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Abstract 

Youth organizations in Sweden try to be a reliable part in the political 

agenda, to change and improve how the politics affect youths. This study 

aims to clarify how four different youth organizations work with their 

political questions: from hbtq-perspective and children’s rights to the right to 

hearing-aid and involvement in questions regarding youths. The method used 

for the study was both a comparative study of how the organizations work to 

improve and change the Swedish political agenda for the better, and 

interviews with the chairpersons of the four youth organizations for a bigger 

transparency in their methods. 

The results of this study are that there aren’t any strategy or method to affect 

and change how the political agenda works. Even though each of the four 

organizations are successful within their own area of expertise, it’s not 

always possible to apply the same methods on another organization with 

another structure. 

Nyckelord 

Lobbyism, Civilsamhälle, Ungdomsorganisation, Deltagardemokrati, Social 

Movement Theory, Sociala Rörelser, Inflytande, Påverkanspolitik.  
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1 Inledning 

Varje år genomförs en stor undersökning bland EU:s medlemsstater om 

levnadsförhållanden inom olika områden. Undersökningen kallas SILC och 

står för Statistics on Income and Living Conditions. Frågorna ställs till 

medborgare som är minst 16år gamla, och berör områden såsom ekonomi, 

hälsa, fritid, sysselsättning och säkerhet med flera. I SILC 2015, förekom en 

fråga om det europeiska deltagandet i organiserat volontärarbete, vilket i 

många kretsar även kallas för ideellt arbete och engagemang. 

Undersökningen som genomfördes 2015 visade att frivilligt engagemang låg 

befolkningen i alla nordiska länder väldigt nära hjärtat. Av de svenska 

resultaten kunde man även uttyda att drygt 36% av befolkningen 

(respondenterna som var 16 år eller äldre) de senaste 12 månaderna hade 

ägnat sig åt någon form av ideellt arbete vid minst ett tillfälle.1 

Den vanligaste formen av engagemang är oftast inom idrottsrörelsen, då 

många föräldrar är aktiva i de klubbar eller föreningar där deras barn utövar 

någon idrott. Engagemanget kan då handla om allt från ledarskap, träningar 

till bemanning i kafeterian.2 Att siffrorna är högre inom idrottsrörelsen är 

därför ingen överraskning enligt Lundåsen (2005), eftersom det allt som 

oftast är mer än en medlem per familj i respektive organisation.3 Dock är 

förutsättningen att medlemmarna engagerar sig i föreningen inget specifikt 

för idrottsrörelsen, utan det gäller alla ideella organisationer i Sverige. För att 

få verksamheten att gå runt är de ideella insatserna av stor betydelse, 

oberoende av verksamhet.4 

                                                 

1 SCB (2018) Ideellt arbete vanligt i Norden. 
2 Lundåsen, S (2005) s.20f, samt Jeppson Grassman & Svedberg (1999). 
3 Lundåsen, S (2005) s.16f 
4 SCB (2018)  
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I Sverige finns det ett stort urval av organisationer att engagera sig i, 2015 

redovisade SCB att det fanns totalt 244 000 registrerade organisationer i det 

civila samhället.5 Samma år fanns det 106 registrerade barn- och 

ungdomsorganisationer i Sverige som fick statsbidrag av Myndigheten för 

Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).6 Antalet registrerade barn- och 

ungdomsorganisationer har ökat successivt sen 2015, för 2018 delade MUCF 

ut statsbidrag till 112 barn- och ungdomsorganisationer.7 

Barn- och ungdomsorganisationerna arbetar med många olika frågor och är 

inte uppbyggda på samma sätt. Deras organisatoriska struktur är väldigt 

individuell, och vissa av dessa organisationer fungerar även som sektioner 

inom ett s.k. ”vuxenförbund”, medan andra är fristående och har uttalat 

samarbete med motsvarande ”vuxenförbund”. Organisationernas 

huvudsakliga syfte är att påverka, och ha inflytande över politik som rör barn 

och ungdomar inom de olika områden som organisationerna har.8  

Denna studie kommer att handla om hur barn- och ungdomsorganisationer 

arbetar för att kunna utöva inflytande på nationell politik. Både ur ett 

intressepolitiskt perspektiv utifrån de valda organisationernas 

expertisområden, samt ur ett rent generellt barn- och ungdomsperspektiv. För 

detta har fyra barn- och ungdomsorganisationer valts ut och intervjuats och 

respektive organisations styrdokument använts för att utreda både deras olika 

arbetssätt och möjligheterna till inflytande inom olika frågor. 

1.1 Bakgrund 

För att kunna utföra politik behöver det finnas väljare, partier, parlament, 

regeringar, statsöverhuvuden och olika myndigheter – och olika sociala 

rörelser. Intresseorganisationer har genom tiderna haft ett stort inflytande 

                                                 

5 SCB (2017) Civila samhället bidrag till BNP var 3,1 procent 2015. 
6 MUCF (2015) Barn och Ungdomsorganisationer 2015. 
7 MUCF (2018) Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer 
8 LSU (2018b) 
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över politiken, även om de ”på pappret” inte finns i den faktiska politiska 

ordningen. Bildandet och existensen av sociala rörelser har sett olika ut över 

tid, likaså deras inflytande över beslutsfattandet på lokal- och nationell nivå.9  

De ideella organisationernas påverkan och inflytande över svensk politik tog 

fart på riktigt 1932 när riksdagen antog en proposition kring stöd till en 

intresseorganisation. Mer detaljerat innebar denna proposition att staten 

bidrog i bildandet av en intresseorganisation, som fick monopol på att vara 

”producenternas representant” inom mjölkbranschen. De fick stort inflytande 

över de olika produktionsförhållandena inom mejerinäringen, likväl nationell 

prissättning. Detta beslut uppskattades inte av alla partier i Sveriges riksdag, 

bland annat ansåg socialdemokraterna att stödet till enskilda 

intresseorganisationer stred mot konsumentintresset. Dock gjordes det en 

överenskommelse med socialdemokraterna året därpå, där bondeförbundet 

(producenternas representant) gav sitt stöd för att den svenska politiken 

skulle stärka den politiska makten hos fackföreningsrörelser.10 Enligt 

Rothstein var detta ett avgörande skede för relationen mellan den svenska 

staten och intresseorganisationer, vilket kom att prägla maktinflytandet ända 

fram till 1980-talet.11 

1.1.1 Korporativism 

Den påverkan som intresseorganisationer har på politiken har genom åren 

inte alltid setts positivt. Som en förgrening till intresseorganisationerna som 

påverkansaktörer bildades tanken om korporativism, dvs. hur staten kan styra 

alternativt ombilda intresseorganisationernas intresse till att bättre stämma 

överens med statens intressen.12  Korporativism användes förr som ett 

klassificerande begrepp över mer specialinriktade intresseorganisationer som 

                                                 

9 Naurin (2001), s.13f 
10 Naurin (2001), s.14 
11 Rothstein (1992), s.29f 
12 Naurin (2001) s.85f 
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hade en form av monopol på en sakfråga, likt bondeförbundet var inom 

mjölkbranschen och var de enda som fick representera mjölkproducenterna i 

förhandling med staten.13 

Den statliga styrningen kan lättast beskrivas med att organisationers 

representanter ibland erbjöds olika uppdrag i råd, styrelser, kommittéer etc. 

där de generellt inte representerade sin organisation, snarare förväntades 

företräda som en myndighet. Många av de mest dominerande 

intresseorganisationerna i Sverige har haft representanter som suttit med i 

flertalet styrelser bland de statliga ämbetsverken.14 Korporativism är också 

ett begrepp för att förklara hur exempelvis fackföreningar samarbetar med 

arbetsgivarna för att få bättre löneförmåner, arbetsmiljö etc.15 

I denna studie kommer varken den teoretiska utgångspunkten eller 

frågeställningarna att utgå från korporativismen, då det är en klassificering 

av organisationer och dess områden snarare än deras verksamhet. Av de 

utvalda barn- och ungdomsorganisationerna kan man tolka en del 

korporativistiska drag och tendenser i hur organisationerna fungerar 

avseende representation och inflytande, men det är inget som ligger i fokus 

för studien. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Det finns många politiska ståndpunkter kring ideella organisationers 

inflytande och makt över politiken. Tidigare forskning kring engagemang 

och politiska påverkansprocesser, visar att inflytandet och påverkan är 

otroligt viktigt och behövs för att både den nationella såväl lokala politiken 

ska kunna utvecklas.16 Då tidigare studier utgått från ett generellt 

befolkningsperspektiv, kommer denna studie att utgå från ungdomsrörelsens 

                                                 

13 Naurin (2001) s.15, 88ff 
14 Naurin (2001) s.87 
15 Rothstein (1992) s.307ff 
16 Snellman, K. et al (2015) & Lundberg, E (2015) 
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metoder och tillvägagångssätt för att kunna påverka olika forum och 

kontexter.  

Det intressanta kring påverkanspolitik och lobbyism är att undersöka är hur 

dessa ideella organisationer arbetar för att påverka politiken inom deras olika 

verksamhetsområden, och fortsättningsvis kunna ha ett inflytande över 

politiken, både på lokal och nationell nivå.  

Syftet med denna uppsats är därmed att genom en komparativ studie försöka 

utreda vilka metoder och tillvägagångssätt som är viktiga att använda för att 

nå inflytande över politiken som en ideell ungdomsorganisation. Således, 

ämnar uppsatsen besvara följande frågeställningar; 

1) På vilka sätt utförs politiskt påverkansarbete av 

ungdomsorganisationer? 

2) Vilka strategier och metoder visar sig vara mer framgångsrika 

än andra? 

2 Teori 

Att analysera ungdomsorganisationers arbete med att påverka politiker eller 

andra makthavare kan tyckas vara något diffust eller oklart. Studien ämnar 

utreda, utifrån deltagardemokrati och lobbyism, hur påverkan och deltagande 

spelar roll inom ungdomsorganisationer för att lyckas få igenom deras 

agenda och/eller fokusfrågor. Teorierna används som en sortering av material 

i studien, för att utreda hur deras påverkan går till samt vad för inverkan den 

har. 

Ungdomsorganisationerna som denna studie utgår ifrån har sitt ursprung från 

de mer klassiska folkrörelserna och sociala rörelser i Sverige. Därför 

kommer även teorin kring sociala rörelser, ”social movement theory”, att 

användas till viss del i studien. Teoribildningen är i korta drag en 
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sammanslagning av flera olika teser kring organisation, engagemang och 

folkrörelser, men som då vanligtvis används i mer politiska sammanhang och 

analyser.17 Detta förklaras mer ingående längre fram i kapitlet. 

Teorierna används i denna studie som ett verktyg att sortera det inhämtade 

materialet i form av organisationsunderlag och intervjuredovisningen. 

Materialet analyseras utifrån de tre teorierna, det vill säga deltagardemokrati, 

lobbyism och social movement theory. Delar av detta material som är direkt 

anknutet till teoribildningarna är exempelvis rapporter som genomförts kring 

lobbyism, ungdomars engagemang och politiska deltagande. 

2.1 Tidigare forskning 

Inom området organisationsengagemang, folkrörelser och ungdomars 

deltagande i olika politiska frågor finns det en del tidigare forskning som 

berör ämnena i sin helhet. Observera att dessa studier inte har undersökt 

ungdomsorganisationer som denna studie ämnar göra, utan de har utgått från 

ett mer generellt perspektiv och ungas deltagande i stort. Däremot har det 

genomförts flera studier kring ungas politiska deltagande, och statistik visar 

att antalet undersökningar fortsätter att öka.18 Det som också visas i dessa 

studier är att intresset att engagera sig inom partipolitiken, och i mer 

institutionaliserad form sjunker bland ungdomar. Det sjunkande intresset tror 

man grundar sig i ett lågt intresse för den politiska styrningen, och att 

kunskapsnivåerna om politiken och de demokratiska institutionerna är för 

låg.19 Forskarna har ställt sig frågande till vart ungdomarnas engagemang 

försvinner någonstans, när det inte centreras inom politikens institutioner. 

