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SAMMANFATTNING                                                             

 

Svensk titel: En demokrati för alla? – En fallstudie om demokratiska målsättningar och 

förutsättningar gällande barn och unga i Växjö Kommun.  

 
Ämne: Kandidatuppsats i Statsvetenskap, PO51164, Institutionen för Samhällsvetskap, Växjö 
Universitet, Sverige, Hösten 2008. 
 
Författare: Malin Bergqvist 
 
Handledare: Karl Loxbo  
 

Sammanfattning: I Växjö kommun finns målsättningen att det ska finnas ett 

ungdomsperspektiv i de beslut som tas i den lokala politiken. Växjö kommun är också en av 

97 stycken svenska kommuner som deltagit i projektet LUPP. LUPP är en enkät utformad av 

Ungdomsstyrelsen i syftet att svaren skall ligga till grund för en kunskapsbaserad 

ungdomspolitik.  Växjö kommun har genomfört LUPP-enkäten två gånger på sammanlagt 

3000 barn och unga under 18 år och svaren visade att endast 10 % av de 1 622 tillfrågade 

ungdomarna i årskurs 8 och sista året på gymnasiet år 2007 ansåg att de har ganska stora eller 

mycket stora möjligheter till politiskt inflytande i kommunen. Jag frågar mig i min uppsats: 

Finns det en diskrepans mellan Växjö kommuns målsättningar om kommunalt 

ungdomsinflytande och de faktiska förutsättningarna för unga att faktiskt delta? och: Är 

idealet om att det i de beslut som tas i den lokala politiken ska finnas ett ungdomsperspektiv 

en genomtänkt målsättning i Växjös kommunpolitik? Svaret på min första forskningsfråga är 

att det beror på från vems håll vi väljer att de det. Politikerna tycker att barn och unga visst 

har lika stort inflytande, medan dom unga politiker jag träffat anser att man verkligen måste 

tillvara på svaren från de undersökningar man genomfört och lyssna på hur unga vill delta 

och skapa inflytandeforum på deras premisser, annars kommer inte unga att känna sig 

respekterade och hörda och uppmuntras till deltagande. Därav blir svaret på min andra 

forskningsfråga att målsättningen inte är ett genomtänkt ideal, då det inte är anpassat efter 

barn och ungas önskemål. 

 

Sökord: Inflytande, Politik, Demokrati, Kommun, Målsättningar, Växjö, Barn, Unga 
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ABSTRACT                                                                              

 

English titel: A democracy for everybody? – A case study about democratic goals and 
conditions concerning possibilities to political influence for children and youths in Växjö 
municipality.  
 
Subject: Bachelor thesis in Political Science, PO51164, The Institution of Social Science, Växjö 
University, Sweden, Fall semester 2008. 
 
Author: Malin Bergqvist 
 
Tutor: Karl Loxbo  
 
Abstract: Växjö is one among many Swedish municipalities witch have the objective to have a 

political influence from their young citizens. Växjö is also one of 97 townships in Sweden, which 

has participated in the LUPP-project. LUPP is a survey created by the National agency of youth 

affairs and it aims of creating knowledge based on youth politics. Växjö municipality has 

implemented the LUPP-survey two times on a total of 3000 children and youths that has answers 

the survey. The results from 2007 shows that only 10% feels that they have possibilities to 

politically influence the municipality in Växjö. Therefore my research questions in this thesis are: 

Is there a discrepancy between Växjö municipality’s objectives and the actual possibilities for 

children and youths to participate? Also: is it ideal of having a youth perspective in the local 

politic a well-considered objective in Växjö municipality? The answer to my first research 

question is that it is dependent on from whose views we are looking from. The politicians agree 

upon the idea that they consider children and youths to have a great influence and possibility to 

influence. In contrast the young politicians wishes that Växjö municipality start caring about the 

answers that has been given in different kinds of surveys, like LUPP. Therefore the answer to my 

second research question is that the objective to have a local politic with a youth perspective is 

not a well-considered ideal because it is not adjusted after the wishes of children and youths in 

Växjö. 

 

 
 
 

 
Keywords: Influence, Politics, Democracy, Municipality, Objectives, Växjö, Children, Youths 
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1 Inledning  
 
I detta första kapitel kommer jag inledningsvis att introducera läsaren för bakgrunden till mitt 

forskningsproblem. Därefter kommer en problemdiskussion där mitt val av fall, Växjö Kommun, tas upp 

mer ingående. Efter detta kommer mina problemformuleringar, syfte, tidigare forskning och slutligen 

definitioner av centrala begrepp i min uppsats. 

1.1 Vaddå unga och kommunpolitik? 
 
 

Åldersgruppen 18–24 år utgör cirka 10 procent av befolkningen men trots det är 

andelen 18–24-åringar som är valda till riksdag, landstingsfullmäktige och 

kommunfullmäktige lägre än åldersgruppens andel av befolkningen. I riksdagen 

ligger andelen invalda ledamöter mellan 18 och 24 år stabilt på 0,5 procent efter 2002 och 

2006 års val (Ungdomsstyrelsen 2008:6).  

 

Ungdomsstyrelsen är en statlig organisation som arbetar för att öka ungas inflytande och rätt till 

välfärd och citatet ovan är hämtat från Ungdomsstyrelsens rapport Inflytande och representation 

som kom ut i år 2008. Rapporten visar att mer än 50 % av Sveriges unga anser att deras 

möjligheter att föra fram sina idéer till kommunala beslutsfattare är små och att andelen 

kommuner där unga fått vara delaktiga i utformningen av ungdomspolitiska handlingsplaner har 

minskat dom senaste 15 åren (Ungdomsstyrelsen 2008:2). 

 

I Statens offentliga utredningar SOU (2001) konstateras att ”barns och ungdomars reella 

inflytande att medverka i den politiska beslutsprocessen beror på vilja och kunskaper hos 

kommunala beslutsfattare” (SOU 2001: 48) men faktum är alltså att unga en starkt 

underrepresenterad grupp i Sveriges kommuner då endast 6 % av alla unga i denna åldersgrupp 

har förtroendeuppdrag (SOU 2000:1:149).  

 

Att unga inte finns representerade som social grupp i de kommunala organen är oförenligt med 

demokratins likhetsideal. Bäck (2000) hävdar att god social representativitet är viktigt framförallt 

av de tre anledningarna att: ”för det första har olika grupper olika kunskaper och erfarenheter. 

