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Vi är samtiden och  
vi är kompetenta nu
 
Att ha möjlighet att arbeta med ungt inflytande i Göteborg är ett 
privilegium. Det är otroligt inspirerande att få samarbeta med unga 
med olika bakgrund och perspektiv för att förbättra, i en stad som 
kommit så långt när det kommer till ungas möjlighet till inflytande. 

Problemet jag märker när jag arbetar med ungt inflytande är att 
inställningen verkar vara att förbereda unga för framtiden. Att de, 
genom en möjlighet till inflytande, ska ha något att skriva på cv:t eller 
ta med in i arbetslivet på ett eller annat sätt. Det är inte bara vuxna 
som bidrar till denna skeva bild utan även unga. De tror i många 
fall att vad de gör nu inte kommer att spela roll förrän de tävlar på 
arbetsmarknaden. Den allmänna inställningen till ungdomen verkar 
vara att den ”snart är över”. 

Jag tror att detta är ett destruktivt sätt att se på ungt inflytande och 
ungdom i allmänhet, för det ger bilden av att det egentligen inte 
finns något annat syfte bortsett från att låta unga ”testa på”. Men 
sanningen är att vi utgör en stor del av samhället, därför är det inte 
mer än rätt att vi deltar i dess utformning. Man måste låta unga  
ta plats i alla rum, visa dem att de spelar roll och lyssna på dem 
på riktigt. Vi unga är inte bara framtiden. Vi är samtiden och vi  
är kompetenta nu.

Lilian Helgason, ordförande i Ungdomsfullmäktige 
September 2019

FÖRORD
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Ungt  
inflytande 
– vad har vi lärt oss och 
hur kan vi gå vidare? 
 
En av visionerna inför Göteborgs 400-årsjubileum är att 
Göteborg ska vara en öppen och inkluderande stad där alla 
invånare känner mening och delaktighet. Demokratisatsning 
med ungt inflytande är ett projekt inom Jubileumssatsningen. 
Inom Demokratisatsningen har Göteborgs Stad arbetat med 
olika initiativ som rör barns och ungas möjligheter att ha 
inflytande på riktigt.

Kunskap och upplysning är årets tema 2019. I den andan är 
den här rapporten framtagen: den är ett försök att sätta ljus 
på vanliga attityder till ungt inflytande.

Vad har då hänt? Vad har staden gjort?  
Och framförallt: vad har vi lärt oss?
Insatser som är viktiga för demokratin görs varje dag i många olika delar av  
Göteborgs Stad. Så har det förstås varit i många år. I den här rapporten beskrivs 
några av de processer och verksamheter i Göteborgs Stad som handlat om ungt 
inflytande just under de år som Demokratisatsningen har pågått. Fem ungdomar 
och sju tjänstepersoner har intervjuats om sina upplevelser av arbetet. 

Syftet med rapporten är att samla ihop lärdomar från det här arbetet med ungt 
inflytande. Vad har vi gjort bra? Vad behöver utvecklas? Vad bör vi undvika att göra 
framöver? Finns det synliga förändringar för de unga? 

Så här läser du rapporten
Rapporten har två delar. I rapportens första del kan du läsa vad de intervjuade  
ungdomarna tycker fungerar bra och inte, hur de bemöts av vuxna, tips om var  
man bäst når unga och så vidare.

I den andra delen beskrivs ett axplock av de processer och aktiviteter som genom-
förts med fokus på ungt inflytande de senaste åren. 

I rapportens löpande text är alla citat anonyma. Tanken är att fokus istället ska  
ligga på lärdomarna som personerna delar med sig av. I slutet av rapporten finns 
dock samtliga intervjupersoner namngivna. För att skapa större tydlighet, har:

 Citat från unga personer fått en turkos markering. 
 Citat från vuxna tjänstepersoner fått en grå markering. 

Söker du inspiration att arbeta  
med ungt inflytande?
Rapporten riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson i Göteborgs Stad och 
även till dig som är politiker. Kanske har du redan erfarenhet av att arbeta med 
ungt inflytande? Kanske vill du gärna prova men vet inte vilken ingång du ska välja? 

På de följande sidorna hittar du många viktiga och kloka tankar från intervju- 
personerna. Förhoppningsvis kan du hitta både inspiration och kunskap för att  
ta nästa steg och prova nya arbetssätt.



 » Ett gott vuxenstöd behövs för att få stadga  
i processer med ungt inflytande, men stå  
i vägen så lite som möjligt. 

 » Använd ett språk som är rimligt och begripligt. 
Undvik kanslisvenska. 

 » Försök inte att föryngra tilltalet i kommunikation 
med ungdomar, det upplevs som förminskande.

 » Unga är experter på hur det är att vara ung idag. 
Det kan aldrig vuxna vara. 

 » Det är skillnad på barnperspektivet (sett utifrån 
de vuxnas horisont) och barnens perspektiv.  
För att få fram det sistnämnda: prata med unga.

 » Om unga kommer med ett orealistiskt förslag:  
ta reda på det underliggande behovet till förslaget.

Checklista för dig som vill arbeta 
med ungt inflytande

 » Förklara varför ett förslag är orealistiskt.  
Var ärlig, tala klarspråk.

 » Lägg mer ansvar på unga. 

 » Ungt inflytande är en process som pågår över  
tid och inte något man blir klar med. 

 » ”Unga” är inte en homogen grupp, lika lite  
som ”vuxna”. 

 » Var noggrann med återkoppling till de unga  
som bidragit. 

 » Instagram används mycket av ungdomar.  
Facebook i mindre utsträckning.
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Lärdomar 
om ungt 
inflytande
De fem unga personer som intervjuats är eller har på olika sätt 
varit engagerade i de processer och initiativ som beskrivs längre 
fram i rapporten. Här delar de med sig av sina upplevelser och 
erfarenheter av att vara ung och engagerad i Göteborgs Stad. 

Ungas upplevelser av möten med vuxna

 Vissa tycker att 
vi är framtiden men 
inte samtiden.

”Det är ofta politikerna vill stötta oss och 
uppmuntrar våra idéer. Vi har tur i Göteborg! 
Ungt inflytande är väldigt etablerat här.  
Jag känner inte att vi är i vägen. Våra åsikter 
är viktiga.”