Dalton menar att ju mer intresset av att engagera sig partipolitiskt sjunker, 

desto mer engagemang och deltagande ökar inom civilsamhället.20 

                                                 

17 Buechler, S (1995), s.442 
18 Se Garcia Albacete 2011 för översikt 
19 Se bl.a. Franklin (2004) 
20 Dalton, R (2008) s.94 
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Att unga lämnar partipolitiken och de tyngsta politiska organen, för att 

istället engagera sig inom civilsamhället och dess organisationsstruktur visar 

att ungdomar har börjat att ändra på hur formerna för politisk aktivism ska se 

ut i samhället i Sverige idag.21 Engagemang, både politiskt och 

intressebaserat sådant, när man är ung har diskuterats och debatterats under 

många år. Att det ska ha inverkan på framtida engagemang för samhälle eller 

sakfrågor som vuxen. Studier visar på motsatsen, det är snarare så att de som 

engagerar sig som unga som de facto fortsätter när de blivit vuxna. Det är 

dessutom vanligt att gå från ett intressebaserat engagemang (idrott, spel, 

förening) till att gå vidare in i politiken (sakpolitik eller partipolitik).22 De 

som engagerar sig som unga idag har även en större tendens till att engagera 

sig längre över tid, än tidigare generationers ungdomar gjort. Detta förklaras 

med en ökning av s.k. ”kritiska medborgare” som ärvs vid 

generationsskiftena. Ungdomar och unga vuxna är idag mer pålästa och 

utbildade om både sakfrågor och samhället i stort än tidigare generationer har 

varit.23 Med kunskap kommer åsikter, och enligt Garcia Albacete är den 

ökade kunskapsbredden anledningen till att engagemanget bland unga både 

ökar och får mer inflytande i olika forum.24 

2.2 Deltagardemokrati 

Att sträva efter en högre medborgerlig aktivitet och deltagande i det politiska 

beslutsfattandet är den tydligaste beskrivningen av vad deltagardemokrati är 

för något. Att medborgare väljer att rösta vid val är inte tillräckligt, enligt 

Gilljam och Hermansson. Folket måste få ta del av, och vara tillåtna att vara 

en del av utformningen av politiken även mellan val, för att det ska kunna 

kallas för en demokratisk process.25  

                                                 

21 Bäck, E., Bäck, H. & Gustafsson, N. – SOU 2015:96 s. 653ff 
22 Dalton, R (2008) s. 94f 
23 Garcia Albacete, G.M (2011) 
24 Bäck, E., Bäck, H. & Gustafsson, N. – SOU 2015:96 s. 653ff 
25 Gilljam, M & Hermansson, J (2003) s.19 
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En av de främsta förespråkarna för deltagardemokratin är Carole Pateman. 

Hon var med och tog fram en modell för hur deltagande och påverkan ska gå 

till, där alla individer har lika stor frihet och rätt till utveckling. Modellen 

utgick från kärnprincipen om allas rätt till jämlikhet, vilket kan uppnås av ett 

samhälle som präglas av politisk effektivitet, som lyfter den kollektiva rösten 

samt värnar om fortsatt utbildning och information till medborgarna.26 Enligt 

Pateman betyder själva deltagandet att medborgarna ingår i en gemensam 

process, där de genom att vara delaktiga både lär sig och bygger upp ett 

intresse om att fortsättningsvis delta i samhällelig förändring.27  

Både Teorell och Held menar att deltagardemokrati i första hand handlar om 

det direkta deltagandet i beslutsfattande processer28, likväl som vilka 

möjligheter det finns att engagera sig och påverka samhället kring kollektiva 

problem eller samhällsfrågor.29 Dessa forskare menar att deltagardemokratin 

handlar om hur individens, eller gruppens, engagemang i en eller flera 

sakfrågor kan leda till förändring. Själva deltagandet kan däremot se olika ut, 

likaså den bakomliggande orsaken till att man är med i dessa frågor. 

Även Premfors anser att deltagardemokratin går ut på medborgerligt 

deltagande i olika processer. Han menar dock att själva deltagandet skapar en 

form av identitet hos medborgarna, som gynnar utvecklingen av det han 

kallar för allmänandan. Fortsättningsvis menar Premfors att synsättet att 

själva deltagandet förändrar perspektiv hos medborgarna är en positiv 

utveckling, då det har en utvecklande såväl som utbildande effekt i 

samhället.30  

Kort innebär detta att ett politiskt deltagande kan vara allt från möten i olika 

forum och demonstrationer, till folkomröstningar och debatter. Det vill säga 

                                                 

26 Pateman, C (1970), s.45ff 
27 Pateman, C (2012) s.10 
28 Teorell, J (2003) s.324f 
29 Held, D (1995) s.312 
30 Premfors, R (2000) s.34f 
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hur en individ både enskilt och i grupp kan påverka sin omgivning på olika 

sätt, samt hur individen själv tar del av det funna engagemanget och 

kunskapen ett deltagande innebär.31 

Det finns däremot en kritik mot deltagardemokrati som modell, och det 

handlar om ojämlikheter och olika förutsättningar. Enligt Gilljam kan man 

lyfta fram nio stycken invändningar mot deltagardemokratin som modell.32 

Dock är inte alla nio invändningar relevanta för studien, varav endast ett fåtal 

nämns. Dels finns det en invändning om hur deltagardemokratin kan få 

individer att tvivla på sig själva, när deras politiska engagemang inte leder 

till önskvärda resultat.33 Det kan också handla om hur det endast är de som 

engagerar sig som känner gemenskap, att det blir en form av exkludering vad 

gäller både inflytande, makt och delaktighet beroende på olika 

socioekonomiska förutsättningar.34 Slutligen finns det även en invändning 

mot deltagardemokratin som modell, att den inte är tillräckligt effektiv utan 

att det mesta sker långsamt på grund av att alla ska komma till tals.35 

2.3 Lobbyism 

En vanlig definition i Sverige av vad lobbyism är kommer från den svenska 

demokratiutredningen, och lyder således: 

”Icke-institutionaliserade direkt-kontakter med politiker eller tjänstemän i 

syfte att påverka offentlig beslutsfattning”.36 

Däremot är det flertalet forskare som menar att lobbyism är ett brett begrepp, 

och som är svårdefinierat.37 Beskrivningen som demokratiutredningen valde 

att förankra sig vid är rätt så bred. Den kan med andra ord användas i olika 

                                                 

31 Bengtsson, Å (2008) s.56 samt Sørensen, E (2002) s.695ff 
32 Gilljam i Gilljam & Hermansson (2003) s.186 
33 Gilljam, i Gilljam & Hermansson (2003) s.194f 
34 Gilljam, i Gilljam & Hermansson (2003) s.203f 
35 Gilljam, i Gilljam & Hermansson (2003) s.209f 
36 SOU 1999:121 s.17 
37 Se Dalfelt & Falkheimer (2001), Möller (2009) och Strömbäck (2011) 
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kontexter och i vissa sammanhang eller forum kan den upplevas något 

svårtolkad. Det är samtidigt viktigt att inte blanda ihop lobbyism och 

aktivism, det vill säga att särskilja politiskt engagemang i form av aktivism 

och engagemang att påverka utfallet av politiska beslut.38 

Det är än så länge rätt så ovanligt i Sverige att man anlitar lobbyister att 

försöka påverka olika beslut. I USA är det desto vanligare, där det finns 

flertalet organisationer som specifikt arbetar med just lobbying inom olika 

områden, det kan vara allt från PR till politiska beslut i senaten.39 Den 

svenska lobbyismen skiljer sig även från lobbyism i både EU och USA, detta 

på grund av olika regler och lagar som reglerar hur lobbyismen får och kan 

bedrivas.40 Något som Svensson lyfter i sin rapport är avsaknaden av 

etablerade rutiner eller riktlinjer för lobbyorganisationer i Sverige. Idag 

karaktäriseras den svenska lobbyismen av att den både är oreglerad och 

otydlig, samt att det är svårt att få en insyn i vad som händer i verksamheten. 

Vad som är desto mer etablerat och vanligt i svensk lobbyism är att både före 

detta politiker och tjänstemän, likt högt engagerade i olika organisationer 

börjar att arbeta som lobbyister efter sina uppdrag.41 

2.4 Social movement theory 

Forskning om civilsamhället och folkrörelser har pågått i flera årtionden runt 

i om världen. Hur människor går ihop och skapar en organiserad rörelse i ett 

försök att förändra bl.a. villkor, förutsättningar och politik.42 Under 1980-

talet började begreppet ”Nya sociala rörelser” att etableras som en 

beteckning på de rörelser som växte fram under efterkrigstiden, men även 

engagemanget och de grupperingar som skapades inom ungdomskulturen.43 

                                                 

38 Möller, T (2009) s.4 
39 Möller, T (2009) s.3 
40 Svensson, E (2012) s.28 
41 Svensson, E (2012) s.28f 
42 Peterson, A (1989), s. 420ff 
43 Thörn, H (1996) s.3ff 
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Anledningen till att många av dessa sociala rörelser bildats, är enligt Thörn 

att det funnits missnöje, olika perspektiv och synsätt på en viss fråga bland 

många människor, som då har skapat en kollektiv identitet att ”detta måste 

förändras”.44 Att samhällets utveckling och förändring spelar roll i hur dessa 

sociala rörelser både bildas och verkar, är något som Gundelach fokuserar 

mycket på i sin forskning. Enligt honom är sociala rörelser den gruppering 

som tillsammans arbetar för en samhällelig förändring eller syftar till att 

påverka ett politiskt beslutsfattande.45 

Teorin om sociala rörelser kan användas på olika sätt beroende på vad man 

forskar om, enligt Buechler. Den mest vanliga när man talar om sociala 

rörelser är en väldigt generell teoribildning, där man inte nämnvärt fördjupar 

sig på detaljer, utan snarare pratar om organisering och arbete med att 

påverka.46 För att göra teorin något mer konkret, har Buechler tematiserat sex 

olika inriktningar på social movement theory. De två första, med inslag ur 

Cohen och Melucci47, samt Habermas och Rucht48 handlar om hur individer 

går ihop och arbetar för en kollektiv sak eller ärende samt hur viktigt det är 

att få ha bestämmande och beslutanderätt trots att en inte är politiker eller 

tjänsteman i det organ som påverkas.49 

Däremot finns det en viss problematik med denna teoribildning, och det är att 

mycket av det vetenskapliga materialet är delvis, eller starkt politiskt färgat. 

Teoribildningen är vanligast i USA, där den används i politiska kontexter och 

deras organisatoriska system. Det innebär att mycket av litteraturen endast 

                                                 

44 Thörn, H (1996) s.6f 
45 Gundelach, P (1988) s.26f 
46 Buechler, S (1995) s.442 
47 Se Cohen (1985) & Melucci (1989) 
48 Se Habermas (1984-1987) & Rucht (1988) 
49 Buechler, S (1995) s.442f 
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handlar om specifika case, och inte en generell uppfattning hur teorin kan 

användas.50 

2.5 Analysmodell 

Med analysmodell avser jag under detta avsnitt att förklara hur teorierna 

används i studien, och ur vilket perspektiv de kan ha inverkan på studiens två 

frågeställningar. 

De tre teorierna: deltagardemokrati, lobbyism och social movement theory 

kommer i denna uppsats att användas för studien och i besvarandet av 

frågeställningarna. Syftet med uppsatsen är att utreda på vilka sätt 

ungdomsorganisationer arbetar med att påverka politiken och om de lyckas 

med dessa strategier och tillvägagångssätt. 

