomföra detta i 
framtiden bygger det dock på att de har möjlighet att rekrytera fler ungdomar till 
ungdomsrådets arrangörsgrupp. Det är viktigt med fler arrangemang för ungdomarna så att 
det finns någonting för dem att se fram emot. Kommunen gynnas om det fanns fler alternativ 
för ungdomar när det gäller deras fritidsaktiviteter.  
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Fler drogfria fester för ungdomar skulle sannolikt minska antalet ungdomar som spenderar 
sina helgkvällar på stadens torg, eller som respondenterna betonande, att ungdomarna ”driver 
omkring”. Respondenterna belyser även i gruppintervjuerna att de vill utveckla ett 
Ungdomens Hus likande det i Sollentuna, där det ständigt sker aktiviteter för kommunens 
ungdomar. De har i Sollentuna en egen idrottshall där ungdomarna exempelvis kan arrangera 
fotbollsturneringar utan att behöva anpassa sig efter andra föreningar och intressenter vilka 
redan bokat idrottshallarna. 
 

6.3 Etikdiskussion 
Under studiens gång framkom inga etiska dilemman, detta på grund av det ämnet som 
diskuterades inte anses vara ett känsligt ämne. Samtliga respondenter uppmanades i början av 
gruppintervjuerna att inte sprida vidare det som sades under gruppintervjun, detta för att 
minska risken för spridning av information angående vem som sagt vad. De informerades 
även att citat från intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, att det inte skulle gå att koppla 
en särskild respondent till ett citat. 
 
Samtliga respondenter informerads vid ett flertal tillfällen att deras deltagande i studien var 
frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan om de så ville. De informerades även vid 
flera tillfällen om studiens syfte samt vad den skulle användas till. Författarna anser att de 
etiska principerna har kontinuerligt beaktas under studien. 
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7 SLUTSATSER 
 

 För ungdomar innebär delaktighet och inflytande demokrati. Delaktighet innebär att 
vara med om någonting och inflytande att kunna påverka det som människor är 
delaktiga i. 
 

 Ungdomarna i ungdomsrådet upplevde att det fanns möjligheter att vara delaktig och 
ha inflytande i det kommunala arbetet. Det krävdes dock att individen hade kunskap 
om hur denne skulle gå tillväga. Ungdomarna betonade även att de vill öka samarbetet 
mellan ungdomsrådet Ung0171 och kommunpolitikerna. 
 

 Ungdomarna i ungdomsrådet upplevde att verksamheten förbättrar den individuella 
hälsan genom ett ökat socialt nätverk och ett ökat självförtroende. De upplevde också 
att de bedrev ett hälsofrämjande arbete gentemot andra ungdomar i kommunen då de 
arrangerade drogfria fester bland annat. Dessa fester ger kommunens ungdomar ett 
hälsosamt, men roligt alternativ. 
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV 
 
Delaktighet och inflytande genom ungdomars ögon 
 
Hej, 
 
Vi vill studera ungdomars upplevelser och möjligheter till delaktighet och inflytande i 
kommunen, därför vill vi gärna ta del av Dina åsikter och tankar om detta.  
 
Du har valts ut eftersom Du är medlem i Ung0171. 
 
Vi heter Emelie Eriksson och Marie Lassinantti, vi läser den sista terminen på det 
Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens Högskola i Västerås. Vi kommer att 
genomföra en undersökning i samarbete med fritidsförvaltningen, gällande ungdomars 
upplevelser av delaktighet och inflytande i utveckling av kommunalt arbete.  
 
Vi kommer att genomföra gruppintervjuer på Ungdomens Hus. En gruppintervju är en 
intervju i gruppform som går ut på att deltagarna diskuterar kring olika teman.  
 
Gruppintervjuerna spela in för att underlätta bearbetning och analysering av materialet. Det 
inspelade materialet kommer endast finnas tillgängligt för oss två författare och kommer att 
förstöras när arbetet är färdigt. Det som sägs under gruppintervjuerna kommer inte kunna 
härledas till en specifik person i den färdiga rapporten.  
 
Det är givetvis frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande under 
arbetets gång. 
 
 
Vid frågor kontakta oss gärna på mail eller telefon; 
Emelie Eriksson;  
een07011@student.mdh.se 
070-2226297 
 
Marie Lassinantti;  
mli07001@student.mdh.se  
070-4424813 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
____________________________  __________________________ 
 
Emelie Eriksson   Marie Lassinatti 
 
 



 

 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
 
Hej! 
 
Vi kommer att genomföra en undersökning i samarbete med fritidsförvaltningen, gällande 
ungdomars upplevelser av delaktighet och inflytande i utveckling av kommunal verksamhet 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 
 
Vi vill tacka er för att ni har kommit hit idag. 
 