”Det finns förtroendevalda som håller status 
quo och inte vill flytta på sig eller släppa in 
positiv förändring.”

”I vissa sammanhang tar man inte emot oss. 
Men överlag är de flesta tjänstepersoner och 
politiker bra på att lyssna tycker jag!”

”Vissa tycker att vi är framtiden men inte 
samtiden.”

”Vi jobbar varje dag för att krossa myten om 
att vi är unga och dumma. För många vuxna 
vi möter är det första gången de träffar unga  
i jobbsammanhang.”

”Vuxna pratar ofta om ’vad duktiga ni är i 
ungdomsfullmäktige, vad fina ni är’ på ett  
lite förminskande sätt.”

”En vuxen person svarade på ett mail och  
förklarade vad demokrati är. Det kändes 
väldigt fördummande. Om jag själv hade 
mejlat ett barn hade jag skrivit enkelt men 
med respekt. Det är inte så svårt.”

”Jag har sett en film från Göteborgs Stad som 
ska rikta sig till unga på Instagram. Den är 
väldigt barnslig och överdriven. Ingen skulle 
använda sig av emojis på det sättet som i den 
filmen. Är det detta ni tror att vi gillar? Ni har 
missuppfattat hur vi pratar. Använd vanligt 
språk! Annars känns det bara nedvärderande.”

”De vuxna kan absolut ha rätt men ibland 
finns det ingen diskussion och det känns 
respektlöst. Det handlar om makt.”

8 9



10

Unga är experter på ungas behov

 Vi väntar 
inte på att bli 
inkluderade!

Ungas tankar om ungt engagemang

”Vi unga sitter på engagemang och kunskap. 
Det kommer vi att göra oavsett om vuxna 
inte vill samarbeta. Vi väntar inte på att  
bli inkluderade!”

”Vad vi unga tycker är viktigt skiljer sig från 
vad vuxna tycker, på grund av att vi har en 
annan vardag. Vi möter andra problem. Sam-
hället har förändrats, det är inte alls samma 
sak att vara ung idag som på 1970-talet.”

”Det är lättare för oss som är unga att påver-
ka andra unga än att vuxna gör det! Unga 
har mer koll, det ger trygghet. Man känner 
sig tryggare med någon man är lik.”

”Det bästa med att vara engagerad är att  
jag får träffa ungdomar från hela staden! 
Alla har olika bakgrunder. Olika socio- 
ekonomisk bakgrund, olika familjesituation. 
Ingen homogen grupp alls!”

”Vissa unga som jag träffar och jobbar med 
har levt i en jobbig situation där de känt 
sig maktlösa. De kan ha det tufft hemma, 
blivit mobbade eller kränkta. De vill påverka 
genom ungdomsfullmäktige.”

”Vi är experter på att vara unga idag, det kan 
inga vuxna vara.”

”Jag visste inte att det finns ungdomsråd 
innan jag började i ungdomsfullmäktige, och 
då var jag ju redan engagerad. Ungdomsråden 
behöver uppmärksammas mer i stadsdelarna.”

”Jag behöver förklara för kompisar vad 
höger och vänster och demokrati är. Det är 
skrämmande att det finns så lite kunskap 
bland unga. Jag tror att unga är ointresserade 
på grund av vi tar demokratin för given.  
Vi är privilegierade. Demokrati är ingenting 
man får, man måste leva det varje dag.”

”Vi unga kan ibland bli pessimistiska i och med 
byråkratin som finns i Göteborgs Stad. Man 
tänker att det inte går att förändra. Men jag 
tycker att det är mycket som går att förändra!”

”Här i Sverige kan man skicka ett mejl till 
vilken politiker som helst och faktiskt få 
svar, men unga vet inte om det.”

”Mitt bästa tips till den som är ung och vill 
påverka Göteborg är att gå med i ungdoms-
rådet i sin stadsdel. Om man har åldern inne 
tycker jag att man ska söka till ungdoms- 
fullmäktige. Om man vet var man står parti- 
politiskt ska man gå med i ett parti. Alla kan 
också söka till elevrådet på sin skola.”

”Våga prata med dem som är äldre! Lär dig 
av vad de gör. Var smart och tänk på var du 
kan knyta kontakter. Var med i elevråd. Där 
fick jag lära mig om demokrati första gången. 
Använd de forum för att utöva demokrati 
som finns inom skolan, ungdomsfullmäktige 
och medborgardialoger.”

”Våga alltid säga ifrån när du är missnöjd 
med någonting. Möt vuxna på samma nivå 
som de är. Vi är inte barn som är på väg att 
formas till färdiga människor. Vi är individer 
från start.”

 Våga alltid säga ifrån när du 
är missnöjd med någonting. Möt 
vuxna på samma nivå som de är. 
Vi är inte barn som är på väg att 
formas till färdiga människor.  
Vi är individer från start.
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Till dig som är vuxen: tänk på det här!

”Vuxna måste göra det enkelt att vara 
engagerad. Snabbt och lätt. Unga vill inte 
alltid signa upp sig för långa perioder eller 
stora saker. Ibland vill man bara säga vad 
man tycker!” 

”Det är skillnad på barnperspektivet och 
barns perspektiv. Barnperspektivet är vad 
politiker själva tycker passar unga. Barns 
perspektiv är vad vi tycker. Så prata med 
unga. Ni hittar oss lättast i skolan. Alla går  
ju i skolan.”

”Prata med unga i din närmiljö. Utsätt dig 
för situationer där det finns unga. Ha prakti-
kanter och praoelever.”

”Ta upp idéer från unga och visa sedan tyd-
ligt att den här idén kom från en ungdom!”

”Titta på perspektivet bakom ett förslag som 
kanske inte är genomförbart. Det finns alltid 
ett behov bakom ett förslag, även de som 
inte går att genomföra.”

”Våga förklara för oss varför någonting är 
som det är eller inte går att göra. Då kan vi ta 
in det och komma med bättre förslag nästa 
gång. Vi är inte dumma.”

”Vuxna behöver bli bättre på att lägga mer 
ansvar på oss unga. Demokratisk fostran, 
att man redan som liten får lära sig att ta 
beslut. Min mamma är politiskt aktiv och 
har alltid uppmuntrat oss att vara aktiva och 
delaktiga.” 

”Uppmuntra unga ledare. Stå i vägen så lite 
som möjligt!”