För att kunna påverka i någon form, oavsett vilken sektor man försöker 

påverka, behövs inflytande. Att kunna delta och vara en aktiv påverkanspart 

är väldigt viktigt om man kommer från en ideell organisation. Desto mer 

viktigare om man är förtroendevald och arbetar i en ungdomsorganisation, 

där det är väldigt vanligt att man inte får komma till tals. Hur ska man kunna 

diskutera ungdomsfrågor utan att ha ungdomar närvarande eller tillfrågade?  

I denna uppsats kommer begreppet lobbyism att användas som den process 

av påverkan, som individer eller [ungdoms]organisationer gör för att 

förändra och påverka olika beslutsfattanden. Definitionen används 

tillsammans med deltagardemokratin som berör rätten till inflytande och 

närvaro i olika politiska processer, för att lyfta de olika sätten en kan komma 

att påverka, eller direkt utöva inflytande över en makthavare. 

Med utgångspunkt i deltagardemokratin och lobbyism ska denna studie 

analysera vilka metoder som fungerar bäst i sättet att påverka politiken och 

                                                 

50 Bhattacharya, N & Jairath, K. V (2012). Social movements, ’Popular’ Spaces, and 

Participation: a review 
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politiker och/eller makthavare. Om det är framgångsrikt att göra enligt ett 

visst sätt eller inte, kommer att utredas med hjälp av social movement theory 

och lobbyism då det är dessa teorier som handlar mer om 

organisationsuppbyggnad än det faktiska engagemanget i form av 

deltagande.  

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod och de tillvägagångssätt som 

ligger till grund för studiens besvarande av frågeställningarna. Uppsatsens 

utformning har utgått från metoden kring komparativ, kvalitativ 

innehållsanalys, som tillsammans med informantintervjuer bildat en lämplig 

utgångspunkt för studiens fördjupning. Metodavsnittet redogör även för 

intervjuernas utformning, och innehållsmässig relevans till studien. Även 

diskussioner kring valet av ungdomsorganisationer, materialtillgång och 

begreppsdefinitioner presenteras i detta kapitel. 

För att kunna undersöka hur ungdomsorganisationer i olika grad påverkar 

den svenska politiken, och om det gett något resultat eller ej, krävs det några 

olika faktorer för att få ihop studien. Det första som krävs (1) är att 

genomföra intervjuer med ett antal ungdomsorganisationer, för att få ett 

förtydligande kring hur de arbetar och resonerar kring sitt påverkansarbete. 

Det andra (2) är att analysera svaren från organisationerna, utifrån tre 

teoretiska perspektiv: Lobbyism, deltagardemokrati och social movement 

theory. Och för det tredje (3) att använda mig av organisationernas 

styrdokument kring deras politiska arbete och verksamhetsinriktningar för en 

bredare kunskap efter intervjuerna.  

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna svara på uppsatsens två frågeställningar och uppnå syftet av 

studien har valet av metod hamnat på kvalitativ innehållsanalys. Metoden 
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lämpar sig för uppsatsen, i kombination med intervjuerna, då flertalet 

dokument studeras ingående. Det är viktigt att se texterna, i form av olika 

styrdokument för de utvalda ungdomsorganisationerna, som en helhet, såväl 

som att kunna tolka dessa utifrån de olika organisationernas förutsättningar.51 

Innehållsanalyser är vanligast förekommande inom den kvantitativa 

forskningen, det vill säga forskning som är baserad på olika jämförbara, eller 

likvärdiga variabler, vanligtvis framställd via siffror.52 För denna uppsats 

kommer, som tidigare nämnt, det kvalitativa perspektivet på innehållsanalys 

att användas. Då det kvalitativa upplägget med en syn på helhet och innehåll, 

än den kvantitativa beräkningen av olika variabler och frekvenser, är det den 

metod som kan tolkas som mest lämpad för studien.53  

Uppsatsens syfte behandlar de metoder och tillvägagångssätt som 

ungdomsorganisationerna använder sig av i sitt påverkansarbete. Detta 

medför att uppsatsen utgår ifrån både en beskrivande och förklarande design 

om man ser till Esaiasson et al, då den ämnar förklara både hur 

ungdomsorganisationerna arbetar med frågor kring rätt till inflytande och 

närvaro, och delvis varför de arbetar för att uppfylla dessa visioner.54  

Ungdomars rätt till inflytande, och möjligheten att få vara representerade i 

olika formella forum har inte alltid sett likadan ut historiskt sett. 

Ungdomsrörelsen arbetar tillsammans aktivt med att lyfta det nationella 

ungdomsperspektivet i Sverige, och att öka ungdomars makt i samhället.55 

Utifrån fyra olika ungdomsorganisationer används den kvalitativa 

textanalysen på så vis att den tolkar deras mest prioriterade politiska frågor i 

olika styrdokument. Det handlar om allt från deras verksamhetsplaner för 

                                                 

51 Esaiasson, P et al (2012) s.210 
52 Esaiasson, P et al (2012) s.197 
53 Bergström, G & Boréus, K (2012) s.80 
54 Esaiasson, P et al (2012) s.36f 
55 LSU (2018a). Om LSU. 
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2017 och 2018, såväl som politiska ställningstaganden och stadgar där vissa 

områden regleras. 

För att besvara uppsatsens två frågeställningar är det nödvändigt med 

innehållsanalysen av ungdomsorganisationernas olika styrdokument, utan 

dessa skulle det inte vara möjligt att kunna dra slutsatser, eller se former av 

mönster mellan dem. Eftersom uppsatsen även är komparativ gällande de 

olika metoderna för uppsatsen, är det även av stor vikt att tydligt kunna 

utröna vad respektive organisation arbetar med, och hur. Innehållsanalysen är 

dock inte tillräcklig för att kunna göra sådana slutsatser, då det ofta är stor 

skillnad mellan teoretisk tillämpbarhet och praktiskt genomförande. 

3.2 Informantintervjuer 

Som en del av vald metod för uppsatsen har det genomförts fyra olika 

intervjuer med representanter ur respektive ungdomsorganisation. Dessa 

intervjuer har sett någorlunda lika ut, men skiljt sig i vissa frågor då de olika 

organisationerna har olika perspektiv. Det finns flera olika tekniker och 

metoder kring att hålla intervjuer som underlag till forskningen. I denna 

studie har valet av semistrukturerad samtalsintervju grundats på att kunna få 

djupare svar på av redan på förhand, givna diskussionsområden från 

respondenterna. Semistrukturerad samtalsintervju som teknik handlar om att 

kunna ta del av alla ord och tankar som respondenterna har kring 

ämnesområdena. Om intervjun hade varit av en mer strukturerad modell, 

hade frågorna kunnat bli mer raka, och möjligheterna att kunna nämna olika 

sidospår eller tankar kring ämnesområdet hade på så vis uteblivit.56 

Uppsatsen har fördjupat sig i det politiska arbetet som fyra 

ungdomsorganisationer arbetar med. Som tidigare nämnt anses det inte i 

denna studie att enbart en innehållsanalys tillräckligt. Därför har varje 

                                                 

56 Bryman, A (2015) s.23 
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organisations Ordförande tillfrågats om att ställa upp på en intervju, vilket de 

alla tackade ja till. Som ordförande har man det yttersta ansvaret för att 

organisationen arbetar med de av medlemmarna bestämda fokusfrågorna, 

och som kutym är inom styrelsevärlden, innehar ordförande ett något större 

ansvar för det politiska arbetet. Enligt Esaiasson et al vill man nå de mest 

”centralt placerade källor[na]”57 för att få så pass korrekta svar som möjligt 

vid en samtalsintervju. 

Om detta hade varit en bredare undersökning av kvantitativ karaktär hade det 

varit rekommenderat att intervjua så många respondenter som det tar för att 

känna att man uppnått det teoretiska mått en inledningsvis har satt upp för 

studien.58 Dock är denna desto snävare, och fokuserar på kärnpersonerna i 

ungdomsorganisationerna, dvs. Ordföranden, då klassificeras intervjuerna 

mer som informantintervjuer. Detta för att de som har förtroendet som 

Ordförande i ungdomsorganisationerna är av stor vikt för studien rent 

innehållsmässigt, och inte kan bytas ut. De besitter en kunskap och 

erfarenhet om organisationerna som är svåra att finna i styrdokument, och de 

är även svåra att byta ut till någon annan i styrelsen eller organisationen.59 

3.3 Material 

I uppsatsen används det två olika kategoriseringar av material:  

(1) Ungdomsorganisationernas styrdokument och övrig relevanta dokument 

samt,  

(2) Transkriberingen av intervjuerna med kärnpersonerna i 

ungdomsorganisationerna. 

För att enklast beskriva litteraturen, är det tydligast om en delar in det i två 

kategorier likt ovan beskrivet. Kategoriseringarna i sig betyder inget för 

                                                 

57 Esaiasson, P et al (2012) s.258f 
58 Esaiasson, P et al (2012) s.259 
59 Esaiasson, P et al (2012) s.262f 
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studien, men den litteratur som används i studien går inte direkt in i varandra, 

även om sådana undantag finns. 

Först och främst används de fyra ungdomsorganisationernas olika 

styrdokument så som stadgar, verksamhetsplaner och övriga dokument som 

underlag i studien. Detta material används i analysen såväl som besvarandet 

av uppsatsens två frågeställningar och prövning av teorierna.  

Sedan används de fyra intervjuer som genomförts med Ordföranden för varje 

tillfrågad ungdomsorganisation, som en bredd till både analys och 

resultatrapporteringen av studien. Intervjuerna klassificeras som 

informantintervjuer och ger en bredare blick över organisationens 

verksamhet och arbetsprocesser än vad enbart styrdokument skulle göra. 

3.4 Avgränsning 

Enligt paraplyorganisationen LSU:s medlemsregister finns det minst 82 olika 

ungdomsorganisationer i Sverige.60 Det är endast de organisationer, 

föreningar och förbund som betalar medlemsavgift till LSU, hela 

ungdomsrörelsen är därför inte till fullo representerad av den siffran. Det 

hade varit helt orimligt rent tidsmässigt att intervjua alla ordföranden i alla 

ungdomsorganisationer. Studien hade kunnat läggas upp i form av 

enkätundersökning, och genomföras på ett med kvantitativt sätt snarare än 

kvalitativt. Men med de frågeställningar och studiens syfte behövde antalet 

organisationer avgränsas rätt drastiskt. Valet föll tillslut på 4–5 

ungdomsorganisationer, vilket inledningsvis kan upplevas något snävt.  

Som en förklaring till att urvalet blev så pass snävt är för att de tillfrågade 

ungdomsorganisationerna representerar olika grupper av barn och ungdomar, 

och på grund av de tidsaspekter som är givna för denna uppsats blev det en 

                                                 

60 LSU (2018b). Medlemsorganisationer. 
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rimlig arbetsbörda, både sett utifrån innehållsanalysen av olika styrdokument 

och själva genomförandet av intervjuerna. 

3.4.1 Val av organisationer 

Med tidigare erfarenhet av ungdomsrörelsen och den bredd av organisationer 

som finns var det svårt att från början veta vilka specifika organisationer som 

skulle tillfrågas. I slutändan handlade resonemangen mer om vilka fyra eller 

fem organisationer som kunde svara för en så bred mängd barn och 

ungdomar som möjligt för studien. Tillslut hamnade valet på en 

spetsorganisation, en mer generell organisation, en organisation som arbetar 

med rättighetsfrågor både nationellt och internationellt, samt en till 

organisation arbetar med rättigheter, men som är uppbyggt på annat vis än 

traditionellt inom ungdomsrörelsen. 

Unga Hörselskadade tillfrågades i egenskap av patientorganisation för barn 

och unga med hörselskador och nedsättningar. Deras fokus är så kallade 

spetsfrågor eftersom deras arbete gäller en specifik målgrupp, och deras 

påverkansarbete är mer riktat till specifika makthavare eller organ än vad de 

andra organisationerna är. 