Vi heter Emelie Eriksson och Marie Lassinantti, vi läser sista terminen på det 
Folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens Högskola i Västerås.  
 
Intervjun kommer att genomföras som en gruppintervju där vi kommer att ställa ett antal 
frågor som vi tagit fram, som ni kommer att få besvara, diskutera samt delge era åsikter och 
synpunkter på. 
 
Moderator:  Marie Lassinantti  
Bisittare: Emelie Eriksson 
 
Jag (Marie) kommer alltså att vara moderator, vilket betyder att jag kommer att styra 
intervjun medan Emelie är bisittare. Hon kommer att observera intervjun och anteckna som 
besvaras och diskuteras. 
 
Vi vill upplysa er om att alla deltagares sypunkter, åsikter och upplevelser är lika viktiga, 
därför är det viktigt att vi alla respekterar varandra så att alla kommer till tals. Det finns inga 
svar som är rätt eller fel utan alla får tycka precis som ni vill. Vi äger alla våra egna åsikter 
och vi uppmuntrar er också att tycka olika. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 1 timme. 
 
Vi kommer att spela in intervjun enbart för att det ska vara lättare för oss att analysera den. 
Det är enbart jag och Emelie som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet till dess 
att rapporten är sammanställd, därefter kommer det att förstöras. Är det okej med alla? 
 
I resultatet kommer ni att vara anonyma och inget resultat kommer att kunna kopplas till 
någon enskild person. Därför ber vi er också att respektera att, allt sägs i rummet stannar i 
rummet och diskuteras inte vidare.  
 
 
• Bandspelaren sätt på 
 

• Inledningsfrågor 

• Vad heter ni? (Förnamn) 

• Hur gamla är ni? 

 



 

 

1: Att vara ungdom i Enköping (14-23 år) 

• Hur tycker ni att det är att vara ungdom i Enköping idag?  

 

Vi vet att om man är intresserad av idrott och musik finns det valmöjligheter 
• Hur upplever ni att det ser ut om man inte är intresserad av idrott/musik? 

 Skulle ni vilja ändra på någonting och i så fall vad? Hur skulle ni vilja göra det? 

 

• Upplever ni att ungdomar i kommunen har möjlighet att påverka sin situation? 

 

2: Definition av begrepp 

Vi skulle behöva hjälp av er att förklara några olika begrepp för att få kunskap om vad 

ni menar med dessa. 

• Förklara vad delaktighet innebär för dig? 

• Förklara vad inflytande innebär för dig? 

• Förklara vad demokrati innebär för dig? 

Hur viktigt är det för dig? Varför känner du att det är viktigt/inte viktigt? 

• Anser ni att ungdomar i allmänhet är medvetna om dessa begrepp?  

Tror ni att ungdomar uppfattar begreppen olika? 

 

3: Ungdomsrådet 

• Varför är ni med i ungdomsrådet? Hur kom ni i kontakt med Ungdomsrådet? 

Vad innebär det att sitta med i Ungdomsrådet? 

 

• Tycker ni att Ungdomsrådets arbete är betydelsefullt? Varför tycker ni att det är så?  

Vad gör ni? Vad skulle ni vilja göra?  

• Upplever ni att de åtagande ni ska genomföra i ungdomsrådet är rimliga med de 

resurser och den tid som finns? Vill ni göra mer/mindre? (krav/kontroll/stöd?). 

 

• Upplever ni att ni har rimliga krav på verksamhet?  

Känner ni att ni får någon form av stöd i ert arbete? På vilket sätt? 

 

• Anser ni att ni har möjlighet att påverka i frågor i kommunen som berör ungdomar?  

Frågor som inte berör ungdomar?  



 

 

 

• Upplever ni att det finns några skillnader att kunna påverka beroende på ålder? 

 

• Hur anser ni att vuxna tar emot Era åsikter i olika frågor? 

 

• Hur fungerar samarbetet ut med de olika förvaltningarna? 

Är det skillnader mellan de olika förvaltningarna? Vilka fungerar bra? 

Vilka fungerar mindre bra?  

Skulle ni vilja ändra på någonting i samarbetet med förvaltningarna?  

Hur skulle ni vilja att det fungerade? 

 

• Upplever ni att ni genom ungdomsrådet fått en ökad förståelse för kommunalt arbete?  

På vilket sätt? 

 

• Upplever du att du utvecklats som individ sedan du gick med i ungdomsrådet?  

Själförtroende, självkänsla, socialt nätverkande, osv 

 

• Skulle ni rekommendera andra att gå med i ungdomsrådet? Varför? 

 

SUMMERING  
Observatör (Emelie) 
Jag kommer nu att Summera det som ni har diskuterat under intervjun.  
NI får gärna inflika om det är något som jag har förstått fel eller om det är någonting som ni 
vill ändra. 

 

 