Dessa är viktiga att ta tillvara. Genom att olika grupper deltar i beslutsprocessen kan således 

beslutens kvalitet förbättras. För det andra kan olika grupper ha olika politiska intressen som de 
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inte får tillgodosedda om de inte själva deltar i beslutsfattandet. Det tredje argumentet som brukar 

framföras är att rättvisan kräver att alla grupper är representerade” (SOU 2001:93). 

1.2 Växjö kommun som val av fall  

 

Växjö Kommun har som målsättning att det i de ”beslut som tas i den lokala politiken ska 

finnas ett ungdomsperspektiv” (Samverket 2008, Hagberg & Posse 2008) och man har 

genom initieringen av LUPP-enkäten och satsningar som Barnensbudget (2003) och 

Gymnasietdirekt (2006) satsat både pengar, tid och energi på att genomföra kvantitativa och 

kvalitativa studier med syftet att uppfylla denna målsättning (Hagberg & Posse 2008).  

 

Enkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som togs fram av 

Ungdomsstyrelsen år 2001, har fram tills i år 2008 genomförts i 97 av Sveriges 240 

kommuner. LUPP-enkätens övergripande syfte är ”att få kunskap om ungas livsvillkor” och 

att ”denna kunskap skall vara en grund i arbete med att utveckla ungdomspolitiska program i 

kommunen” (Ungdomslotsen, Växjö Kommun 2008) och Växjö kommun är en av ett fåtal 

kommuner i Sverige som genomfört LUPP-enkäten två gånger och som planerar att 

genomföra den en tredje gång år 2009. 

 

LUPP genomfördes i Växjö både år 2003 och 2007 på totalt 3 000 unga och resultaten visade 

att unga i Växjö kommun anser att det är viktigt att delta i de politiska beslut som fattas, men 

att endast 10 % av de 1 622 tillfrågade ungdomarna i årskurs 8 och sista året på gymnasiet år 

2007 ansåg att de har ganska stora eller mycket stora möjligheter till politiskt inflytande i 

kommunen. Som vi ser på nästa sida svarade hela 90 % att de anser sig ha ”ganska små 

möjligheter” ”mycket små möjligheter” eller ”vet inte om jag har inflytande” på samma 

fråga. Resultaten från LUPP 2007 visade också att hela 51 % av alla tillfrågade svarade ”vet 

ej” på frågan ”Vart vänder du dig om du vill påverka i din kommun?” (Zlatanovski 2007).   

 

Växjö kommun är ett intressant fall att titta på eftersom Kommunens målsättningar om att 

unga skall kunna påverka i kommunpolitiken och uppleva att de har inflytande inte tycks 

överensstämma med vilka möjligheter de unga upplever att de har enligt svaren i LUPP.  
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Tabell 1.1  Ungdomars uppfattningar från 2007 om deras inflytande  

Grad av möjlighet Antal procent  

Vet inte  37 %  

Mycket små möjligheter 21 % 

Ganska små möjligheter 32 % 

Ganska stora möjligheter 9 % 

Mycket stora möjligheter 1 % 

Frågan löd: Hur stor möjlighet har du själv att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen? 1622 personer svarade sammanlagt av alla tillfrågade i årskurs 8 och årskurs 3 på 
gymnasiet. 

Tabell 1.2   2007 års resultat om vart ungdomar vänder sig om de vill påverka i sin kommun  

Typ av kontakter  Antal procent  

Vet inte 51 % 

Vill inte påverka 8 % 

Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund 12 % 

Personlig kontakt 13 % 

Påverka på annat sätt  16 %  

 
Frågan löd: Vart vänder du dig om du vill påverka i din kommun? 1622 personer svarade sammanlagt av alla 
tillfrågade i årskurs 8 och årskurs 3 på gymnasiet. 

 

1.3 Problemformulering  

Efter att ha fört denna diskussion och argumenterat för varför jag vill undersöka Växjö kommun 

som val av fall, blir således de problemformuleringar som skall besvaras i min uppsats: 

 
 

• Finns det en diskrepans mellan Växjö kommuns målsättningar om kommunalt 

ungdomsinflytande och de faktiska förutsättningarna för unga att faktiskt delta? 

 

• Är idealet om att det i de beslut som tas i den lokala politiken ska finnas ett 

ungdomsperspektiv en genomtänkt målsättning i Växjös kommunpolitik? 
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1.4 Syfte  

 

Syftet med förestående uppsats är för det första att analysera de demokratiska 

målsättningarna gällande barn och unga i Växjö kommun. För det andra kommer jag att 

undersöka de förutsättningarna som finns för unga till inflytande och möjlighet att delta i 

Växjös kommunpolitik, samt slutligen granska hur väl dessa överensstämmer med 

målsättningarna som Växjö kommun har.  

 

1.5 Tidigare forskning 
 

Ungdomsstyrelsen, som tidigare hette Statens ungdomsråd, har de senaste 50 åren arbetat aktivt 

för att öka ungas inflytande och med att kartlägga ungas livsvillkor. Flera utan 

ungdomsstyrelsens rapporter berör de områden jag behandlar i min uppsats bland annat 

rapporterna Unga med attityd, Ungdomsstyrelsen attityd- och värderingsstudie 2007 

(Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11) Inflytande och representation (Ungdomsstyrelsen 2008:6) 

samt Ungdomsstyrelsens årsredovisning från 2006 (se kap 3.1 och 3.4:24-25) samt kapitel 7 (s. 

60- 70).  

 

Man kan också hitta forskning och framtagen statistik om barn och ungas inflytande på 

Barnombudsmannens hemsida, framförallt i rapporten Barns och ungas rätt till inflytande i 

kommuner och landsting (2008-11-19). Sveriges kommuner och landsting (SKL) har mycket 

forskning som behandlar området medborgarinflytande som rapporten Medborgarns inflytande –

Hur fungerar demokratin? (2008-11-04).  

 

Statens offentliga utredningar (SOU) har sedan i början av 1990 talet publicerat ett stort antal 

rapporter på området demokrati, unga och inflytande bland andra: Ungdom och makt, Om 

ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet på 1990-talet, (SOU 1991:12), Det unga 

medborgaskapet (SOU 1998:101), En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. 

(SOU 2001:1) samt Huvudbetänkande från Kommundemokratikommittén Att vara med på riktigt 

- demokratiutveckling i kommuner och landsting, (SOU 2001:48). 
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Forskaren och statsvetaren Bo Rothstein har publicerat mycket tidigare forskning inom områdena 

politik, medborgsinflytande och implementering som bland annat presenteras i böckerna Politik 

som organisation (2001) Vad bör staten göra? (2002) samt i boken Sociala fällor och tillitens 

problem (2003).  