Fler Unga tillfrågades i egenskap av en stark påverkansorganisation som 

svarar för barn och ungas rätt till inflytande och deltagande. För denna 

uppsats klassificeras den som mer generell, då de vill bredda ungdomars 

inflytande kring frågor som rör barn och ungdomar. 

Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF) tillfrågades i egenskap av deras 

gedigna arbete med barnrättsfrågor i ett nationellt såväl som ett 

internationellt perspektiv. Rättighetsarbete och rättighetsimplementering är 

något som genomsyrar deras verksamhet. 

RFSL Ungdom tillfrågades då de dels är en organisation som svarar för 

många ungdomar vad gäller HBTQ-frågor, men också för att deras 

organisatoriska uppbyggnad ser lite annorlunda ut än de tidigare nämnda 
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organisationerna, de har nämligen aktivistgrupper runt om i landet än 

motsvarande regioner/arbetsgrupper/föreningar för de andra 

organisationerna. 

3.5 Begreppsförklaring 

I studien används flera olika begrepp, som kan ha olika innebörd beroende på 

vem det är som läser. I detta avsnitt förklaras de mest förekommande 

begreppen i studien, och ur vilken tolkning dessa begrepp kommer att 

användas. Vissa av begreppen är mångtydiga eller har olika definitioner 

beroende på egen kunskap, tidigare erfarenheter eller vilka kretsar en ingått i. 

3.5.1 Ungdomsrörelsen 

Ungdomsrörelsen är ett samlingsbegrepp för ett stort antal 

ungdomsorganisationer i Sverige, där unga arbetar tillsammans för att 

förändra och förbättra villkoren för barn och unga i Sverige.61 Begreppet 

kommer att användas som ett generellt begrepp kring 

ungdomsorganisationers arbete i Sverige, och lägger ingen tyngd på hur 

många organisationer som diskuteras, bara det diskuteras 

ungdomsorganisationer, förbund och föreningar. 

3.5.2 Påverkan 

Inför intervjuerna med vardera informanten behövdes begreppet påverkan 

förklaras. Detta då några av de på förhand givna frågorna uttryckligen 

handlade kring deras påverkansarbete. Begreppet påverkan, även i 

kombination med begreppet påverkansarbete, kommer att användas i den 

mening att vi pratar om den förändring, eller förbättring som 

ungdomsorganisationerna arbetar för. Värt att förtydliga är att 

begreppsanvändningen av påverkan inte är detsamma som makt eller 

maktförhållanden i denna studie. Det finns en skillnad på makt och 

                                                 

61 LSU (2018c). Ungdomsrörelsen i siffror. 
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inflytande, och det är att makt beskrivs som ett förhållande där ena parten 

(A) får en aktör (B) att agera utifrån A:s vilja oberoende hur B värderar vad 

A tycker.62 Medan inflytande enklast kan beskrivas som möjligheten som 

aktör C att kunna påverka och influera A att ändra sin vilja för att bättre 

stämma överens med C:s värderingar. Inflytande är heller inte lika permanent 

som makt, dvs. inflytande är mer temporärt i situationen medan makt är mer 

bestående.63 

3.5.3 Framgångsrikt 

Ordet framgångsrikt är ett begrepp som kan tolkas olika, beroende på i vilket 

sammanhang som ordet används. I denna studie används begreppet 

framgångsrikt som en samlad beteckning över genomfört arbete, lyckat 

arbete, resultatindikator eller process som startats tack vare initiativ från 

ungdomsorganisationerna. Ungdomsorganisationerna i denna studie arbetar 

på olika sätt, och därför var det inledningsvis svårt att benämna olika 

resultatindikatorer med samma ord. Framgångsrikt är det ordet som tillslut 

passade bäst in, både på frågeställning såväl som i intervjufrågor. 

3.5.4 Sociala rörelser 

Begreppet sociala rörelser används i denna uppsats för den organiserade form 

av engagemang inom vissa specifika frågor: det vill säga ungdomsfrågor 

inom olika områden. Förklaringen till begreppet går närmast att förklara som 

sådant att det berör det kollektiva handlandet64 som utgår från en gemensam 

identitet och gemensamma värderingar.65 
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64 Ring, M (2007) s.33 
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4 Empirisk redovisning 

I detta kapitel fördjupar jag studien av de olika ungdomsorganisationernas 

verksamheter och organisationsstrukturer. Hur organisationerna arbetar med 

påverkan, och på vilket sätt som de gör detta på är något som redogörs för 

detta avsnitt.  

4.1 Unga Hörselskadade 

Som ungdomsorganisationen Unga Hörselskadade har de endast varit 

verksamma i 25 år, men arbetet med att förbättra villkor och förutsättningar 

för barn och ungdomar med hörselskada har pågått desto längre. Innan jag 

fördjupar mig i hur de arbetar påverkanspolitiskt och fungerar som 

organisation idag, inleds detta avsnitt med kort redogörelse för 

ungdomsorganisationens historia och bakgrund. 

4.1.1 Bakgrund 

Unga Hörselskadade bildades 1968 som ett steg i att utveckla dåvarande 

Hörselfrämjandets verksamhet för barn och unga med någon form av 

hörselskada, då kallat för Hörselfrämjandets ungdomssektion. Det hade sen 

1950 redan anordnats många aktiviteter och läger för barn och unga, men 

denna verksamhet var inte organiserad inom Hörselfrämjandet på så vis som 

tanken med ungdomssektionen var. Målgruppen var då ett hundratal barn och 

ungdomar, och år 1980 hade ungdomssektionen växt till att ha 1703 

medlemmar utspritt över 23 ungdomsklubbar.66 

Medlemsantalet ökade hela tiden för ungdomssektionen; i slutet av 1980-

talet fanns det över 3000medlemmar och 29 ungdomsklubbar runt om i 

landet. De följande åren innebar en förändring för Hörselfrämjandet och 

ungdomssektionen, detta tack vare ett namnbyte av hörselfrämjandet till 

Hörselskadades Riksförbund och ungdomssektionen antog det nya namnet 
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Unga Hörselskadade. Utvecklingen med ungdomssektionen fortsatte så pass 

att de blev en självständig organisation efter 1992 års stadgerevidering, med 

eget ansvar för ekonomi, medlemmar och stadgar.67 

4.1.2 Organisationsstruktur och arbete 

Inför intervjun med Jonathan hade han fått ett antal frågor utskickade till 

sig68 för att förbereda sig inför intervjun. I samtalet utgick vi från frågorna, 

för att diskutera Unga Hörselskadades verksamhet och arbete med att 

påverka politik och makthavare. Det hände även att det uppkom följdfrågor 

till vissa saker som Jonathan nämnde, för att få ytterligare förståelse i hur de 

arbetar med olika frågor. 

Unga hörselskadade, hädanefter UH, styrs av riksstyrelsen, som av årsmötet 

fått förtroendet att leda organisationen. Riksstyrelsens storlek är något som 

varje år beslutas om på årsmötet, enligt UH:s stadgar finns därför inget 

minimi eller maximiantal för antalet ledamöter i styrelsen.69 För 

verksamhetsåret 2018/19 består däremot riksstyrelsen av totalt sex 

ledamöter: Ordförande, vice ordförande, kassör samt tre ordinarie 

ledamöter.70 Som stöd i verksamheten har UH ett kansli som består av fyra 

anställda med olika arbetsuppgifter. Kansliet har sin arbetsplats i 

Hörselskadades Riksförbunds lokaler, och därigenom har de ett stort 

nätverk.71  

Organisationens verksamhet har i stora drag sett likadan ut genom åren, även 

om själva strukturen på hur styrelsen och kansliet fungerar kan ha förändrats 

mellan verksamhetsåren. Enligt Ordförande Jonathan Elebjörk Wahlström 

brukar organisationens medlemsantal hamna på ca 350-450 medlemmar varje 
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71 Från intervju med Ordförande Jonathan Elebjörk Wahlström, 29/3-18. 
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år, vilket inte gör dem till en jättestor organisation enligt han själv. Däremot 

är organisationens verksamhet väl spridd över landet med sina åtta 

lokalavdelningar som engagerar sig för barn och unga med hörselskada. 

Enligt Jonathan är det dock främst riksstyrelsen som arbetar 

påverkanspolitiskt, lokalavdelningarna gör det till viss del men det kan skilja 

sig åt beroende på vilken avdelning man pratar om.72 

De tre största politiska frågorna som riksstyrelsen inom UH arbetar med är, 

enligt Jonathan; deltagande, skolan och hjälpmedel. Deras arbete täcker in en 

väldigt bred målgrupp inom hörselområdet, vilket gör att arbetsuppgifterna 

blir lika spridda. Enligt deras politiska program är deras vision följande: 

”Unga Hörselskadades vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga 

med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor”- 

Politiskt Program 2017 73  

Den röda tråden i organisationens arbete handlar om ett tillgängligt samhälle, 

där barn och unga med hörselskada kan delta på lika villkor som med de utan 

någon form av funktionshinder. Det politiska programmet handlar mycket 

om att uppfylla och fortsätta arbeta med de mänskliga rättigheterna, och att 

lägga tonvikt på inkludering i alla samtal som förs med beslutsfattare i olika 

forum.74 Eftersom UH är en ungdomsorganisation är det väldigt naturligt att 

de arbetar med frågor som direkt berör barn och unga mellan 0-30 år med 

hörselskada (inklusive de med hörselnedsättning, tinnitus, Meniérès sjukdom 

och ljudöverkänslighet).  

4.1.3 Påverkanspolitiskt arbete 

Unga Hörselskadade arbetar på flera olika sätt med den politik som de 

försöker att förändra. Som tidigare nämnt är både deras målgrupp rätt så 

                                                 

72 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 
73 Unga Hörselskadade (2017) Politiskt program  
74 Unga Hörselskadade (2017) 
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spridd, vilket gör att verksamhetsområdet måste täcka in flera olika områden. 

Jonathan lyfte att den största frågan för UH som de kontinuerligt arbetar med 

är skolan, och tillgängligheten där. Både vad gäller specialskolorna och de 

kommunalt styrda skolorna så gäller det att eleverna får rättvisa 

förutsättningar till att klara av sina studier, och detta arbete sträcker sig ända 

ner på förskolenivå många gånger. Många gånger är det inte skolorna själva, 

undantagsvis specialskolorna, som kan genomföra förändringen, det är 

snarare existerande lagstiftning och myndigheter som är det som styr. 

Mycket av det arbete som UH gör ligger inom de områden som är mestadels 

myndighetsstyrt, vilket innebär att förändringsprocesserna ofta är 

långdragna.75 Det finns alltid olika vägar att bemöta ett problem eller hinder 

enligt Jonathan. Riksstyrelsen brukar arbeta med de övergripande frågorna 

kring påverkanspolitiken, och i vissa fall kanaliserar de ner uppgifter till 

lokalavdelningarna. Det kan exempelvis röra sig om specialskolorna i Örebro 

för döva och hörselskadade, och där har UH:s lokalavdelning en 

expertkompetens om skolan och utbildningarna då de flesta i lokalavdelning 

Örebro går på de skolorna. När det blir en så lokal förankring går processerna 

ofta något snabbare. Det händer också att UH får frågor kanaliserade från 

Hörselskadades Riksförbund, då organisationerna har ett gott samarbete 

mellan sig och tar nytta av varandra i de frågor som rör hörselpolitiken. 

Funktionsrättspolitiken är ofta ett snävt område att arbeta inom. Det är ofta 

inte den frågan som står högst upp på agendan, vilket gör att det inte är 

många politiskt intresserade som vill ta upp eller fördjupa sig inom området. 