”Stå i vägen 
så lite som 
möjligt!”

 Titta på perspektivet bakom 
ett förslag som kanske inte är 
genomförbart. Det finns alltid ett 
behov bakom ett förslag, även de 
som inte går att genomföra.

 Stå i 
vägen så lite 
som möjligt!

12 13
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Så fungerar stödet från vuxna 
tjänstepersoner

Har det unga inflytandet förändrats  
de senaste åren?

”Det måste finnas samordnare för att unga ska 
kunna utöva sitt inflytande. Vissa samordnare 
har heltidstjänster, andra har ingen tid. Till 
exempel är de lärare eller fritidsledare eller har 
andra tjänster som tar tid.”

”Samordnaren för Ungdomsfullmäktige är jätte- 
bra. Det är jätteviktigt att det fortsätter så!”

”Vuxenstödet från samordnare i stadsdels-
förvaltningarna har varierat, bland annat 
på grund av omorganisationen med den nya 
grundskoleförvaltningen. I vissa stadsdelar 
har det saknats samordnare i perioder.  
Bättre samordning behövs.” 

”Unga får mer inflytande generellt tror jag. 
Jag upplever att det har blivit lättare för 
unga att säga till om saker.” 

”Det är för tidigt att säga någonting konkret 
om förändringar än. Vi jobbar mycket med 
uppföljning av det vi gör, så det ska bli spän-
nande att se vilka förslag som blir verklighet 
i framtiden.”

”Det finns delvis ett bristande engagemang 
bland vuxna i staden tycker jag. Jag upp-
lever att engagemanget har gått ned de 
senaste två åren.”

”Att vi får förtroende av Göteborg & Co säger 
mycket om att man börjar se potentialen av 
ungt inflytande. Sedan jag började är det fler 
och fler som kontaktar oss, det känns bra! 
Jag tycker att alla satsningar ska ha en an-
svarig person för ungt inflytande eller en ung 
person i sin projektgrupp som kan komma 
med input.” 

”Ungt inflytande är en process! Tidigare 
tror jag att det sågs som någonting som kan 
påbörjas och avslutas. Det måste fortsätta.”

Så tänker jag mig ett perfekt Göteborg

”Där alla unga känner att politikerna och an-
dra vuxna lyssnar på riktigt. Att säga ’jag hör 
vad du säger’ är inte att lyssna på riktigt.”

”Det är lätt att kommunicera med vuxna och 
det finns en ömsesidig respekt mellan unga 
och vuxna.”

”Det går att minska segregationen genom 
kultur. Vi kan lösa problem tillsammans 
genom att mötas genom till exempel musik 
eller konst.”

”Det finns bra kanaler där unga kan nå ut 
och vara med och påverka.”

Vilka frågor är unga särskilt engagerade i? 

”En stad där ungas och vuxnas åsikter har 
lika mycket värde. Alla blir lyssnade på  
lika mycket.”

”Fri kollektivtrafik. Jag vill knyta samman 
staden mer.”

”Mer jämlikt mellan män, kvinnor,  
ickebinära.”

”Högt valdeltagande.”

”En bra skola där segregationen som finns 
i staden nu har jobbats bort. För att få en 
sådan stad är en gemensam problemformu-
lering tillsammans med unga det viktigaste.”

”För unga finns det inget gemensamt ämne 
som är superviktigt. Att vara delaktig är det 
viktiga! Att vi känner möjlighet att påverka.”

”Vi unga är inte en homogen grupp. Klimat, 
mänskliga rättigheter och demokrati är viktigt 
för unga enligt forskningen. Men det säger 
bara någonting om unga generellt. Vi ska inte 
enbart bli inkluderade i de frågorna.” 

Kollektivtrafik

Skolmat

Psykisk ohälsa 
”Det är stigmatiserat. 

Det påverkar oss alla.” 

Jämlikhet 

Skolmiljö 
”Att få ha inflytande över sin 

vardag i skolan.”

Segregation
 ”Att Göteborg är en väldigt 
segregerad stad påverkar 
alla. Det finns kulturella 
murar mellan de unga i 
förorterna och de som 

bor i innerstan.”

Ekonomi 
”Eftersom man bor 
hemma och inte har 
så stor inkomst, ofta 

bara CSN.”

Miljö och klimat 
”De senaste åren har väldigt många unga 

blivit mer medvetna om klimatfrågan. 
Vår generation är den mest medvetna hittills. 

Vi har en tro på att handlingar påverkar.”



16

Viktigt att tänka på för dig som är  
vuxen och vill nå ungdomar

”En brist är att informationen om hur det går att 
påverka inte når ut. Man måste själv vara väldigt 
aktiv och engagerad för att få reda på det.”

”Vuxna i Göteborgs Stad behöver bli bättre på 
att använda olika kanaler. Ni vänder er ofta 
till unga som redan är engagerade.”

”Ingen av mina vänner vet vad Göteborgs- 
förslaget är. Finns det på Göteborgs Stads hem-
sida? Där kollar man inte så ofta. Jag tycker 
att man ska sprida det på Instagram. Och gå ut 
mer på gatorna och berätta om det. Ungdoms-
förbund kommer ut till skolor, det kan ni också 
göra. Och ordna så att man kan lämna sitt 
förslag både i en app och live.”

Sociala medier
”Att nå ut till ungdomar är svårt att göra på 
andra sätt än i sociala medier. Samtidigt är 
det sällan unga och vuxna möts i sociala  
medier. Vi har nog inte heller velat mötas där. 
Vi unga kommunicerar med varandra.

”Instagram är den viktigaste kanalen, de flesta 
unga använder det varje dag. Snapchat används 
bara till roliga saker, inte för information. 
Partipolitiskt funkar Twitter.”

Ungas eget kontaktnät
”Det finns en tendens att vi tipsar vidare till 
dem som redan är engagerade. Men vi försöker 
att vara inkluderande, vi försöker få en bredd 
från hela staden.”

”Ofta är det mest effektivt att ta med en  
kompis var till eventen.”

Informera i skolan
”Att det informeras mer om påverkansmöjlig-
heterna i skolan tror jag är det bästa. Skolan 
är det enda alla unga har gemensamt.”

Språket som maktmedel
”Det är viktigt att tjänstepersoner anpassar 
sina texter och gör versioner som är enklare. 
För att kunna påverka måste vi förstå!”