 

Tidigare forskning i form av uppsatser som berör ämnesområdena lokal ungdomspolitik är 

blandandra Ungdomstinget: en kvalitativ studie om ungdomsinflytande och lärande (Gullberg & 

Rosvall 2008) Öppna dörrar för Kommunikation:Kommun och ungdom (Westerhagen & Wiesner 

2005) samt En utvärdering av Ungdomskraft - Region Skånes ungdomsråd (Sjölander 2004). 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 

 

Jag kommer i min uppsats att använda mig av flera olika begrepp vars betydelse måste klargöras. 

Med ung och unga menas svenska medborgare upp till 25 års ålder. De olika definitionerna av 

demokrati som jag kommer att använda definieras mer ingående i uppsatsens teori avsnitt.  

 

Med målsättningar menas de mål som Växjö kommun själva har satt upp på sin agenda gällande 

deltagande och inflytande från unga. Ideal kommer att definieras enligt Nationalencyklopedins 

definition av något som är önskvärt och förebildligt. Också inflytande kommer att definieras 

enligt Nationalencyklopedin där inflytande beskrivs som möjlighet att påverka 

(Nationalencyklopedins 2008-11-19).  

 

Makt är ett annat begrepp som jag kommer att använda ofta i min uppsats om det är makt, ett 

begrepp som innefattar otroligt mycket och som kan vara svårt att definiera med ord. När jag talar 

om makt så kommer jag dock att använda det i bemärkelsen av auktoritet och resurser till att 

kunna få sin vilja igenom. Detta kan definieras som att ”A utövar makt över B när A påverkar B 

på ett sätt som står i motsättning till B: s intressen” (Lukes 2005).  

 

Jag kommer naturligtvis också att använda ordet kommun mycket i min uppsats. En kommun kan 

definieras som ”en territoriellt avgränsande enhet för lokalt självstyre” (Gustavsson 1999:12).  
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2 Demokrati, Makt & Implementering av politiska beslut 
 
I detta kapitel kommer jag att introducera och presentera mina teoretiska utgångspunkter för läsaren. Jag 

kommer att börja med att förklara innebörden av medborgardemokratisk teori och traditionell 

demokratiteori. Jag kommer också att använda mig av två, av Dahls (1989) fem kriterier för en 

demokratisk process sedan att använda mig av teori som behandlar implementeringsproblematik. 

 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor måste jag ha ett teoretiskt ramverk. Jag har valt att 

använda mig av medborgardemokratisk teori och traditionell demokratiteori där jag använder 

mig av elitteorisk och representativ demokratiteori. Jag kommer också att använda mig av en 

teori som behandlar implementerings problematik för att kunna göra min analys. 

2.1 Medborgardemokratisk teori 
 

Medborgardemokratisk teori innefattas av direktdemokrati, deliberativ demokrati och 

deltagardemokrati och jag kommer att ta använda mig av de två först nämnda i min uppsats. 

Dessa teorier har alla det gemensamma att deras grundtanke härstammar från idealet om 

demokrati genom medborgarnas engagemang och deltagande. De sätter alla en tilltro till 

individen och medborgarnas kompetens att delta och förstå politiken i samhället.  

2.1.1 Direktdemokrati 

Direkt demokrati är den form av demokrati som först brukades i antikens grekland. I det antika 

Grekland var förutsättningarna andra än de vi finner i dagens national stater då den antika 

demokratin präglades av ett enhetligt demos (folk), direkt deltagande på torget (Agora), jämlikhet 

mellan fria män, medborgarandra och dygder genom deltagande och samförstånd om det 

allmänna bästa. En av de främsta förutsättningarna för demokratiskt styre i antikens Grekland var 

småskalighet. Det sågs som en nödvändighet att man kunde lära känna varandra och förstå vad 

som var gott för var och en, för att kunna komma till insikt om det gemensamma goda och vilja 

kämpa för detta (Dahl 1989).   

 

I dagens nationalstater har inte den direkta demokratin mycket gemensamt med den antika 

greklands, men beslutande i folkomröstningar och opolitiska nämnder där medborgarna genom 

kortare beslutsvägar når konsensus är former av direkt deltagande.  
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2.1.2 Deliberativ demokratiteori 

Ordet deliberativ kommer ursprungligen från ordet deliberation, vilket i kort mening betyder 

rådslå och noga överväga. I Statens offentliga utredningar (2001:1) En uthållig demokrati! Politik 

för folkstyrelse på 2000-talet definieras den deliberativa demokratiteorin som den form av 

demokrati som betonar ”argumentationens och samtalets fundamentala betydelse för demokratin. 

Endast sådan maktutövning kan skapa förtroende som samspelar med övertygelser som uppstått i 

fria samtal medborgare emellan. Demokratin ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. 

Politik kopplas till diskussion. Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner 

kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner underordnas mina egna intressen det 

gemensamma bästa” (SOU 2001:1:23). 

 

2.2 Två kriterier för en demokratiskprocess 

Enligt Dahl (1989) finns det fem kriterier som kännetecknar en demokratisk process. Dahl hävdar 

att ”en process som uppfyllde dessa kriterier perfekt skulle vara en helt och hållet demokratisk 

process och sammanslutningen styre vore ett fullständigt demokratiskt styre” men han fastslår att 

det säkerligen aldrig kommer att existera något styrelseskick som uppfyller kriterierna för ett helt 

demokratiskt styre eller en demokratisk process, men att dom ändå borde ses som ”användbara 

instrument för att värdera de verkliga möjligheter som står till buds” (Dahl 1989: 170). Jag har 

valt att använda mig av två av Dahls kriterier i min teori, nämligen effektivt deltagande och 

upplyst förståelse. 

2.2.1 Effektivt deltagande  

Enligt Dahl (1989) är det första kriteriet för en demokratisk process effektivt deltagande. Detta 

innebär enligt Dahl att medborgarna under hela processen till ett fällande beslut skall ha lika 

möjligheter att uttrycka vilket beslut de föredrar. Medborgarna måste ha möjligheter att både 

kunna föra upp frågor på agendan samt att bestämma i vilken ordning de bör prioriteras.  