Jonathan lyfter att det är livsnödvändigt att det finns de som arbetar med 

funktionsrättsfrågorna för att kunna driva det här förändrings- och 

förbättringsarbetet. 

                                                 

75 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 



 

25(46) 

 

”Men det som jag kan tycka är svårt med metoder för att påverka, är att det 

ofta lätt blir de här lite tråkigare vägarna där man lättast kan påverka.” – 

Jonathan Elebjörk Wahlström. 76 

Något som vi fördjupar oss i under intervjun är att man kan dela upp 

påverkansmetoderna i två delar. Det ena är den tråkigare delen där man 

kanske får mer direkt inflytande, som innefattar remissvar, remissinstanser, 

möten med myndigheter eller utredningar som exempel. Den andra delen är 

den mer roliga delen, men kanske inte lika effektiv eller direkt, och det 

innefattar möten med makthavare, närvaro och delaktighet i Almedalen, 

aktiv närvaro på sociala medier med informationsspridning och 

dialogförande eller möten med andra funktionsrättsorganisationer. Det är 

däremot inte givet att den ena vägen är mer effektiv än den andra, eller ger 

bättre resultat. ”Myrsteg” är något som Jonathan väljer att beskriva takten 

som en förändring inom funktionsrättspolitiken tar. Han resonerar att det har 

att göra med att det är många röster inom funktionsrättspolitiken, och vid 

utskickande av remisser eller underlag till utredningar, så är det klart att varje 

organisation driver sina respektive hjärtefrågor. Det är sällan som alla har 

samma agenda, och då är det svårt som ungdomsorganisation att sticka ut ur 

mängden med just sina frågor.77 

UH är aktiva på flera olika sätt, de har en stor närvaro på tre sociala medier 

(Facebook, Twitter och Instagram) där de har olika strategier för respektive 

nätverk. De har även mandat i flera grupper och forum, där de lyfter barn och 

unga med hörselskadas problematik med inkludering och tillgänglighet. Det 

är viktigt, enligt Jonathan att lägga energi och resurser på att öka barn och 

ungas möjligheter att delta på den politiska arenan. Den politiska tyngden i 

samtalen är ofta något som försvinner i mängden av allting annat som ett 

barn eller ungdom med hörselskada ställs inför i samhället. Vilket lätt leder 

                                                 

76 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 
77 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 



26(46) 

 

till att de väljer att stå utanför de diskussioner som berör hörselpolitiken när 

känslan av att inte få eller kunna delta infinner sig.78 

4.2 Föreningen Fler Unga 

Fler unga är en ungdomsorganisation som är mindre i storlek och omfattning 

än de övriga tre ungdomsorganisationerna som denna studie fördjupat sig i. 

Arbetet med att öka barn och ungas inflytande har endast pågått i fem års tid, 

men de har redan en bred inverkan på politiker och makthavare. Följande 

kapitel kommer att redogöra hur Fler Unga arbetar påverkanspolitiskt, och 

hur det kommer sig att de valt att arbeta utifrån ett generellt barn- och 

ungdomsperspektiv. 

4.2.1 Bakgrund 

Efter Almedalsveckan 2013 var det en grupp ungdomar som inte kände sig 

hörda eller inkluderade. Det hade varit ungefär 200 olika evenemang under 

veckan där ungdomars situation och tillvaro hade diskuterats, men det fanns 

knappt någon involvering av den målgrupp som det diskuterades om. Det var 

även svårt att försöka mingla i de forum där ungdomar diskuterades, det 

fanns knappt något inkluderingstänk. Gruppen som försökte delta och vara 

närvarande i de frågor som rörde ungdomsperspektivet insåg då att 

Almedalen som ska vara för Sverige, bara var för det ”vuxna Sverige” och 

inte den yngre generationen.79 

Ungdomsorganisationen Fler Unga bildades kort därefter med syftet att öka 

antalet engagerade och medvetna ungdomar i de frågor och forum där deras 

situation diskuteras. 80  

                                                 

78 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 
79 Från intervju med Ordförande Lihini Wijesinghe 4/4-18 
80 Fler Unga, ”Om Oss” (2018) 
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4.2.2 Organisationsstruktur och arbete 

För studiens ändamål tillfrågades Ordförande Lihini Wijesinghe om hon 

kunde tänka sig att ställa upp för en fördjupad intervju kring organisationens 

utformning och arbete. Inför intervjun fick Lihini intervjufrågorna utskickade 

till sig81 för att förbereda sig inför intervjun. Frågorna kretsade kring deras 

inflytande och påverkan på makthavare och politiker. Då Fler Unga är en 

väldigt snävt inriktad organisation med starkt fokus på Almedalen hade 

frågorna till dem justerats något i förhållande till de andra organisationerna 

som ingår i studien. Under intervjun förekom det vissa följdfrågor på de svar 

som hade angivits, detta för att få ytterligare förståelse i deras arbete. 

Då organisationen endast är fem år ung har styrelsens utformning sett lite 

olika ut under dessa år. För 2018 består styrelsen av fem ledamöter, detta är 

något färre än tidigare år. Exempelvis var dem nio ledamöter totalt i styrelsen 

verksamhetsåret 2017.82Av dessa fem arbetar alla ideellt för att föra 

organisationen framåt, respektive ledamot har olika inriktningar på vad de 

arbetar med.83 Styrelsen har, sedan de tillträdde vid årsskiftet, arbetat mycket 

operativt med att utveckla organisationen, snarare än att rekrytera fler 

medlemmar och direkt påverka makthavare.84 

Det högsta beslutande organet för organisationen är deras årsmöte, på detta 

är alla medlemmar välkomna att besluta om styrelsens kommande 

verksamhetsår, samt delta i valet av styrelse. Under årsmötet tas det även 

beslut om verksamhetsinriktning och verksamhetsplan, vilket är styrelsens 

yttersta riktlinjer för deras arbete under året. 

I 2018 års verksamhetsplan framgår det att Fler Unga ska arbeta med att 

bredda satsningen och närvaron under Almedalsveckan för att kunna verka 

                                                 

81 Se Bilaga 2 
82 Årsmöteshandlingar Fler Unga, s.6 (2018) 
83 Fler Unga, ”Styrelsen” (2018) 
84 Från intervju Lihini Wijesinghe 4/4-18. 
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opinionsbildande både innan och under politikerveckan. Enligt Lihini finns 

det mycket tankar och visioner kring hur opinionsbildandet och Fler Ungas 

verksamhet kan utvecklas och breddas även efter Almedalsveckan. Bland 

annat lyfter hon att organisationen utöver Almedalsveckan kommer att 

erbjuda föreläsningar och workshops som handlar om opinionsbildning och 

närvaro av och för ungdomar.85  

De ser sig själva som en samlingsorganisation dit andra organisationer kan 

vända sig och ta hjälp ifrån, både på barn- och ungdomsnivå som vuxennivå. 

Som samlingsorganisation ser de även möjligheter till att hänvisa till de olika 

barn och ungdomsorganisationer när de får förfrågningar om närvaro och 

deltagande i forum och paneler, för att belysa den spetskompetens som finns 

bland alla engagerade.86 

4.2.3 Påverkanspolitiskt arbete 

Fler unga arbetar inte med någon specifik fråga rent sakpolitiskt, deras fokus 

är inriktat på att där ungdomar diskuteras, där ska de finnas representerade. I 

verksamhetsplanen för 2018 står följande: 

”Fler Unga ska fokusera sitt opinionsbildande i just de frågor föreningen 

driver, och annars i så stor utsträckning som möjligt hänvisa vidare till 

andra föreningar och unga med kompetensen och vilja att föra opinion.” – 

Fler Ungas Verksamhetsplan 2018.87 

De är som mest aktiva under Almedalsveckan varje år, där de aktivt 

nätverkar med olika makthavare i form av andra organisationer, företag och 

politiker i den utsträckning det går. Varje år skickar Fler Unga en 

”Almedalsdelegation” som består av ett antal ungdomar som vill förändra 

och förbättra ungas inflytande i politiken, för varje år har delegationen ökat i 

                                                 

85 Från intervju Lihini Wijesinghe 4/4-18 
86 Från intervju med Lihini Wijesinghe 4/4-18 
87 Årsmöteshandlingar Fler Unga, s.10 (2018) 
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antalet deltagare. Dessa ungdomar, tillsammans med faddrar, är aktiva i olika 

sammanhang under Almedalsveckan och upplyser dels om vikten av att 

inkludera ungdomsperspektivet men också att lyssna på den i frågor som rör 

unga.  

Däremot anser de att deras största politiska plattform, i mått av inflytande, är 

via deras sociala medier som de använder aktivt under veckan som 

påtryckningsmedel när ungdomar inte inkluderas i dialogen. Det är lätt att 

mötas av naivitet i de personliga mötena under Almedalsveckan, att 

ungdomar inte vet vad de pratar om eller att de bara är där för sakens skull 

menar Lihini. Det är därför de sociala medierna används som en del av deras 

närvaro, mycket för att kunna använda det digitala samtalet och närvaron 

som en förstärkare till de fysiska möten som Fler Unga haft. Generellt skapar 

mötena och närvaron på exempelvis Twitter en medvetenhet bland 

makthavarna att unga både glöms bort, men även ignoreras i de politiska 

samtalen. De får en tankeställare som de i mångt och mycket har med sig till 

nästkommande år.88  

”Men det är synd att vi ska behöva skapa dessa tankeställare, ha med oss 

från första början i samtalen” - Ordförande Lihini Wijesinghe89 

4.3 Rädda Barnens Ungdomsförbund 

Rädda barnens ungdomsförbund (hädanefter RBUF) har varit verksamma 

sedan 2003 i Sverige och har sedan uppstart aktivt arbetat med att vara både 

en kollektiv såväl som individuell röst för barn i Sverige. De vill förbättra 

barnens villkor och ställning i samhället, och få staten att arbeta mer ur ett 

barnperspektiv. I detta avsnitt följer en fördjupning kring Rädda Barnens 

                                                 

88 Från intervju Lihini Wijesinghe 4/4-18 
89 Från intervju Lihini Wijesinghe 4/4-18. 
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Ungdomsförbunds historia och deras påverkanspolitiska arbete utifrån en 

intervju gjord med förbundsordförande Jorge Maria Londoño.90 

4.3.1 Bakgrund 

RBUF är en barnorganisations om arbetar för barn och unga upp till 25 års 

ålder. De bildades 2003 för att lyfta barnperspektivet mer aktivt i det 

politiska rummet än vad det tidigare gjorts av andra aktörer. RBUF är en 

fristående organisation från Rädda barnen, men de har ett löpande samarbete 

då de i stort arbetar för samma frågor. 

RBUF är en fristående organisation som bildades ur Rädda Barnen, för att 

vara en organisation som arbetade för och var riktad direkt mot barn och 

ungdomar. Organisationens huvudsakliga verksamhet grundar sig på 

Barnkonventionen91, och de arbetar aktivt för att få den implementerad till 

svensk lag.92 Idag är de ett politiskt förbund som arbetar för att barn alltid 

ska ses som en viktig del i samhället, och att både barn och unga alltid ska 

tas på allvar av vuxna.93 

4.3.2 Organisationsstruktur och arbete 

RBUF:s högsta beslutande organ är deras förbundsårsmöte som även kallas 

för Barnrättskongressen. Där samlas ombud från lokalgrupperna, nationella 

arbetsgrupper och förbundsstyrelsen och beslutar om kommande 

verksamhetsår. Förbundsstyrelsen består av fem personer, varav ordförande 

är heltidsarvoderad för sitt uppdrag resterande arbetar ideellt. De har även ett 

förbundskansli som stöttar organisationen på rent administrativ nivå, såväl 

som med olika samarbeten både nationellt och internationellt. 