”Det språk som många politiker använder 
skrämmer bort unga och även dem som inte 
har svenska som modersmål. Språk används 
mycket som ett maktmedel, tycker jag.  
Klarspråk behövs så att alla kan förstå!”

Digitalisera!
”För att det ska bli lättare för unga att påver-
ka måste det bli mycket mer lättillgängligt. 
Digitalisera! Om ni vill ha åsikter tycker jag 
att ni ska göra en enkel app. Det hade gjort 
det lätt för unga att lämna förslag och vara 
delaktiga. Jag tycker att det ska komma upp 
som notiser i mobilen. Tyck till om olika 
saker, nu vill vi ha din åsikt om detta. Man 
kan också få information i appen om saker 
som händer som rör oss unga. Det är inte 
irriterande att få notiser om sådana saker.  
Vi är vana vid att få notiser om nyheter, med-
delanden och så vidare. Man kan ju stänga av 
dem lätt själv i inställningarna, till exempel 
notiser från spel som jag själv inte vill ha.”

Fysiska mötesplatser
”Man måste ha ett gemensamt ställe att ses och 
diskutera på. Stadsbiblioteket är bra! Men alla 
ser nog inte Stadsbiblioteket som gemensamt 
eftersom det ligger centralt. Det finns en poäng 
i att ha mötesplatser centralt, men jag kan också 
tycka att det är bra att det finns mötesplatser 
som ligger utanför centrum.”

Ungt 
inflytande 
Processer och aktiviteter  
– ett urval 

17
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* Gratis kollektivtrafik för unga på sommarlovet har drivits som en viktig fråga av  
ungdomsfullmäktige. Somrarna 2016–2018 förverkligades detta. 

Ungdomsfullmäktige (UF)
Ungdomsfullmäktige i Göteborg består av 101 ungdomar mellan  
12 och 17 år från alla stadsdelar i Göteborg. Ungdomsfullmäktige träffas 
fem gånger per år och diskuterar frågor som de själva väljer. Man har 
utskott som arbetar med frågor om till exempel kollektivtrafik, skola 
eller trygghet. Val till ungdomsfullmäktige görs varje år i november. 

”Ungdomsfullmäktige jobbar med vad unga 
vill att vi ska jobba med, det tycker jag är 
väldigt viktigt! Vi skriver många remisser åt 
politiker. Där tror jag att vi påverkar.”

”Vi tar riktiga, viktiga beslut om  
skattepengar.”

”Det är väldigt olika hur engagerade man är 
i ungdomsfullmäktige. Vissa är engagerade 
i speciella sakfrågor. Det är jättebra att det 
finns så många olika människor och person-
ligheter där!”

”Det är en bra plattform för att få kontakter 
som man inte får i skolan. Det känns som en 
stor och viktig sak att bli förtroendevald och 
kunna ta riktiga beslut om staden. Det ger 
erfarenhet för livet tycker jag!”

”Efter att jag suttit i ungdomsfullmäkti-
ge kände jag att jag hade kommit över en 
tröskel. Jag insåg att det fanns många vuxna 
som faktiskt lyssnade på oss ungdomar.  
Det hjälpte mig att ännu mer kunna uttrycka 
mina åsikter och påverka i frågor som jag 
tycker är viktiga. 

”Jag är väldigt stolt över sommarlovskorten.* 
De har hjälpt jättemånga unga att resa över 
staden. Vi ville få med UF:s logotyp på breven 
som skickades hem med korten men det 
gick tydligen inte att lösa. Det fanns inget 
intresse att ens undersöka möjligheten för 
oss att få vara med i breven upplevde jag. 
Vi hade kämpat för detta jättelänge. Det var 
riktigt surt att inte få erkännande för det. 
Jättetråkigt.”

”Jag har hört kritik om att det inte blir verk-
lighet av besluten i ungdomsfullmäktige. 
Det håller inte jag med om. Sedan kan man 
engagera sig i till exempel ett politiskt ung-
domsförbund om man vill kunna påverka 
ännu mer.” 

”En del stadsdelar har svårt att fylla sina 
platser i UF. Där man inte hittar kandidater 
har man inte gjort sitt jobb tycker jag.  
Norra Hisingen ligger bra till. Angered har 
ett väldigt välfungerande ungdomsråd.”

”Skicka in förslag till oss i ungdomsfullmäk-
tige. Vi svarar på allt!”

 Vi tar riktiga, 
viktiga beslut om 
skattepengar.
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Ungdomsfullmäktiges dialogdagar
Ungdomsfullmäktiges dialogdagar är en mötesplats för UF och 
kommunstyrelsen. Hittills har UF:s ledamöter arrangerat tre 
dialogdagar om psykisk ohälsa, demokrati samt miljö och klimat. 
Fokus har legat på gemensamt lärande: unga politiker och vuxna 
politiker tänker tillsammans kring komplexa utmaningar. 

Dialogdagarna innehåller föreläsningar,  
värderingsövningar och workshops.  
Fokusfrågorna för respektive dialogdag har 
satts av UF-ledamöterna. Själva processen 
beskrivs som det viktigaste.   

”Ungdomsfullmäktige har arbetat fram nya 
arbetsformer. Processen är aktiv och flexibel, 
tanken är att den utgår från ungas behov, här 
och nu.”

”Det är viktigt att det finns en partipolitisk 
representationsmässig bredd och vilja i 
frågorna.” 

Dialogdagarna har lockat många, särskilt 
ur målgruppen unga, och har varit nästintill 
fullsatta.

Ungdomsfullmäktige har en politisk  
referensgrupp knuten till sig men tyckte 
inte att mötena med referensgruppen gav 
så mycket som man önskade.

”Politikerna kändes rädda för att säga san-
ningen. De förklarade mycket med att säga 
’vi har inte råd’ istället för att vara raka.” 

Ungdomarna ville skapa mer dialog och ett 
mer inbjudande event. Då kom idén att ha 
dialogmöten.

”Det har blivit mycket bättre! Nu är po-
litikerna rakare och förklarar mer. Vi får 
mer sagt och politikerna lyssnar mer nu, 
upplever jag.”