 

Dahl skriver att om man bortser eller ignorerar en medborgares möjlighet till att delta effektivt 

innebär detta att man inte kan ta med dessa i beräkningen då de blir okända eller felaktiga och att 

detta ”i sin tur innebär att man förkastar principen om lika hänsyn” (Dahl 1989:170). För att 
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kunna upprätthålla ett demokratiskt styrelseskick krävs det att alla medborgares intressen finns 

representerade i de beslutsfattande organen och att beslutfattandet sker genom ett effektivt 

medborgardeltagande (Dahl 1989). 

2.2.2  Upplyst förståelse  

Det tredje kriteriet som Dahl tar upp för att en process skall vara demokratisk är upplyst 

förståelse vilket enligt Dahl innebär att ”varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter 

att upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen” (Dahl 1989: 

173). I och med detta tredje kriterium tar alltså Dahl in saker som till exempel utbildning som ett 

måste för demokratisk jämlikhet och för att medborgarna skall kunna förstå och få insikt om vad 

som är allmännyttigt och nödvändigt. 

 

2.3 Traditionell demokratiteori 
 

Bengtsson (2008) menar att den traditionella demokrati teorin skiljer sig från 

medborgardemokratiskteori så till vida att den sätter valet, inte medborgarnas roll i det politiska 

livet i fokus (Bengtsson 2008:51). Här handlar det om att man begränsar besluten och styrningen 

till en grupp valda representanter (representativ demokrati) eller att man genom uteslutande 

metoder använder sig av elitism, där man helt enkelt anser att vissa är bättre på att styra än andra 

och medborgsinflytande inte behövs, för att kunna rättfärdiga beslut fattade utan medborgarnas 

insyn (elitteoretiker). Jag kommer nedan att beskriva de två inriktningarna mer ingående. 

2.3.1 Representativ demokrati  

Den direkta demokratins motsats är indirekt eller representativ demokrati vilket innebär att folket 

utser särskilda representanter eller ombud att föra dess talan samt fatta beslut i dess ställe. Dahl 

(1989) hävdar att när ”demokratins idéer tillämpas på storskalig nivå som nationalstatens, får 

medborgarna - teoretiskt sett åtminstone- mer begränsade möjligheter att delta fullt ut i kollektiva 

beslut” och att ”representation som ett medel att demokratisera en nations styre kan ses både som 

ett historiskt fenomen och som en tillämpning av den politiska jämställdhetens logik på ett 

storskaligt politiskt system” (Dahl 1989: 334, 348). 
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Den moderna demokratin kännetecknas enligt Dahl (1989) av intressekonflikt, storskalighet, 

pluralism och konstitutioner (lagar). Den moderna demokratin är idag nästan alltid representativ. 

När föreningen av demokrati och representation skedde under senare delen av 1700-talet och 

1800-talet utnämndes det bla. av James Mill som ”den moderna tidens stora upptäckt” (Dahl 

1989: 53) och som Dahl skriver inom några få år var tanken om att demokratin måste vara 

representativ var något så självklart att det inte behövde diskuteras (Dahl 1989: 53). Problemen 

som Dahl (1989) anser kommer med den representativa demokratin är framförallt att man flyttade 

styret ”så långt från Demos (folkets) direkta räckvidd, att man med fog kan undra om det alls är 

berättigat att kalla det nya systemet för något så vördnadsvärt som demokrati” (Dahl 1989: 56).  

2.3.2 Elitteori 

Elitteori eller förmyndarskap är ett styrelseskick som rekommenderats både av bland andra 

Platon, Konfucius och Lenin. Enligt Dahl (1989) förespråkar elitteoretiker (eller förmyndare) 

tanken om naturlig ojämlikhet och motsätter sig demokratins tanke om inneboende jämlikhet. 

Demokrati i denna teori är demokrati inte önskvärt då det är befängt att tro att ”vanliga” 

människor är kompetenta nog att styra, istället förespråkas hierarki då man hävdar att jämlika 

människor är nonsens och att skolade experter är de enda som kan styra (Dahl 1989: 85). 

Förmynderiets grundpremisser är att vissa är mer ”dygdiga” än andra – de har en överlägsen 

moral, samt att vissa är mer tekniskt kunniga och insiktsfulla än andra – de besitter en överlägsen 

instrumentell kunskap. 

2.4 Implementeringsproblematik 
 

Implementeringsproblematik är ett ofta återkommande fenomen i politiska sammanhang och det 

uppstår när ett politiskt beslut inte utförs så som de som fattat beslutet avsett. Lindqvist (1987:43) 

menar att vi för att förstå denna problematik inte bara kan rikta uppmärksamheten mot 

beslutsfattarna utan vi måste också måste inkludera den eller de som ska genomföra beslutet; 

tillämparen. Lindqvist menar att det finns tre villkor som måste uppfyllas för att undvika problem 

i implementeringsprocessen och dessa är att det 1. krävs entydig direkt styrning, 2. det skall 

finnas resurser (så som pengar, teknik personal, tid) så att tillämparen kan genomföra beslutet, 

samt 3. att det finns en vilja hos alla parter att genomföra beslutet (Rothstein 2001:29). 
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2.5 Operationaliseringar 

 
För att operationalisera mina teorier har jag valt att göra ett analys schema baserat på statsvetaren 

Herbert Tingstens (1896 – 1973) tankar om att idéer studeras genom dess värdepremisser, 

verklighetsomdömen och rekommendationer. Enligt Tingsten består idéer av en syn på 

människan, en syn på samhället och värderingar och jag kommer att använda mig av detta i min 

analys. De centrala begreppen för varje teori finns för att lättare skapa förståelse för vilka 

värdepremisserna, verklighetsomdömen och rekommendationerna är och därmed kunna använda 

dessa när jag i min empiri analyserar vilken syn på demokrati, samhället och medborgarna och 

värderingar som finns.   