Barnrättskongressen sammanträder en gång per år, förbundsstyrelsen föreslår 

då endast till mötet hur det kommande verksamhetsårets arbete ska gå till, 

                                                 

90 Se Bilaga 1 
91 Från intervju med Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
92 När denna uppsats skrivs ska barnkonventionen beslutas om att bli svensk lag eller ej. 
93 RBUF, ”Om oss” (2018) 
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specifika frågor som de önskar arbeta med osv. Därefter är det upp till 

kongressen hur besluten tas, och vad förbundsstyrelsen ska arbeta med.94 

2018 har de ungefär 2500 medlemmar över hela Sverige, men den siffran har 

varierat över åren. Att den varierat kan bero på olika anledningar enligt Jorge 

Maria, dels av ekonomiska skäl och men också hur mycket organisationen 

aktivt har arbetat på synligheten och budskapet som de önskar föra fram. 

Enligt Jorge Maria är det mycket operativt arbete som Ordförande, dels då 

mycket representativt ansvar ligger på posten som Ordförande men även då 

det innebär viss styrning av organisationen i sig.  Det operativa ska heller 

inte överta den strategiska delen som hela förbundsstyrelsen med 

förbundskansli låter genomsyra arbetet.95 

På den senaste barnrättskongressen fastställdes det en ny långsiktig strategi 

för RBUF, den sträcker sig över 2018–2020 med fyra olika inriktningar: 

Organisering, Politiskt påverkansarbete, Vision och visionsarbete samt 

Verksamheternas format.96 

Strategin är utformad för att täcka in de största områdena av RBUF:s 

verksamhet, den involverar allt från medlemsrekrytering och inkludering, 

påverkansarbete och hur fokusfrågor ska lyftas till kunskapsfördjupning och 

organisationsutveckling. Strategin är ett långsiktigt styrdokument som är till 

för att styrelsen dels ska kunna motivera sitt arbete men också för att få 

organisationen att utvecklas framåt. Den skapar även en tydlighet i de 

fokusfrågor som RBUF driver, dels hur de ska arbeta med en fråga men 

främst varför den ska arbetas med under så pass lång tid. 

                                                 

94 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
95 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
96 RBUF, ”Strategi för rädda barnens ungdomsförbund 2018-2020” (2018) 
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4.3.3 Påverkanspolitiskt arbete 

Rent historiskt har barns rättigheter varit svåra att greppa och arbeta med 

enligt Jorge Maria. Det handlar i det stora hela om barns rätt att vara 

individer och att få utvecklas. Den psykiska hälsan, fattigdom, utbildning är 

bara ett fåtal av de frågor som man behöver kämpa för när det gäller det 

barnrättsliga området.97 Enligt Jorge Maria är det viktigt att vara 

systemkritisk när man ska arbeta med barnrättsfrågorna, mycket då den 

maktnivå som frågorna ligger på är svårnådd och tar tid att påverka. En del 

av RBUF:s påverkanspolitiska inflytande är bland annat att Jorge Maria sitter 

med i barndelegationen. Det är ett forum där andra barnrättsorganisationer 

och intressenter är med och påverkar, hittar på lösningen, kritiserar 

regeringens arbete etc. I stora drag handlar diskussionerna i barndelegationen 

om att driva opinion och vara kritisk gentemot det arbete som utförs likväl 

som det som inte utförs, samtidigt som man gläds åt att det förbättras i vissa 

delar inom barnrättsområdet.98 

RBUF är även aktiva i andra forum och grupper, vissa mer permanenta än 

andra. Exempelvis har de mandat i Agenda2030-delegationen, och arbetar en 

del både med remisser och som referens i olika regeringssammanhang kring 

barnrättsfrågor. Jorge Maria lyfter under intervjun att det är svårt att se 

förändringarna som görs, eftersom det är rätt långdragna processer och att det 

är många som behöver övertalas innan ett beslut kan tas. Tack vare att vissa 

frågor och ärenden tar längre tid har RBUF en någorlunda nära relation både 

till barnminister Lena Hallengren (tidigare även Åsa Regnér) och 

statssekreteraren vid Socialdepartementet.99  

Under intervjutillfället kom vi in en på hur inflytande mäts och även märks 

av, och att det är svårt att se något direkt. Oftast tar det flera år för att märka 

                                                 

97 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
98 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-10 
99 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
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av att någonting har hänt och förändras, lika ofta möts 

ungdomsorganisationer som RBUF av motstånd i de forum och grupperingar 

där de har mandat. Med argument som att åsikter från barn- och 

ungdomsorganisationerna är för radikala för att passa in i det politiska 

mönstret, eller att det inte är realistiskt uppnåbart, stoppas många försök till 

förändring.100 

Det största dilemmat som Jorge Maria lyfter med att vara en barn- och 

ungdomsorganisation är att det emellanåt är svårt att nå fram med sitt 

budskap. Det är inte fråga om att inte bli lyssnad på, snarare att det i vissa 

forum inte läggs något värde i vad som lyfts ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv.101 

4.4 RFSL Ungdom 

RFSL ungdom är ungdomsorganisationen har varit verksamma som ett eget 

förbund sedan 2003, men har varit verksamma som en egen avdelning under 

moderförbundet RFSL sedan 1999. Det är ungdomsförbundet som arbetar för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter ur ett 

barn- och ungdomsperspektiv.102 I detta avsnitt kommer deras bakgrund och 

påverkanspolitiska arbete att gås igenom, likväl som hur deras organisation 

är uppbyggd för en bredare bild av hur de arbetar. 

4.4.1 Bakgrund 

RFSL ungdom bildades från början som en egen verksamhetsavdelning 1999 

under moderförbundet RFSL. Redan 2003 blev de en egen fristående 

organisation och låg därför inte under RFSL:s verksamhet längre.103 Som 

fristående ungdomsorganisation har de egna verksamheter och lokalgrupper, 

i många fall samarbetar dessa med RFSL:s olika distrikt och föreningar runt 

                                                 

100 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
101 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
102 RFSL, ”Om oss – RFSL ungdom”. (2015) 
103 RFSL, ”Om oss – RFSL ungdom”. (2015) 
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om i landet. Att RFSL Ungdom valde att bli en egen organisation är för att 

stärka ungdomsperspektivet med att hjälpa och stötta unga HBTQ-personer 

och deras rättigheter i Sverige.104 

4.4.2 Organisationsstruktur och arbete 

Innan intervjun med Frank Berglund, som varit Ordförande för RFSL 

Ungdom sedan 2011, skickades intervjufrågorna ut för att ge möjligheten till 

fördjupade svar.105 En stor anledning var pga. att några av frågorna, vilka tas 

upp länge fram i studien, är tolkningsbaserade och där egen åsikt har värde 

för studiens resultat. 

RFSL Ungdoms målgrupp är unga hbtq-personer och deras rättigheter. 

Organisationen arbetar aktivt med att stärka deras rättigheter och ställning i 

samhället för att likabehandling ska vara norm, istället för exkludering. 

Organisationen leds av en förbundsstyrelse, där förbundsordförande är 

heltidsarvoderad för sitt uppdrag. Förbundsstyrelsen är den högst ansvariga 

för förbundet och dess verksamhet mellan deras årliga kongresser. Styrelsen 

består av nio personer, där alla ledamöter i styrelsen är engagerade i minst en 

intern arbetsgrupp som är relaterat till hbtq-frågor och perspektiv.106 Förutom 

förbundsstyrelsen består RFSL Ungdom även av distrikt och lokala 

aktivistgrupper.107 Dessa tre olika grupperingar av medlemmar och 

engagerade bildar grunden av RFSL Ungdom och deras arbete. 

Organisationen har även ett förbundskansli som är förbundsstyrelsens 

administrativa stöd, de hjälper även till med vissa former av 

informationsspridning i egenskap av sakkunniga, organisationsutveckling, 

samt de olika projekt som RFSL Ungdom driver.108 

                                                 

104 Från intervju med Ordförande Frank Berglund, 16/4-18 
105 Se Bilaga 1 
106 RFSL Ungdom, ”Förbundsstyrelsen” (2017) 
107 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
108 RFSL Ungdom, ”Kansliet” (2017) 
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De driver många politiska frågor, utöver detta driver de även olika projekt 

som riktar sig till unga hbtq-personer. Bland annat har de projekt som 

specifikt är inriktat på unga nyanlända hbtq-personer109, ett annat som 

specifikt arbetar med transformering110 samt projektet Pegasus råd och stöd 

som fungerar som stöttepelare och informationsportal till unga hbtq-personer 

som har erfarenhet av sex mot ersättning.111 Projekten är en central del i 

RFSL Ungdomsverksamhet som skapar en trygghet för unga hbtq-

personer.112 

Sedan RFSL Ungdom blev en fristående organisation från RFSL, 

moderförbundet, har det funnits ett samarbetsavtal mellan dem. 

Samarbetsavtalet har förnyats i flera omgångar under åren, den senaste 

uppdateringen är enligt Frank en av de bättre. I det nya avtalet står det 

uttryckligen att RFSL ska kanalisera alla frågor som handlar om, eller berör 

unga hbtq-personer till RFSL Ungdom. I mångt och mycket tycker båda 

organisationerna samma sak, eller är inne på samma spår som den ena inte 

strider emot. Men att ha denna formulering inskriven i ett avtal gör RFSL 

Ungdoms arbete tydligare och mer konkret gentemot externa aktörer när de 

söker kontakt.113 

4.4.3 Påverkanspolitiskt arbete 

Rent påverkanspolitiskt arbetar RFSL ungdom på många olika plan. Dels är 

organisationen i olika mandat och representativa former med i diskussioner 

med både politiker och makthavare, i olika remissinstanser och i 

vårddialoger etc. En del av deltagandet har kommit sig av att RFSL blivit 

inbjudna och tagit med en representant från RFSL ungdom, alternativt 

överlåtit sina mandat eller platser till RFSL ungdom. Den andra delen av 

                                                 

109 RFSL Ungdom, ”Newcomers Youth” (2017) 
110 RFSL Ungdom, ”Transformering” (2017) 
111 RFSL Ungdom, ”Pegasus råd och stöd” (2017) 
112 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
113 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
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deltagandet och engagemanget i olika grupper har kommit sig naturligt av att 

RFSL ungdom är just en ungdomsorganisation, enligt Frank.114 

Generellt sett är det största fokuset på frågor kring hälsa. Dels rätten att få 

må bra både psykiskt och fysiskt som hbtq-person, dels transpersoners rätt att 

bli inkluderade i ett könsstereotypiskt samhälle men även tillgång till verktyg 

för att kunna må bra. Förbundsstyrelsen får med sig riktlinjer kring vad de 

ska arbeta med under verksamhetsåret av deras årliga kongress, tidigare år 

har fokusfrågorna varit kortsiktiga och de har inte riktigt hunnit se någon 

effekt av att jobba intensivt under kort period. På 2018 års kongress valde 

medlemmarna att anta en treårig strategi för RFSL Ungdom, där 

fokusfrågorna får ett större djup, men framförallt att de framställs i en mer 

konkretiserad form än vad de tidigare gjorts. 115 

Frank lyfter fram att mycket av det arbete som RFSL Ungdom gör under ett 

verksamhetsår är svårt att få att synas utåt sett. I mångt och mycket sker 

deras påverkanspolitiska arbete i möten med politiker och ministrar eller 

andra externa aktörer, vilket är svårt att förmedla utåt. Sett till deras 

fokusfråga kring hälsa är även det svårt att framhäva så det syns, eftersom 

det är många möten med olika landstingspolitiker och myndigheter kring 

förbättringar och utveckling av svensk vård. Men de använder även olika 

former av påverkan som är något mer synlig än de personliga mötena. 