”Att mötena är ämnesspecifika tycker jag 
är jättebra. Om vi kan fördjupa oss i ett 
ämne kan vi komma fram till bättre förslag 
på lösningar. Politikerna som kommer till 
dialogdagarna blir mer uppmärksamma 
på ämnena tror jag. Även om det inte leder 
fram till en viss konkret åtgärd så tror jag att 
det ger ökad medvetenhet.” 

”Någon gång upplevde vi att politikerna kom 
men att de var mer åskådare än deltagare. 
De satt och tittade och tog anteckningar.  
Vi vill inte att deras jobb ska vara att titta 
på oss, utan de ska delta aktivt i till exempel 
workshops.”

Partierna bestämmer själva vem som ska 
delta. Något parti har valt att ha med en 
politisk sekreterare.

”Jag vill hellre att det ska vara politiker som 
kan ta beslut och använda oss på riktigt.”

Vuxenstödet kring arrangemanget av 
dialogdagarna har fungerat bra, enligt 
intervjupersonerna. 

 Jag har lärt mig 
hur man sållar bland 
idéer och hur man 
omvandlar idéerna 
till verklighet.

Utbildning i dialogdesign för unga
Som en del av projektet Demokratisatsning med ungt inflytande vill 
staden satsa på fler unga processledare som kan leda workshops 
och processer. Därför anordnas en processledarutbildning särskilt 
för ungdomar. Utbildningen ska ge verktyg för att leda bra möten och 
är riktad till personer mellan 13 och 18 år som är verksamma i ett 
ungdomsråd eller i Ungdomsfullmäktige.

Hittills (juni 2019) har tre av fyra tillfällen 
ägt rum. Workshops varvas med föreläs-
ningar och deltagarna kan ta egna initiativ. 
Ett konkret resultat är UF-bladet, Ungdoms- 
fullmäktiges nyhetsbrev, som initierades vid 
ett utbildningstillfälle och börjar skickas ut 
under hösten 2019. 

”Grundtanken är att barn och unga från 
alla delar av Göteborg ska få verktyg för att 
utvecklas i sina ledarroller och för att bära 
sina egna demokratiska processer.”

”Jag har lärt mig hur man sållar bland  
idéer och hur man omvandlar idéerna  
till verklighet.”

”Vi lär oss att skapa en typ av vibe och stäm-
ning i gruppen. För att skapa riktig delaktig-
het är det viktigt att alla på ett möte kommer 
till tals. Det är inte så lätt på möten med 
olika typer av människor. Jag själv har inga 
problem med att uttrycka mina åsikter och ta 
mycket plats. Vissa andra kanske är bättre på 
att uttrycka sig i skrift men de har lika mycket 
behov av att uttrycka sig som jag har.”

”Hur man konkret kommer fram till beslut 
är jätteanvändbart. Vi har använt teknikerna 
mycket på våra möten i ungdomsfullmäktige. 
Till exempel gör vi alltid en incheckning och 
vi har lärt oss tekniker för brainstorming och 
hur man kan bryta isen. Det har blivit mer 
aktivt och därmed trevligare och mer effektivt 
på våra möten.” 

”Genom att stärka barn och unga kan vi 
tillsammans göra demokrati för alla och på 
riktigt. Det arbetet är en process. Jag hoppas 
att vi kan fortsätta med utbildningen.”
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Unga referensgruppen:  
Power to the Youth 2021
Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 hade år 2015 Av och med unga 
som fokus. Då bildades den unga referensgruppen Power to the 
Youth 2021. Syftet med referensgruppen är utveckla ungas inflytande 
genom demokratiska processer och påverka stadens satsningar  
inför, under och efter jubileet. Power to the Youth 2021 består av 
11–20 personer mellan 16 och 26 år från alla stadsdelar.

Den unga referensgruppen ska agera 
remissinstans för jubileumssatsningarna 
och även i stadsutvecklingen. Deltagare har 
också jobbat på evenemang som Kultur- 
kalaset/Gothenburg Culture Festival och 
Volvo Ocean Race.

Unga referensgruppen har arrangerat  
minifestivalen Power to the Youth! och  
deltagit i arbetet med konferensen Flytta  
på er! 2016. De har arbetat med musik- 
lägret Side by side, som har startat en egen 
referensgrupp efter det. Samarbeten med 
Ungdomsfullmäktige och Youth as Change 
Agents har förekommit. 

”Vi knyter många kontakter på möten och 
evenemang. Vi satsar absolut på att finnas 
kvar efter 2021.”

”Det har hänt väldigt mycket sedan referens-
gruppen startade. Vi har blivit mer och mer 
självständiga och vi har fått mer förtroende. 
Det har gett mig erfarenheter som jag alltid 
kommer att ha med mig.” 

”Skillnaden mot ungdomsfullmäktige är att i 
referensgruppen jobbar vi med mer nischade 
frågor. Det är en jättebra plattform för att få 
inflytande över frågor som gäller alla ung- 
domar i Göteborgs Stad.”

”Det är stor skillnad på engagemang i skolan 
och i referensgruppen. Genom elevråd har 
jag hjälpt andra unga. I referensgruppen 
pratar jag med vuxna om unga. Det är en 
annan grej.” 

”Vi jobbar mycket med att utbilda varandra 
inom gruppen. Vi har olika erfarenheter och 
bakgrund, exempelvis från elevråd, ung-
domsfullmäktige och annat. Kunskap är det 
värdefullaste vi har och det ska vi dela på.”

Ibland bjuds referensgruppen in i fel fas 
eller används på fel sätt: 

”Det har hänt att de ansvariga bara vill testa 
sitt färdiga material på oss och inte ha med 
oss i processen.” 

”Någon gång har jag upplevt att en projekt-
grupp bara velat prata med oss för att det 
skulle synas på papperet att de samarbetat 
med ungdomar. Men nio av tio gånger har 
samarbetet varit bra.”

”Generellt är vuxna dåliga på att återkoppla. 
Jag vet inte om det är för att de har mycket 
att göra eller för att vi är för dåliga på att lig-
ga på. Vi är livrädda för att tjata. Vi unga har 
en annan tidsuppfattning tror jag, vi tycker 
att saker ska gå snabbare.”

”Vi blir inte använda så mycket som vi vill! 
Oavsett jubileumssatsning tror jag att alla 
vinner på att kontakta oss. Även de satsning-
ar som inte är specifikt för unga.”