 
 
Tabell 2. 1 Operationalisering av demokrati och elitteorier 
  

Direktdemokrati & 
deliberativdemokrati 

 
Elitteori & Förmyndarskap 

 
Värdepremiss 
 

 
• Människan är i grunden god 
• Alla är jämlika 
• Frihet och rättvisa bör eftersträvas 
• Alla har samma rätt  
• Ingen står över någon annan 
 

 
• Naturlig ojämlikhet 
• Hierarki är önskvärt 
• Demokrati är inte önskvärt 
 

 

Verklighetsomdöme 
  

 
• Under rätt förutsättningar är alla 
goda. 
• Alla är kompetenta nog att förstå 
sina egna intressen 
• Beslut blir bättre om folk deltar 
• Deltagande gör att folk förstår det 
allmänna bästa 
• Kollektiva beslut fattas bäst 
tillsammans 
 

 

 

• Människan är ej kompetent nog att styra 
• Jämlika människor är nonsens 
• Skolade experter är de enda som kan styra 
• Historien talar emot demokrati 

 
Rekomendationer 
 

 
• Möjliggör deltagande i politiken 
• Öppna upp beslut som människor 
påverkas av för deltagande 
• Sudda ut ojämlikheter mellan 
människor 
 

 
• Experter har överlägsen insyn i moraliska 
och instrumentella frågor och ska styra 
politiken 
• Hierarkier och meriter ska vara avgörande 
 

Källa: Karl Loxbo (2008) Föreläsningsmaterial 2 Demokratins utmaningar Växjö Universitet. 
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Tabell 2.2  Operationalisering av utvalda kriterier för en demokratisk process 

  
Effektivt deltagande 

 
Upplystförståelse 

 
Värdepremiss 
 

 
• Medborgarna skall ha lika möjlighet att 
uttrycka vilket avgörande de föredrar. 
 

 
• Varje medborgare bör ha adekvata 
och lika möjligheter att upptäcka och 
begrunda det val som bäst tjänar hans 
eller hennes intressen. 
 

 
Verklighetsomdöme 
  

 
• Medborgarna måste ha möjligheter att 
både kunna föra upp frågor på 
dagordningen samt att bestämma i vilken 
ordning de bör prioriteras. 

 

• Medborgarna skall kunna inhämta 
eller få information om hur denne kan 
påverka och hur denne kommer att 
påverkas av beslut. 
 

 
Rekomendationer 
 

 
• Medborgares intressen skall finnas 
representerade i de beslutsfattande organen 
och att beslutfattandet sker genom ett 
effektivt medborgardeltagande. 
 

 
• Medborgarna skall förstå och få 
insikt om vad som är allmännyttigt 
och nödvändigt. 
 

Källa: Karl Loxbo (2008) Föreläsningsmaterial 2 Demokratins utmaningar Växjö Universitet. 

 
 

Tabell 2. 3 Operationalisering av implementeringsbegrepp 

 
Värdepremiss 
 

 
• Tillämparen skall förstå beslutet 
 

 
Verklighetsomdöme 
  

 
• Tillämparen skall kunna genomföra beslutet 

 
Rekomendationer 
 

 
• Tillämparen skall vilja genomföra beslutet 

Källa: Rothstein (2001:29).
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3 Metod & material 
 
Detta kapitel kommer att beskriva min forskningsdesign och vad det innebär att göra en fallstudie, 

kvalitativa samtalsinterjuver och kvalitativ innehållsanalys, samt hur jag kommer att gå tillväga för att 

genomföra dessa.  Jag kommer också kort att redogöra för vad validitet och reliabilitet är och hur jag 

kommer att göra för att uppnå god sådan i min uppsats. 

 

3.1 Forskningsdesign  
 

Jag har valt att göra en fallstudie av Växjö kommun. För att insamla empiriskt material till min 

analys kommer jag att genomföra kvalitativa samtalsinterjuver med politiskt aktiva unga och 

kommunpolitiker samt innehållsanalyser på dokument och undersökningar från Växjö kommun. 

Nedan kommer jag att beskriva de olika metoderna var för sig samt hur de används. 

3.1.1 Fallstudie som forskningsdesign 

En fallstudie är en forskningsmetod som undersöker ett enskilt ”fall” tex. en marknad, ett projekt 

eller ett som i mitt fall, en kommun. Fallstudier lämpar sig bra för frågor som har ett beskrivande 

(Hur?) eller förklarande syfte (Varför?) och lämpar sig bra för en kombination av olika metoder. 

Insamling av data till en fallstudie sker vanligtvis genom granskning av dokument, genomförande 

av intervjuer och observation. För att få en trovärdig fallstudie bör man antingen undersöka flera 

fall, ett representativt eller typiskt fall eller ett avslöjande fall (Esaiasson et.al 2007).  

3.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Jag kommer delvis att använda mig av den kvalitativa innehållsanalysen som metod när jag 

analyserar de målsättningar som kommunen har gällande ungdomsinflytande och demokrati i 

kommunpolitiken. En innehållsanalys är en teknik som ofta används inom det ämnesfält som 

kallas politisk kommunikationsforskning men denna teknik är också vanligt förekommande i 

utrikespolitisk och internationell forskning, samt i forskning kring partiprogram, valmanifest och 

i parlamentforskningen. Till skillnad från den kvantitativa textanalysen där ord räknas i texten för 

att se hur vanligt förekommande ett fenomen är i en text, innebär den kvalitativa metoden att en 

text granskas noggrant, varefter väsentliga delar av den lyfts fram för analys (Esaiasson et.al 

2007:225).  
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3.1.3 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Jag kommer också att genomföra kvalitativa samtalsinterjuver med kommunpolitiker och 

politiskt aktiva unga under 18 år för att kunna besvara min forskningsfråga. Esaiasson et.al 

(2007) hävdar att ”en samtalsintervjuundersökning kan karakteriseras som kvalitativ i 

bemärkelsen att den primärt söker efter kvalitéer (förekoms/icke förekomst av kategorier) och 

inte kvantiteter (hur vanliga kvalitéerna är) och kanske också kvalitativ i betydelsen mindre 

strukturerad, vilket innebär att den inte alltid resulterar i likvärdiga uppgifter om samtliga 

svarspersoner” (Esaiasson et.al 2007:256).  

 

Esaiasson et.al (2007) gör åtskillnader mellan två olika indelningsgrupper av människor i 

undersökningen och dessa kan antingen definieras som informanter ”där svarspersonerna som 

vittnen eller sanningssägare skall bidra med information om hur verkligheten är beskaffad i något 

avseende” (Esaiasson et.al 2007:253) eller respondenter vilket innebär att det är ”svarspersonerna 

själva och deras egna tankar som är studieobjekten” (Esaiasson et.al 2007:254).  

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

 
Validitet kan definieras som: ”1) Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter” 

(Esaiasson et.al 2007:63). Reliabilitet är enligt denna definition alltså ”frånvaro av slumpmässiga 

eller osystematiska fel. För att uppnå god begreppsvaliditet krävs det inte enbart att man har ett 

gott mätinstrument, utan man måste också vara så pass noggrann att reliabiliteten blir hög. Om 

reliabiliteten är hög skall det enligt Esaiasson et.al (2007:71) i princip gå att genomföra samma 

undersökning, med samma mät instrument och få samma resultat.  