Exempelvis är organisationen rätt aktiva med att skriva debattartiklar, både 

individuellt och med andra organisationer och förbund. De ser till att vara 

delaktiga i öppna dialoger och skapa ett brett nätverk bland olika former av 

makthavare, både inom politiskt styrda organisationer men även ideellt 

sett.116 

                                                 

114 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
115 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
116 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
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Det forum som de använder minst för att påverka är organisationens sociala 

medier-konton. De används mer som en viktig kunskapskanal och att sprida 

budskap, även för medlemmarna att se vad organisationen gör. Frank menar 

att även om det är ett väldigt digitaliserat samhälle idag, så har det inte lika 

stor genomslagskraft som de personliga mötena eller remissvaren som blir 

lite mer svart på vitt.117  

Enligt förbundsordförande tas RFSL Ungdom på allvar i de politiska 

rummen, mycket för att de är pålästa och kan vara delaktiga i diskussionerna. 

Det är sällan som de inte blir lyssnade på eller respekterade upplever Frank, 

det är snarare uppskattat att de besitter en expertkompetens på att vara ung 

hbtq-person som vill arbeta för förändring.118 

4.5 Analys 

I detta avsnitt kommer de tre teoribildningarna som uppsatsen utgår ifrån att 

tillämpas på de fyra ungdomsorganisationernas svar och redogörelser för hur 

de arbetar med påverkan och vilket inflytande det de facto har. 

Ungdomsrörelsen har generellt sett ett stort inflytande på olika makthavare 

och externa aktörer, detta eftersom det unga civilsamhället har balanserat ut 

beslutsnivåerna i samhället. Till skillnad från tio år sedan är det idag enklare 

att få vara delaktig i frågor som ligger en nära hjärtat, då demokratin har 

kommit närmare folket.119  

De fyra ungdomsorganisationer som studien har intervjuat och studerat har 

fått samma eller snarlika frågor kring deras påverkanspolitiska arbete. 

Studiens syfte var att undersöka hur de arbetar med att påverka, men också 

hur de framöver kommer fortsätta ha inflytande över politiken och samhället. 

                                                 

117 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
118 Från intervju Frank Berglund, 16/4-18 
119 Portin, C (2017) Långsiktiga samverkan i praktiken. s.110ff 
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4.5.1 Ett deltagardemokratiskt perspektiv 

Samtliga ungdomsorganisationer har lyft fram att de känner ett deltagande i 

det politiska rummet, och att de känner sig lyssnade på och respekterade av 

makthavare på olika nivåer. Även fast det stundvis kan vara svårt att få ta 

plats, och känna att det är rätt forum att ta platsen på, har de upplevt att de 

blivit respekterade och önskvärda i samtalen (vissa undantag finns). Gilljam 

och Hermansson menar att ett frivilligt engagemang som inte har direkta 

kopplingar till politiska mandat eller platser är det engagemang som kan föra 

samhället framåt.120 

Samhället är lett av politiskt styrda organisationer, detta skapar både 

möjligheter och chanser att arbeta intressepolitiskt. Men hur man än vänder 

på hur många som representerar vilken åsiktsskara, är det alltid någon som är 

mindre nöjd med de beslut som tas.121 Ungdomsorganisationerna i form av 

Unga Hörselskadade, Fler Unga, Rädda Barnens Ungdomsförbund och RFSL 

Ungdom skapar en bredd, och en spetskompetens i samhället som behövs i 

många av diskussionerna. Politik kan inte endast handla om det generella 

eller det stereotypa, det behöver även handla om folkvilja och intresse.122 

Jonathan Elebjörk Wahlström lyfte i sin intervju att beslut ofta tar längre tid 

att få förverkligade, än vad det tar att övertala en politiker eller annan 

makthavare. Samt att det är svårt att se det positiva med att ha övertalat 

någon om en önskvärd förändring, när det tar otroligt lång tid innan det blir 

verkställt och kan klassificeras som riktigt.123 Man skulle kunna säga att 

Premfors tanke om allmänandan stämmer väl in på vad alla fyra 

ungdomsorganisationer har svarat under intervjun, att det aktiva deltagandet 

                                                 

120 Gilljam, M & Hermansson, J (2003) s.19 
121 Przeworski, A., Stokes, S. & Manin, B (1999) s.36f 
122 Gilljam, M & Hermansson, J (2003) s.20f 
123 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 
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– både det individuella och det kollektiva, skapar en identitet som öppnar 

upp andra medborgare att se nya perspektiv.124 

Ett deltagardemokratiskt ideal, av att alla röster får bli hörda och lyssnade på 

kan kännas som en utopi, då det till en början kan vara svårt att bli inbjuden 

eller medräknad i olika forum och diskussioner. Organisationen Fler Unga 

bildades i syfte att öka ungdomars närvaro och påverkan på politiken och 

samhällsförändringen, men det är svårt enligt Lihini. Mycket då politiken och 

dess arbetssätt äger rum i inarbetade mönster och strukturer, där det är svårt 

att acceptera nya metoder. Alla säger att de vill arbeta för förändring, men 

när det väl gäller är det svårt att ta till sig det nya.125  

Både Frank Berglund och Jorge Marie Londoño menar att de i vissa forum 

möts av mer motstånd än i andra när man som en representant för en 

ungdomsorganisation försöker driva igenom sina frågor och värderingar. 

Samhället förändras extremt långsamt och det behöver skapas någon form av 

momentum för att en förändring ska ske, enligt Jorge Maria.126 Frank är inne 

på samma spår, likaså är Pateman, om att byråkratin inte kan ses som ett 

verktyg för en förändring127, det är snarare som så att alla runtomkring aktivt 

får arbeta med att styra agendan för att förändringar behöver ske.128 

4.5.2 Ett lobbyistiskt perspektiv 

Påverkanspolitik går att bedriva på olika sätt, och det är det som lobbyism 

handlar om. Som ungdomsorganisation finns det olika vägar till hur man får 

igenom sin agenda, eller hur man får till möten med makthavare som har det 

inflytande som behövs för förändring. Man skulle kunna generalisera alla 

ungdomsorganisationer, inklusive de fyra som studerats i denna studie, och 

                                                 

124 Premfors, R (2000) s.34ff 
125 Från intervju Lihini Wijesinghe 4/4-18. 
126 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
127 Pateman, C (1970), s.46f 
128 Från intervju med Ordförande Frank Berglund, 16/4-18 
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säga att alla arbetar med lobbying på ett eller annat sätt då deras arbete 

handlar om att påverka via vägar som inte är typiska för att påverka 

politiken. 

RBUF använder många traditionsenliga vägar för att kunna påverka politiker 

och makthavare kring barnrättsområdet. De sitter med i olika grupper och har 

mandat i några av de svenska delegationerna som specifikt arbetar med att 

förbättra barns ställning i samhället.129 Även Unga Hörselskadade använder 

många ”traditionella” vägar, som utåt sett för medlemmar och intresserade 

kanske inte syns lika mycket som exempelvis RFSL Ungdoms debattartiklar 

eller deras aktivistgruppers kampanjer. 

Lobbyism handlar om att påverka offentlig beslutsfattning på nya sätt. De 

fyra ungdomsorganisationerna som ingår i studien har varsitt spetsområde 

där de besitter en expertkompetens. Både vad gäller ett barn- och 

ungdomsperspektiv, men även vad gäller deras respektive områden i form av 

sakkunniga: hörselpolitik, barnrättspolitiken, hbtq-politiken och 

ungdomspolitiken. 

Det är även viktigt att komma ihåg skillnaden mellan att kräva ett deltagande 

och att få vara med och bestämma. Fler Unga arbetar mycket med den 

intressepolitiska frågan kring deltagande och att få vara med i diskussioner, 

även att få vara inkluderad. Ur ett lobbyistiskt perspektiv handlar det för dem 

inte lika mycket om att vara med och ta själva besluten, snarare att vara med 

i förgrunden och påverka besluten.130 Det finns med andra ord olika former 

av lobbyism, men dessa former och alternativ till vägar att arbeta efter leder 

mot samma mål: att påverka makthavare på antingen direkt beslutsnivå, eller 

i underlaget till beslut. 

                                                 

129 Från intervju Jorge Maria Londoño, 10/4-18 
130 Från intervju Lihini Wijesinghe 4/4-18. 
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4.5.3 Ett föränderligt samhällsperspektiv 

Teoribildningen Social Movement Theory används i denna studie dels som 

en kontrast, men även som ett komplement till lobbyismen som är en av de 

tre teoribildningarna som används i studien. Rörelseforskning är intressant att 

fördjupa sig i, dels för att se hur de fyra ungdomsorganisationerna är 

uppbyggda och fungerar i sitt arbete, men även i mått av spridning av deras 

verksamhet. 

Att tillsammans gå ihop och arbeta kollektivt för en fråga, likt RFSL 

Ungdom gör inom hbtq-rörelsen exempelvis är något som Thörn anser är det 

mest gynnsamma när man ska prata om förändring och utvecklingsarbete. 

Dels för att man skapat en kollektiv identitet i frågan, att det antingen saknas 

eller att det nuvarande inte fungerar som det kanske bör göra i dagens 

samhälle.131 

För de fyra ungdomsorganisationerna är denna teoribildning av större vikt för 

Fler Unga, än vad den innebär för de övriga tre. Detta för att Fler Unga 

arbetar mer paraply-organiserat och inte enbart arbetar med en fråga eller ett 

område likt de andra gör. De finns nämligen flera teoretiker som menar att 

den kollektiva samlingen av åsikter och inflytande, likt Fler Unga arbetar 

med, är viktigt i de sociala rörelserna och civilsamhället i stort.132 Mestadels 

för att öka nivån på engagemang och intresse av att vilja vara med i dialogen, 

och bredda samhällsintresset.133 Om man då studerar Fler Ungas 

engagemang under Almedalsveckan har de sedan uppstart 2003, mer än 

dubblerat antalet intresserade att följa med i Almedalsdelegationen134 som 

både utbildas och medverkar i samtal och diskussioner i Visby om 

ungdomar. 

                                                 

131 Thörn, H (1996) s.7f 
132 Se Habermas (1984-1987) och Rucht (1988, även Cohen och Melucci(1989) 
133 Adam, B, Beck, U & van Loon, J (2000). s.37f 
134 Fler Unga (2018) Almedalen 
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5 Resultat 

Efter fyra informantintervjuer, inläsning av material från respektive 

ungdomsorganisation och en fördjupning av de tre teorierna är det dags att 

avrunda studien. Den inleddes med att ta fram de två frågeställningarna som 

legat till grund för intervjuerna: 

1) På vilka sätt utförs politiskt påverkansarbete av 

ungdomsorganisationer? 

2) Vilka strategier och metoder visar sig vara mer framgångsrika 

än andra? 

Det politiska påverkansarbetet ser i mångt och mycket lika ut för de fyra 

organisationerna. Den som sticker ut ur mängden är ungdomsorganisationen 

Fler Unga som är mest aktiva under Almedalsveckan. Under resterande del 

av verksamhetsåret är de inte delaktiga i lika många politiska forum som de 

andra, samt att de inte heller har samma möjlighet att påverka när liknande 

forum som Almedalen inte finns resterande del av året. 