”Många vuxna vet ingenting alls om ungt 
inflytande. Vi i unga referensgruppen har 
tagit fram ett eget utbildningsmaterial om 
ungt inflytande som vi jobbar med.” 

Vuxenstödet beskrivs som viktigt för 
gruppen. Ett byte av samordnare drog ut på 
tiden, vilket innebar problem. Samordnaren 
är nu på plats och stödet beskrivs i positiva 
ordalag av intervjupersonerna.

 Vi blir inte 
använda så 
mycket som  
vi vill! 
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Jubileumskonferens om ungt inflytande 
2015 genomfördes en konferens om ungt inflytande i Göteborgs Stad. 
Konferensen var initierad av tjänstepersoner. 

”Under temaåret Av och med unga 2015 
besökte jag förvaltningar och bolag inom 
staden för att tala om Ungt inflytande. Min 
upplevelse var att kompetensnivån varierade 
stort och att flera inte förstod innebörden av 
inflytandearbete. Konferensen var ett steg i 
att höja kompetensen kring ungt inflytande.” 

”Konferensen blev väldigt lyckad. Det är lätt 
hänt att konferenser blir för dem som redan 
är insatta. Därför var det viktigt att göra ett 
attraktivt event. Vi hade ett internationellt 
dragplåster, Roger Hart, som drog lite extra. 
Jag lade även stor vikt vid att främja nätver-
kande och samtal, bland annat genom att 
bordsplacera alla deltagare under lunchen 
utifrån diskussionsfrågor de valt vid anmälan. 
Vi gjorde även individuella program till alla 
deltagare med visitkort som kunde rivas av 
och ges ut för att underlätta nätverkandet.” 

”Jag hoppas att Göteborg som stad lärde sig 
någonting av konferensen. Jag upplevde att 
den var lite av en snackis efteråt och tror att 
konferensen skapade förutsättningar att pra-
ta ungt inflytande och framförallt att förstå 
att det inte är farligt!” 

”Vår ambition var att alla förvaltningar skul-
le kunna hantera frågor från unga. Unga har 
en mängd tankar och idéer inom olika om-
råden som berör dem, och det är viktigt att 
vi kan bemöta dem även om det inte handlar 
om en ‘ung fråga’. Men det är inte alltid helt 
enkelt att hänvisa vidare till förvaltningar 
eller bolag eftersom kompetens och bemö-
tande hos oss tjänstepersoner skiljer sig åt.”

”Jag har mött många politiker och tjänste- 
personer som drar sig för att föra dialog 
med unga. De är rädda för att unga ska  
föreslå saker som inte är genomförbara. 
Men vi måste våga fråga och våga ta vara på 
den kompetens som unga har här och nu.  
Vi måste såklart också kunna säga nej men 
vi får inte missa att förklara varför något 
inte går att förverkliga. Vi måste ta idéerna 
på allvar och gräva fram essensen i dem.”

”Om en ung person föreslår att vi ska fylla 
alla spårvagnar med ballonger kanske 
det inte är praktiskt genomförbart. Men 
essensen i ett sådant förslag är att göra det 
roligare att åka kollektivt, och det kan vi 
arbeta vidare med! Vi måste ta alla med-
borgare oavsett ålder på allvar.” 

”Tyvärr upplever jag inte att staden som 
helhet har blivit mycket bättre på ungt 
inflytande sedan 2015. Det finns många 
enskilda personer som gör superbra saker 
och det finns projekt som blivit jättelyckade. 
Men jag saknar de större strukturella för-
ändringarna!”

 

 Jag har mött 
många politiker och 
tjänstepersoner som 
är rädda för att fråga 
ungdomar. De är rädda 
för att unga ska föreslå 
saker som inte är 
genomförbara. 

Vi måste ta idéerna på 
allvar och gräva fram 
essensen i dem. 
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2016: Konferensen Flytta på er! 
2016 arrangerades ytterligare en konferens på temat ungt  
inflytande men denna gång var det ungdomar som höll i  
planering och genomförande. 

”Konferensen om ungt inflytande 2015 var 
ett tjänstepersonsinitiativ. Vi ville göra en 
uppföljning. Man hade gjort mycket för 
ungdomar innan men vi ville göra någon-
ting som mer var av unga för unga. Vi satte 
agendan själva och vuxna var inbjudna av 
oss, inte tvärtom. Syftet var att lyfta frågor 
kring ungt inflytande. Vi försökte få till en 
blandning av politiska och icke politiska del-
tagare och programpunkter under namnet 
Flytta på er!”

”Jag var på konferensen 2015. En ungdom 
var moderator men det var knappt några 
andra ungdomar där. Vi ville göra på ett 
annat sätt.”

”Jag och andra engagerade unga hade länge 
pratat om att ha en sådan här konferens. Det 
var fokusår unga i Jubileumssatsningen och 
de som var engagerade i den unga referens-
gruppen och på Frilagret ville också göra nå-
gonting kring ungt inflytande. Vi i referens-
gruppen och Frilagret spånade tillsammans. 
Ungdomsfullmäktige hade också en roll.”

”Vi som arrangerade konferensen kände 
varandra innan. Vi hittade nyckelpersoner. 
Och vi gjorde det tillsammans. Ungdomar är 
bäst på att göra grejer tillsammans! Vi har 
en genuin respekt för varandra.”

”Vuxna i Göteborgs Stad hjälpte oss att boka 
möten och gav oss kontakter. De gjorde 
saker som vi inte kunde göra. Men de vuxna 
styrde inte. Det var bra.”

Angered 2017:  
Ungdomsrådens demokratidag Vår tur! 
2017 arrangerade ungdomsråden i Angered och Östra Göteborg  
Vår tur! – ungas demokratidag i Angered. Heldagen hölls på 
kulturhuset Blå Stället och innehöll debatter, workshops och samtal.

Arbetet med att planera Vår tur! tog avstamp 
i Angereds ungdomsråd och Unga påverkar. 
Demokratidagen hade 25 programpunkter 
och besökare från stora delar av Göteborg. 
Dagen var ett samarbete mellan Angered 
och Östra Göteborg, precis som motsvarande 
konferens i Östra Göteborg 2018.