 

För att uppnå validitet i min uppsats har jag försökt operationalisera min teori så att indikatorerna 

är så klara som möjligt. Jag kommer också att genomföra mina interjuver med en teoretiskt 

grundad interjuvguide och hela tiden låta mig ledas av mina grundläggande 

problemformuleringar och mitt syfte, så att jag mäter det jag säger mig mäta. 
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4 Barn & ungas inflytande i Växjö kommun 
 
I detta kapitel kommer jag att först förklara vad en kommun är och hur dess förhållande är i relation  till 

staten och sedan att redogöra för de viktigaste lagarna och prepositionerna som föreskriver att 

kommunen skall ansvara för barn och ungas inkludering i politiken och deras rätt till inflytande. Jag 

kommer efter detta kort att redogöra för Växjö kommuns politiska organisation och hur medborgarna kan 

påverka kommunpolitiken, för att sen gå in på djupet av mitt empiriska material som handlar om 

målsättningarna och förutsättningarna enligt dem som styr kommunpolitiken, samt enligt politiskt aktiva 

unga under 18 år. Sist ställer jag mig frågan; betyder alltid möjligheter och förutsättningar samma sak? 

 
 

Demokrati  handlar om  enskilda medborgares  förmåga  att  kontrollera  de  krafter  som 

styr deras liv  (Premfors 2000:181). 

 

4.1 Vaddå kommun? 
 

Sverige är en enhetsstat vilket innebär att kommunerna är en del av statens politiska 

organisation. I Sverige finns sedan kommunsammanslagningarna i mitten på 1970- talet 290 

kommuner. I Regeringsformen som är en av Sveriges fyra grundlagar står skrivet att ”Den 

offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet” (Regeringsformen1: 2).  

 

I Sverige tillämpas i de flesta politiska organ både i stat och kommun representativ demokrati. 

Detta gör att unga under 18 år som inte har rösträtt i kommunala val eller är valbara till 

förtroende uppdrag ges väldigt begränsade möjligheter till att göra sin röst hörd, trots att barn och 

unga under 18 år enligt svensk lag är fullvärdiga medlemmar i kommunen eftersom de i och med 

att de är folkbokförda i denna är taxerade till inkomstskatt och äger fast egendom.  Detta kräver 

att kommunen och samhället ger barn och unga möjligheter att påverka och utkräva ansvar på 

andra sätt (Barnombudsmannen 2008-11-19).  

 

Alla kommuner har obligatoriska uppgifter som de måste ansvara för och bland dessa är de 

viktigaste förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Staten granskar och stödjer 

kommunens arbete i dessa frågor genom olika statliga tillsynsmyndigheter som till exempel 
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Skolverket (Växjö Kommun 2008-11-20). Den kommunala demokratin är underordnad den 

nationella parlamentariska demokratin då de måste följa de ramar som regeringen bestämt, men 

principen om det kommunala självstyret som finns inskriven i regeringsformen, ger kommunen 

stor rätt att fatta självständiga beslut i de frågor som kommunen skall styra över.  

4.1.1  Växjö kommuns politiska organisation 

I Växjö Kommuns fullmäktige består av 61 personer.  Moderaterna innehar flest mandat, med 

sina 30 stycken och Socialdemokraterna har 20 mandat. Kommunfullmäktige kan ses som Växjö 

kommuns riksdag då det är här de övergripande besluten tas som berör Växjö kommuns 

verksamhet. I Kommunstyrelsen, som liksom en regering ansvarar för att fullmäktiges beslut 

genomförs, så sitter det totalt femton personer fördelat enligt följande från varje parti: fem 

socialdemokrater, två centerpartister, en folkpartist, en kristdemokrat, fyra personer från 

Moderaterna, en vänsterpartist och tillsist en miljöpartist. Nils Posse är ordförande i 

Kommunfullmäktige och Moderaternas Bo Frank är ordförande i kommunstyrelsen (Växjö 

Kommun 2008-11-20).   

4.1.2  Hur kan medborgarna påverka i Växjö kommun? 

I Växjö kommun har man infört olika former för att ge alla medborgare möjlighet att påverka de 

beslut som fattas och för att ge medborgarna större insyn i politiken. Man har bland något man 

kallar för medborgardialog som gör det möjligt för invånarna i kommunen att diskutera och ställa 

frågor direkt med dom folkvalda politikerna. Detta sker varje måndag mellan klockan 16-19. Man 

har också infört direktmöten vilket innebär att man ordnar möten där medborgarna får möjlighet 

att träffa kommunalråd och ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder, liksom 

förvaltningschefer och andra tjänstemän.  

 

Växjö Kommunfullmäktiges möten är också öppna för allmänheten och kan besökas på plats eller 

följas via Radio Växjö, på Öppna Kanalen i Växjö (kabel-tv) eller på webben www.vaxjo.se/tv. 

Vid varje sammanträde har man också en allmänhetens frågestund klockan 17.00 då man har 

möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda. Flera utav Växjö kommuns nämnder har också 

öppna sammanträden där medborgarna i kommunen är välkomna att delta om ”det inte rör sig om 

sekretessbelagda ärenden och beslut som gäller myndighetsutövning” (Nils Posse 2008-12-02).  
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Alla som är folkbokförda i Växjö kommun har möjlighet att komma med egna förslag till 

kommunens politiker genom att lämna ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp för 

beslut i kommunfullmäktige. Innan fullmäktigesammanträdet får personen som lämnat 

medborgarförslaget ett brev med alla handlingar som tillkommit i ärendet och bjuds in att besöka 

sammanträdet när medborgarförslaget behandlas. Personen bakom medborgarförslaget får då 

uttala sig i ärendet (Växjö Kommun 2008-11-20). 

 

4.2 Barn och ungas rätt till inflytande i kommunen enligt svensk lag 
 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För 

detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt 

med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet Barnkonventionen Artikel 12. 

 

Demokrati och ungas inflytande är frågor som diskuterats flitigt de senaste åren och för några år 

sedan skapades ett helt nytt politiker område inom svensk politik nämligen: barnpolitik.  Detta 

område inom svensk politik syftar främst till att genomföra de rättigheter som ges barn och unga 

genom ratificeringen av Barnkonventionen 1990.  