Generellt har ungdomsorganisationernas respektive ordförande ett större 

ansvar vad gäller extern representation. Med det menas deltagandet i olika 

delegationer, grupper eller forum där makthavare eller politiker deltar. Det 

kan även innebära vissa specialiserade kongresser och konferenser, där ett 

närvarande av någon från ungdomsorganisationen kan betyda ett bredare 

kontaktnät. Att närvara och representera organisationen har en stark innebörd 

för de fyra ungdomsorganisationerna gemensamt, dels då deras engagemang 

i det politiska rummet skapar en legitimitet för frågorna kring 

ungdomsperspektivet. Dels även att politiker och makthavare kontinuerligt 

blir påminda och upplysta om barn- och ungdomsperspektivet som får dem 

att eventuellt omvärdera sina värderingar.135 

                                                 

135 Beetham, D (1991), s.73 
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Det som har framkommit i intervjuerna är att mycket av deras 

påverkansarbete sker väldigt dolt i den mån att det inte pratas högt om vad 

som hänt på ett specifikt möte. Ingen av de fyra förbundsordföranden 

upplevde att det finns ett större värde att exempelvis rapportera efter varje 

möte om exempelvis vad som sades eller vad som hände, när effekterna kan 

dröja flera år. Då kan det vara möten som sker varje vecka eller månad under 

en längre period, vilket gör att detaljnivån per ärende blir väldigt utspritt sett 

per möte. Ordförande Frank Berglund lyfte ett exempel om att en fråga som 

RFSL Ungdom drev 2014 först fått effekt 2018136, även ordförande Jonathan 

Elebjörk Wahlström lyfte ett liknande exempel där det inom hörselrörelsen 

också tagit flera år från kampanj [påverkan] till beslut och förverkligande 

[effekt].137 

Att det ska ta så pass lång tid innan förverkligande av beslut är något som det 

inte finns några legitima argument för. Man kanske kan skylla på byråkratin, 

på långsamma processer eller hur svenskt beslutsfattande på politisk nivå ser 

ut. Kanske finns det en förbättringspotential i detta, att de som är engagerade 

i ungdomsrörelsen idag är de som kommer att sitta på de beslutsfattande 

platserna i framtiden? 

I det material som använts till studien138 fanns det mindre påståenden om att 

det finns ett mått på engagemang och att det finns en bortre gräns till man 

engagerar sig för mycket. Förbundsordförandena fick under intervjun svara 

på en fråga som handlade om gränssättning för deltagande och engagemang, 

om en sådan gräns finns eller bör finnas. Det var lite blandade åsikter kring 

den frågan, dels för att det enligt vissa var absurt att ens resonera kring att det 

finns en gräns för deltagande. Dels också för att de inte upplever en gräns 

                                                 

136 Från intervju med Ordförande Frank Berglund, 16/4-18 
137 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 
138 Se bl.a. Bäck, E., Bäck, H. & Gustafsson, N. – SOU 2015:96 samt Garcia Albacete, G.M 

(2011) 
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mätt i engagemang, snarare att det finns en outtalad gräns i antalet 

engagerade i flertalet forum. Som att det är inkräktande när det är för många 

som strävar efter samma sak, och att det då krävs en representativ röst för det 

kollektiva intresset istället.  

”Det är svårt att tänka i begrepp så som ”lagom” och ”tillräckligt” då det 

indikerar att man ger inflytande, snarare än att ungdomsorganisationer får 

inflytande” – Jonathan Elebjörk Wahlström139 

Frågan som förbundsordförandena fick svara på inkluderade även ett 

resonemang kring vem eller vilka det är som kan bestämma mängden 

inflytande, eller snarare rätten till inflytande. Här var de rörande överens om 

att det är ingen som kan bestämma över någon annans intresse och 

engagemang i en viss fråga och att det därför inte går att sätta en gräns 

oberoende av vem man är. Men att det beror även på hur man tolkar frågan; 

skulle den handla om moderering av ett samtal kan moderatorn stoppa en 

viss deltagare från att fortsätta med sitt utlägg – men det innebär inte att det 

sätts en gräns för engagemanget i sig snarare för diskussionens riktning.  

Vad gäller den andra frågeställningen som var kopplad till hur de upplever 

framgång och genom vilka metoder eller vägar som har lett det till är det mer 

olika för varje ungdomsorganisation. Den största orsaken till att det ser olika 

ut är för att varje ungdomsorganisation har olika förutsättningar att 

förverkliga sitt arbete. Unga Hörselskadade arbetar nära Hörselskadades 

Riksförbund (HRF) exempelvis, lika dant som RFSL Ungdom arbetar nära 

RFSL. Båda ungdomsorganisationerna drar nytta av det samarbete som finns 

med ”moderförbunden” (båda är fristående och egna organisationer som 

tidigare nämnt i studien), och kommer på så vis in i många av de forum där 

deras huvudfråga diskuteras, per automatik. Båda två arbetar även aktivt med 

att skapa egna kanaler och kontaktnät för att kunna arbeta med sina 

                                                 

139 Från intervju Jonathan Elebjörk Wahlström 29/3-18. 
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fokusfrågor. Fler Unga däremot har det kämpigare att komma in i rätt forum 

och dialoger, när det inte finns en motsvarighet som också ser sig som en 

samordningsorganisation som man kan dra nytta av. Det medför att det tar 

längre tid för dem att bredda sitt nätverk än vad det gör för Unga 

Hörselskadade eller RFSL Ungdom exempelvis. Även RBUF har lättare att 

komma in i rätt forum och kanaler än vad Fler Unga har, mycket då de är så 

specifikt inriktade på barnrättsfrågor samt att de har ett nära samarbete med 

Rädda Barnen Sverige och Internationellt. 

5.1 Slutsatser 

Efter att ha intervjuat och studerat fyra ungdomsorganisationer och deras 

arbete kan man dra flera slutsatser kring deras arbete. Dels att de är väldigt 

hängivna sina medlemmar och organisationer, och att förbundsordförandena 

brinner för respektive organisations verksamhetsområde. 

De arbetar aktivt med att vara representerade i olika forum, framförallt på 

politisk nivå med ministrar och övriga makthavare, i en förhoppning om att 

barn- och ungdomsperspektivet alltid är med i diskussionerna som berör och 

påverkar barn och ungdomar. En del av deras arbete involverar även extern 

representation vid olika kongresser, samarbeten eller konferenser och 

föreläsningar, där de med sin representation även fungerar som en 

kunskapsbank och informationsspridare. 

Tyvärr upplever alla fyra förbundsordföranden att det är väldigt långdragna 

processer innan en effekt syns eller märks av. Det är så många personer och 

aktörer involverade allt som oftast, och effektiviteten från beslut till 

verkställande är inte riktigt så välarbetad som man kanske hade kunnat 

önska. Något som också lyfts under intervjuerna är att sociala medier och en 

närvaro där inte garanterat innebär mer inflytande på politiker och 

makthavare.  Sociala medier används snarare som en informationskanal 

snarare än en påtryckningsmetod eller kampanj av en viss fråga. 
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Ett annat sätt som ungdomsorganisationerna i studien använder sig av är via 

media, det kan exempelvis vara vissa debatter (undantagsfall) men främst 

debattartiklar och inslag i media på nationell och lokal nivå. Detta är den 

metod som förbundsordförandena anser ge mest reaktioner snabbast och 

även sätta igång vissa processer som kan ha stått still ett tag. Med andra ord 

är deras inflytande uppdelat i två läger, den ena är de direkta och personliga 

mötena med politiker och makthavare, och den andra är den mediala 

synligheten där de kan få reaktioner och åhörare som annars inte uppfattat 

deras budskap. 

Vad gäller metoder och strategier och vilka av dessa som är mer 

framgångsrika än andra är det svårt att dra några direkta slutsatser. Detta för 

att det är högst individuellt och att organisationerna skapades under helt olika 

förutsättningar. Även variabeln av vilka frågor de arbetar med är av vikt när 

det pratas om metoder och strategier, det är inte nödvändigtvis så att 

debattartiklar är det bästa för den ena ungdomsorganisationen när man söker 

respons – då kanske ett fysiskt möte är att föredra då det blir mer direkt? Det 

som däremot märks av bland de fyra organisationerna är att alla har ett 

framtidsperspektiv som inte alltid funnits med i verksamhetsplaneringen. 

Både RFSL Ungdom och RBUF har under 2018 antagit en långsiktig strategi 

för fortsatt arbete framåt, och som är mer konkretiserad. Även Unga 

Hörselskadade har en verksamhetsplan vars innehåll sträcker sig över mer än 

ett verksamhetsår. Fler Unga är inne på samma spår som de övriga, de håller 

på att utveckla sin verksamhet från att mestadels kretsa kring Almedalen till 

att vara mer informationsspridande och givande för ungdomar som vill 

engagera sig. 140  

                                                 

140 Pierre, J & Sundström, G (2009) s. 17f 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Unga Hörselskadade, RFSL Ungdom och RBUF. 

1. Vem är du i organisationen? Arbetsuppgifter, roll i organisationen, 

etc. 

2. Berätta lite om organisationen: storlek, målgrupp och verksamhet 

3. Vad är era största/främsta politiska frågor som ni arbetar med? 

o Hur kommer ni fram till vilka av dessa frågor som ni ska 

fokusera på? 

 

4. På vilka sätt arbetar ni med påverkan?  

o Är det i direkta möten med makthavare? 

o Använder ni sociala medier, om ja – på vilket sätt? 

o Finns det andra sätt ni försöker påverka kring olika 

[respektive ungdomsorganisations] -frågor? 

 

5. Vilken roll anser du att [organisationen] har i olika beslutsfattande 

processer 

o Hur ser ert inflytande ut? (har ni mandat någonstans? 

representation: i vilka forum?) 

o Anser du att ni som ungdomsförbund blir lyssnade på och tas 

på allvar?  

o Finns det några specifika dispyter eller situationer där 

inflytandet inte fungerar, eller som inte har fungerat tidigare 

men som fungerar nu? 

 

6. Finns det något samarbete med [moderförbundet], om ja: hur ser det 

ut? 

 

7. Ungas politiska inflytande är rätt omdiskuterat, det finns olika läger i 

frågan om hur mycket som anses vara ”lagom” eller ”tillräckligt” 

inflytande. Hur ser [ungdomsorganisationen] generellt på ungdomars 

rätt till inflytande, och delaktighet kring frågor som rör barn och 

ungdomar? 

o Går det att göra en gränsdragning kring vad som är 

”tillräckligt” inflytande? 

o Vem är det upp till att bestämma om en har ”tillräckligt” 

inflytande, eller ”lagom”? 
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8. Anser du att RFSL Ungdom är framgångsrika med ert 

påverkansarbete?  

o Dvs får ni gehör för den politik ni själva driver, eller den 

politik som ni försöker förändra? 

o Har ert påverkansarbete gett något resultat, eller tendenser till 

att politiken rör sig i den riktning ni vill 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Fler Unga  

1. Vem är du i organisationen? Arbetsuppgifter, roll i organisationen 

osv. 

2. Berätta lite om organisationen: storlek, målgrupp och verksamhet  

3. Hur ser du på organisationens verksamhet framöver? 

o Fler aktiviteter än Almedalen? 

o Medlemsökning? 

 

4. Vad är era största politiska frågor som ni arbetar med? 

o Hur kom ni fram till att det är ungdomars inflytande som är er 

största fråga under representationen i Almedalen? 

 

5. På vilka olika sätt arbetar ni med påverkan?  

o Är det i direkta möten med makthavare? 

o Använder ni sociala medier, om ja – på vilket sätt? 

o Finns det andra sätt ni försöker påverka kring inflytande, 

ungdomsfrågor och ungdomsperspektiv som ni använder er 

av? 

 

6. Vilket inflytande anser du att Fler Unga har genom er representation i 

Almedalen? 

o Hur ser ert inflytande ut väl på plats? (Dvs. i vilka forum syns 

ni) 

o Anser du att ni som ungdomsförbund blir lyssnade på och tas 

på allvar? 

 

7. Anser du att Fler Unga är framgångsrika med ert påverkansarbete?  

o Dvs får ni gehör för den politik ni själva driver, eller den 

politik som ni försöker förändra? 

o Är ni nöjda med de resultat som hittills skapats genom ert 

arbete?’ 

 

8. Ungas politiska inflytande är rätt omdiskuterat, det finns olika läger i 

frågan om hur mycket som anses ”lagom” eller ”tillräckligt” för 

ungdomar att engagera sig i. Hur ser Fler Unga på ungdomars rätt till 

inflytande, och delaktighet kring frågor som rör ungdomar och rätt till 

representation? 
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