”Ledorden under demokratidagen var ungt in-
flytande, barns rättigheter och Barnkonventio-
nen. Med detta som grund genomfördes allt- 
ifrån föreläsningar till workshops där besökare 
aktiverades och engagerades tillsammans. 
Med inspiration från konferensen Flytta på er, 
hade demokratidagen som syfte att fortsätta 
arbetet med ungt inflytande i staden.”
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”Representanter från civilsamhället, politi-
ker och människor som var intresserade av 
frågorna bjöds in och deltog. Engagemanget 
var gott.”

”Konferensen banade väg för inrättandet av 
Young Mayors i Angered. Konceptet kom-
mer från London, Storbritannien och syftar 
till att ge politiskt engagerade unga personer 
möjlighet att skugga lokalpolitiker i deras  
arbete och lyfta frågor som är viktiga för 
både dem själva och deras jämnåriga.”

 Ungdomar är bäst på att 
göra grejer tillsammans!  
Vi har en genuin respekt  
för varandra.
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2018: Ungdomsrådens konferens  
i Östra Göteborg
Med utgångspunkt i Vår tur! 2017, syftade konferensen i  
Östra Göteborgs dels till att belysa barns och ungas rätt i 
samhället, dels till att rikta fokus mot demokratin i samband 
med riksdagsvalet 2018. Ett annat syfte var att bidra till ett ökat 
valdeltagandet i Angered och Östra Göteborg.

”Konferensen var en del av Tellus demokrati- 
och kulturfestival och arrangerades i sam-
arbete mellan Angereds och Östra Göteborgs 
ungdomsråd. Många spännande deltagare 
samlades på Rymdtorget i Bergsjön. Repre-
sentanter från civilsamhället tog tillsam-
mans med politiker och tjänstepersoner del 
av föreläsningar, tal och paneldiskussioner.” 

”En blandning av deltagare och perspektiv 
anses vara nyckeln för bra möten generellt 
och var också framgångsfaktorn för den här 
konferensen. Utöver att få minister- och 
partiledarbesök var det här framförallt en 
dag för demokrati och samverkan för boende 
i området och andra aktörer i samhället.”

”Östra Göteborg har förstått vikten av att 
låta unga göra intressanta event. Det är 
viktigt att även fortsättningsvis ha den här 
typen av handlingsutrymme för barn och 
unga. Det är en förutsättning för att barn och 
unga ska kunna utöva sin rätt till inflytande 
men också känna ägandeskap över sina liv 
och sin omgivning.”

Boken Mitt liv är nu!
Boken Mitt liv är nu! togs fram 2015 för att visa ett antal olika 
perspektiv som stadens barn och unga har. Ungdomsfullmäktige tog 
initiativ till boken som skapades i samarbete med Göteborg & Co. 

Syftet med boken Mitt liv är nu! var att 
visa att barn och unga inte är en homogen 
grupp. En annan viktig poäng var att lyfta 
fram att barns och ungas åsikter inte bara 
spelar roll först när de blivit myndiga utan 
redan nu, därav titeln. 

”Det är viktigt att stadens barn och unga 
känner sig delaktiga i de demokratiska 
processerna. Samtidigt är det viktigt att de 
känner sig representerade.”

Bidrag till boken kom från hela staden och 
det fanns möjlighet att bidra på andra sätt än 
att skriva, till exempel genom att rita en bild.

 Jag ville visa att unga inte 
är en homogen grupp.  
Det var det viktigaste och 
jag tror att det gick fram.

”Jag är jättenöjd med boken! Jag ville visa 
att unga inte är en homogen grupp. Det var 
det viktigaste och jag tror att det gick fram. 
Boken gavs till politiker för att öka kun-
skapen om stadens unga. Den efterfrågas 
fortfarande. ”

Vuxna hjälpte till och hanterade administra-
tionen kring framtagandet av boken. 

”Det bidrog till att boken kunde produceras 
rekordsnabbt utan att tumma på kvaliteten. 
Stöd från vuxna är viktigt för att underlätta 
barns och ungas inflytande och deltagande i 
samhället.”  

 En blandning 
av deltagare och 
perspektiv anses 
vara nyckeln för 
bra möten generellt 
och var också 
framgångsfaktorn 
för den här 
konferensen.

29



30

Frilagret och ungt inflytande
Enheten Ung kultur på Kulturförvaltningen har sin fysiska hemvist  
i Lagerhuset och arbetar bland annat med Frilagret.

”I augusti 2012 öppnade Frilagret. Verk-
samheten jobbar helt och hållet med ungas 
initiativ. Det har gått väldigt bra! Vi har över 
500 event och cirka 80 000 besökare varje år. 
Målgruppen för att komma med initiativ och 
arrangera på Frilagret är 13–30 men alla är 
välkomna in. Ledorden är Av unga för alla.” 

”Innan vi startade gjordes ett gediget dia-
logarbete med stadens unga. Verksamheten 
anställde 19 unga ambassadörer vars uppgift 
var att fråga andra unga vad de saknade i 
staden, och vad de skulle vilja fylla ett kultur-
hus med. Frilagret anställer fortfarande unga 
ambassadörer som håller en kontinuerlig 
dialog med unga i staden. De kartlägger och 
marknadsför oss där unga finns. Det är viktigt 
för att nå dem som inte kommer annars. Det 
blir en helt annan sak när unga pratar med 
unga än när vi tjänstepersoner gör det.” 

”Enskilda verksamheter hart lärt sig massor 
genom åren. Men jag tycker tyvärr inte 
att staden som helhet har lärt sig i samma 
utsträckning. Det pratas fortfarande om 
ungdomar som en homogen grupp som är 
framtiden. Men unga är en grupp av unika 
individer som är här och nu. Inte bara sedan, 
i framtiden när de är ‘färdiga’.” 

”Vi går i upptrampande spår. Ungdomsfull-
mäktige är fantastiskt men de ungdomarna 
tränas upp i den kommunala strukturen. 
Från dem får vi inte utifrånperspektivet.”  

”Inför jubileumssatsningen gjordes olika 
förstudier. De var jättebra och hade stora 
ambitioner och bred förankring. Sedan upp-
levde jag att mycket lite hände.”

”Jag upplever att ungt inflytande inte blir 
prioriterat. Vuxna är nervösa för vad som 
skulle kunna hända. Frågan blir inte förank-
rad tillräckligt väl, och inte tillräckligt högt 
upp. När budgetar väl ska sättas väljs ungt 
inflytande bort.” 