 

Att barn och unga skall ha rätt till inflytande i alla delar av samhället är något som klargörs 

tydligt i Barnkonventionen. I Barnkonventionen står tydligt att varje barn ska ha rätt till 

yttrandefrihet och att bli hörd, samt att varje barn skall ges möjligheter att kunna påverka sin egen 

situation. Detta innebär att barns och ungas rätt till inflytande och att man arbetar aktivt för att 

öka barns och ungdomars deltagande och inflytande i samhället och möjlighet att påverka sitt liv 

och sin vardag är något som bör ses som en självklarhet i varje svensk kommun (SOU 1991:12, 

prop. 1998/99:115)  
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Nio år efter det att Sverige hade ratificerat Barnkonventionen fastslog Sveriges regering den 

första Ungdomspropositionen. Också i denna står det tydligt att samtliga av Sveriges kommuner 

skall arbeta för att leva upp till de av regeringen uppsatta målen för att öka ungdomars inflytande 

(Barnombudsmannen 2008-11-04).   

 

Fem år senare, år 2004, fastslogs en ny Ungdomsproposition vid namnet Makt att bestämma – 

Rätt till Välfärd (2004/05:2). Båda propositionerna tar upp det faktum att kommunerna måste ge 

utrymme för unga att komma till tals i den kommunala politiken och det självklara i att 

kommunen har en betydande roll i sitt arbete när det handlar om att ge unga inflytande och 

delaktighet över frågor som berör dom. Den senaste propositionen har också de två tydligt 

uppsatta övergripande målen att Unga skall ha verklig tillgång till välfärd och att Unga skall ha 

verklig tillgång till makt (Makt att bestämma – Rätt till Välfärd 2004/05:2, s. 25). 

 

På Regeringens hemsida stadgas att målet för den svenska barnpolitiken är ”att barn och unga 

skall respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande i 

samhället” (1. Regeringen 2008-11-19). I mars i år presenterade regeringen sina prioriteringar för 

barn politiken för de närmaste åren och år 2009 anslår regeringen totalt 38 miljoner kronor till 

politikområdet varav anslaget för insatser för att förverkliga barnkonventionen är cirka 9 miljoner 

kronor per år under 2009-2011 (2. Regeringen 2008-11-19). 

 

4.3 Växjö kommuns målsättningar gällande ungas möjligheter till inflytande  
 

Växjö Kommuns målsättning gällande barn och unga står tydligt stadgad på Samverkets (som är 

ett samverkans projekt utsett av Ungdomsstyrelsen mellan Växjö kommun, Jönköpings kommun 

och Lidköpings kommun) hemsida. Här står i klartext: 

 

Målet med ungdomspolitiken i alla våra kommuner är att i de beslut som tas i den 

lokala politiken ska det finnas ett ungdomsperspektiv. Det är viktigt att barns och 

ungdomars egna initiativ och uppfattningar i den lokala politiken möts med respekt 

och ges stor betydelse. Ungas delaktighet och inflytande i lokalsamhället ska 

stimuleras. Vi har erfarenhet av att när unga deltar i beslutsprocessen skapas ett 

större ansvar för samhället (Samverket 2008-12-15). 



 25 

Man har också målsättningen att barn och unga, även om dom är under 18 år, skall använda sig 

av de inflytande kanaler som finns inom kommunen för att påverka (Nils Posse 2008-12-02). 

 

Nils Posse som är ordförande i Kommunfullmäktige i Växjö Kommun säger att ovanstående citat 

från Samverkets hemsida är riktigt och naturligtvis skall hänsyn tas till unga i de 

kommunpolitiska frågorna, men han tydliggör att det ligger ett stort ansvar på individen (i detta 

fall barn och unga under 25 års ålder) att se till att göra sin röst hörd och att det är upp till 

individen att ta reda på hur man kan göra detta. Nils Posse hänvisar till Växjö kommuns hemsida 

och säger att man där kan samtliga medborgare finna all information man behöver om hur man 

kan påverka kommunpolitiken. Nils Posse klargör och att alla i kommunen, oavsett ålder, är 

välkomna att höra av sig till kommunen och dess ledning om man vill göra sin röst hörd men 

svarar på min fråga om hur ofta denna information förs fram av beslutande politiker till 

skolungdomar i skolan, att det är inte är de folkvalda kommunpolitikernas roll att gå ut i skolan 

(Nils Posse 2008-12-02).  

 

Daniel Hagberg (MP) är Vice ordförande i Kommunstyrelsen och representant för Arbetsgruppen 

för demokratifrågor i Växjö Kommun. Han säger att liksom Nils Posse att målsättningen för 

kommunpolitiken är att alla medborgare borde veta om hur man kan påverka och få inflytande 

över kommunpolitiken, men han säger likson Nils Posse att det sedan ligger det på individens 

ansvar att aktivt leta information för att sedan kunna uppnå förståelse för hur detta bör göras. 

Både Nils Posse och Daniel Hagberg säger att barn och unga i högsta grad tas på allvar om de 

kontaktar kommunen, dock tillägger Nils Posse, måste t.ex. ett medborgarförslag vara riktigt 

utformat och välskrivet så att det ser seriöst ut för att det skall hanteras (Nils Posse 2008-12-02).  

 

Den demokrati syn som framskymtar i Posses och Hagbergs är ett ideal om ett demokratiskt 

styrelseskick med ett effektivt deltagande, men också på en tankar om att individen själv skall ha 

insikt om politiska frågor, alltså upplyst förståelse i frågor som rör politiken. Både Hagberg och 

Posse säger att medborgarna skall ha lika möjlighet att uttrycka vilket avgörande de föredrar och 

att medborgares intressen skall finnas representerade i de beslutsfattande organen och att 

beslutfattandet sker genom ett effektivt medborgardeltagande, men vad som förvånar mig är 

deras tydliga budskap att deltagandet endast skall ske från medborgarens sida. Varken Nils Posse 



 26 

eller Daniel Hagberg uttrycker att de som högt uppsatta politiker har något ansvar angående de 

siffror som återfinns i LUPP-enkäterna eller för att det inte finns något forum för barn och unga 

idag i Växjö kommun. 

 

Men, frågar jag Nils Posse ”om man i Växjö kommun har ett ideal som förespråkar ett effektivt 

deltagande från barn och ungas sida, borde man väl från kommunens sida uppmuntra sätt som gör 

ett effektivt deltagande attraktivt? Jag menar, idag använder många unga till exempel Internet och 

detta kanske ni kunde använda er av i större utsträckning?” Jag frågar Nils Posse om det till 

exempel finns möjlighet att lämna medborgarförslag via Internet, eller om det finns länkat till en 

speciell ungdomssida men en eventuell coolare layout som kanske skulle attrahera unga, tydligör 

Nils Posse en än gång att han anser det väldigt viktigt att ett medborgarförslag är handskrivet och 

undertecknat, så att det ”är seriöst” och hemsidan skulle väl kunna utvecklas, men att dom inte 

har tänkt på att göra en länk till en eventuell mer ungdomsinriktad hemsida. 