 Det pratas fortfarande 
om ungdomar som en 
homogen grupp. Men 
unga är också unika 
individer.

 Frågan blir 
inte förankrad 
tillräckligt väl,  
och inte tillräckligt 
högt upp. När 
budgetar väl ska 
sättas väljs ungt 
inflytande bort.
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Projektet Barns relation till platser i staden
Barn vistas på många platser i sitt närområde och skapar sig en 
relation till dessa platser. Men hur ser platserna ut, sedda genom 
barnens ögon? I projektet Barns relation till platser i staden samlas 
barns berättelser in i förskolan, för att i december 2019 presenteras 
på konferensen Förskolesummit. 

Förskoleförvaltningens insamlande av berät-
telser tar sin utgångspunkt i det som barnen 
leker och pratar om. Barnens intressen och 
behov står i centrum. Pedagogerna fångar 
barnens tankar och åsikter i vardagen på 
förskolan och formar sedan undervisningen 
efter det. 

Berättelserna har barnen berättat, ritat eller 
sjungit. Sedan har de samlats in till projektet 
av pedagoger, rektorer och av förskoleförvalt-
ningens kommunikatörer.

 
 

Åtta förskolor i Göteborg har utgjort grunden 
för projektet men fler förskolor har varit 
involverade och uppemot 50 berättelser har 

Åtta förskolor i Göteborg har utgjort grunden 
för projektet men fler förskolor har varit 
involverade och uppemot 50 berättelser har 
hittills kommit in. Barnens berättelser från 
de åtta förskolorna kommer att visas på 
konferensen Förskolesummit Göteborg  
5-6 december 2019. Konferensen är ett topp- 
möte för dem som kan påverka de yngsta 
barnens plats i staden och vänder sig till 
rektorer, pedagoger, näringsliv, politiker,  
akademi, förvaltningar och bolag i staden. 
Temat för konferensen är Barns plats i staden.

Projektet Barns relation till platser i staden 
är ett av tre delprojekt till Förskolesummit. 
Det andra är insamlandet av berättelser från 
alla förskolor om hur de arbetar med social 
hållbarhet och det tredje är firandet av  
Barnkonventionen som fyller 30 år den  
20 november 2019. 

”En klar fördel för projektet är att 2019 är 
upplysningens år, vilket har gjort att samar-
beten varit enklare att forma. Barnkonven-
tionen har också inkorporerats i projektet. 
Det blir ett sätt att fördjupa eller lyfta fram 
Barnkonventionen nu när den snart blir lag.” 

”Satsa på föreskolebarn, det är där vi lägger 
grunden till en socialt hållbar stad.”

Youth as Change Agents 
Youth as Change Agents (YACA) startade 2015 och är ett årligen 
återkommande projekt för elever från olika gymnasieskolor i Göteborg. 
Under 14 veckor utbildas deltagarna i innovationsprocesser och 
hållbarhet genom föreläsningar och workshops. 2019 tog deltagarna 
sig an utmaningar från olika jubileumssatsningar i staden och försökte 
lösa dem utifrån ett ungt perspektiv.

Metoden är utvecklad utifrån Chalmers 
innovationslab Challenge Lab, anpassad 
för gymnasieungdomar. Fokus ligger på att 
leta efter orsaken till ett problem och sedan 
låta orsaken leda processen, istället för att 
börja tänka kring lösningar. Detta för att inte 
bara mota symptomen utan istället hantera 
orsaken i sig. 

Syftet är att ge unga möjlighet att utforska 
ledarskap, entreprenörskap och hållbarhet 
och samtidigt få ett ungt perspektiv på reella 
utmaningar som staden har. 

Projektet har genomförts i samarbeten med 
gymnasieskolor, så att deltagare i YACA och 
deras arbeten har kunnat inkorporeras i 
gymnasieutbildningen. 

”Projektet har varit lyckat men vi missade 
många potentiella deltagare genom att inte 
ha bättre samstämmighet kring det finan-
siella stödet, eftersom det försvårade och 
försenade rekryteringen i en del fall.”

 Satsa på 
förskolebarn,  
det är där vi 
lägger grunden 
till en socialt 
hållbar stad.
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Här hittar du mer information
 
Demokratisatsning med ungt inflytande 
(jubileumssatsningen): www.goteborg2021.com/
jubileumsprojekt/demokratisatsning/

Ungt inflytande i Göteborgs Stad:  
www.goteborg.se/paverka  
Gå in under ”Ungt inflytande”. 

Ungdomsfullmäktige: www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige

Ungdomsrådet i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning:  
www.goteborg.se/ostragoteborg  
Gå in under ”Påverka som invånare”. 

Ungdomsrådet i Angereds stadsdelsförvaltning:  
www.goteborg.se/angered  
Gå in under ”Påverka som invånare”. 

Youth as Change Agents:  
www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/
demokratisatsning/  
Gå in under ”Youth as Change Agents”.

 
Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon  
av de intervjuade tjänstepersonerna, kontakta  
Helena Österlind på Stadsledningskontoret. 

Charta 2021 – att göra demokrati i skolan  
Detta är ett bidrag från skolorna till 400-årsjubileet av Göteborgs 
grundande men också till 100-årsjubileet för allmän och lika rösträtt. 
Det är en beskrivning av hur skolorna lever sitt demokratiska uppdrag 
och hur man kan utveckla de demokratiska formerna i skolan. 

Under flera år har samtal förts med lärare 
och elever i fem skolor i Göteborg om olika 
aspekter av demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

Det har varit viktigt att alla får säga sin 
mening utan att bli ifrågasatta och alla ska 
komma till tals och bidra till samtalet. Både 
lärare och elever har deltagit frivilligt och 
alla har deltagit i samtalen alla gånger de 
varit med. 

Varje samtal har utgått från olika fråge-
ställningar. Vid första tillfället var frågeställ-
ningarna förberedda av samtalsledarna. 
Därefter har de tagit sin utgångspunkt i det 
föregående samtalet. Det som kommit fram 
i samtalen har följts upp och fördjupats. 
Frågorna ställs öppet och samtalsledarna 
har en lyssnande roll. 

”Man ska leva det demokratiska uppdraget i 
skolan. Fler borde ta efter den här öppna och 
inkluderande samtalsmetodiken.”
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