4.3.1 Vilken möjlighet ges egentligen unga att påverka i Växjö kommun? 

Enligt Daniel Hagberg finns det idag inte något inflytande forum specifikt för unga under 18 år 

men han berättar att Växjö kommun tidigare år genomfört satsningar där syftet varit att uppfylla 

målsättningen av att ha en lokal politik med ett ungdomsperspektiv genom att ”låta unga komma 

till tals”, men att det idag alltså saknas. När jag frågar Daniel Hagberg hur arbetsgruppen för 

demokrati frågor ser på det faktum att det inte finns något forum för unga idag, trots att man i 

Växjö kommun har tydliga siffror från LUPP-enkäten 2007 som visar att 90 % av de tillfrågade 

unga anser att de inte vet om de har inflytande eller anser att de har mycket små eller ganska små 

möjligheter till inflytande och endast 10 % anser att de har stora eller mycket stora möjligheter, 

svarar han att det är skolans jobb att informera om hur man kan påverka, sen är det bara att 

komma till kommunen (Hagberg 2008-11-28). 

När jag förklarar för Hagberg att en orsak till att unga kanske inte söker upp politikerna kanske är 

de siffror LUPP-enkäten i Växjö kommun visade på att över 50 % av Växjös unga inte vet vart 

dom skall vända sig och frågar hur man i kommunen ställer sig till detta säger Daniel Hagberg 

återigen att det inte ligger på politikernas ansvar att föra ut denna information till medborgarna i 

kommunen, utan det är medborgarna som aktivt måste söka information ”man kan inte få allt 
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serverat på silverfat, utan vill man påverka krävs det lite ansträngning. Allt kan inte vara så 

enkelt” (Hagberg 2008-11-28).  

När jag tar upp mina frågor som utgår ifrån mina implementeringsproblematiks begrepp i syfte 

att få klarhet i hur man i demokratigruppen för arbetsfrågor i Växjö kommun tolkar 

Barnkonventionen och målsättningen om att ha en lokal politik med ett ungdomsperspektiv, säger 

Hagberg att det naturligtvis är viktigt att unga får göra sin röst hörd, men att han inte förstår 

varför unga skulle vara viktigare än pensionärer. ”Varför skall unga ha speciella forum om inte 

andra grupper har det? Dom kan ju välja de kanaler som andra får använda sig av tex. att lämna 

medborgarförslag” (Hagberg 2008-11-28).  

Hagberg säger också att han inte ser något problem med att en individ under 18 år inte själv har 

möjlighet att delta i det slutgiltiga beslutsfattande, utan säger att ”är man under 18 år så är det rätt 

att en målsman eller en myndig person kan få föra ens talan” (Daniel Hagberg 2008-11-28), ett 

uttalande som jag inte kan låta bli att relatera till de begrepp om förmyndarskap som anser att det 

finns en naturlig ojämlikhet och i detta fall pågrund av ålder. 

4.3.2 Hur upplever unga politiker på sin möjlighet till makt och inflytande i Växjö kommun? 

En av de unga politiker jag träffat (och den enda som valde att inte vara anonym) är Diana Van. 

Diana är 17 år gammal och har arbetat politiskt sedan hon var 15 år gammal för Centerns 

ungdomsförbund och är idag Ordförande i Värnamo CUF, Vice ordförande i Jönköpings 

distriktstyrelse CUF, Ledamot i Jönköpings kretsstyrelse Centerpartiet, samt ledamot i 

Kronobergs distriktstyrelse CUF. Nyss hemkommen från Bryssel träffar jag henne för att 

diskutera hur hennes tankar kring unga, inflytande, kommunpolitik och makt ser ut.  

 

Det första jag börjar med att fråga Diana är om hur hon oftast upplever att hon bemöts av 

kommunala beslutsfattare i Växjö kommun, eftersom alla de kommunpolitiker jag träffat 

inklusive Daniel Hagberg och Nils Posse starkt fastslår att de absolut inte tror att äldre politiker 

bemöter unga på ett respektlöst sätt när dom vill föra fram sin åsikt. Diana svarar att hon tyvärr 

inte håller med om detta och att hon ofta under sina två år som aktiv ung politiker känt att hon 

inte blivit tagen på allvar. Hon tar upp flera exempel där offentliga debatter hållits och där 

utomstående har fått bryta in pågrund av att den äldre kollegan sagt saker som ”men lilla 
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gumman”. Diana säger att hon naturligtvis förstår att inte alla behandlar unga på det sättet, men 

känslan hos henne är ändå att det visst är skillnad (Diana Van 2008-12-09). 

 

Diana säger dock att detta nog inte är det enda som kan avskräcka unga från att vilja påverka och 

ha inflytande politiskt, utan att hon tror att det finns så många andra faktorer som spelar roll. Hon 

nämner det faktum att unga inte ens vet vilka som styr i kommunen och tar sedan upp 

kommunfullmäktige mötena som hon säger ”verkligen behöver förändras om dom ska kunna 

attrahera unga till dom!”. När jag säger att både Daniel Hagberg och Nils Posse tydligt gjort att 

de anser att det är skolans uppgift att förmedla denna kunskap och att det inte är deras jobb att gå 

ut i skolorna säger Diana ”vad sur jag blir!” Diana säger att hon tycker det är mycket där felet 

ligger, att dom högt uppsatta politikerna inte är ute minst 1 ggr varje halvår och möter de unga i 

deras vardag och visar att dom finns. ”Och vad tror barn och unga då? Jo: 1. att ingen bryr sig, 2. 

att politiker inte vågar stå tillsvars för det dom beslutar eller 3. att dom helt enkelt inte finns”  

(Diana Van 2008-12-09). 

 

En annan av de unga politikerna jag mött, vi kan kalla henne Ellinor, uttrycker samma känsla. 

Ellinor säger att hon först och främst tror att det som gör att många unga inte upplever att de har 

möjlighet till inflytande eller att dom lyssnas till beror på att man som ung sällan eller aldrig får 

förklarat för sig varför beslut fattades. Ellinor säger att det känns som om beslutfattande sker 

genom ”ett rävspel” eller att som att ”politikerna ingår i en hierarki eller att det är partipiskan 

som styr vilket gör att alla bara fattar beslut som man egentligen inte håller med om” (Ellinor 

2008-12-10).  

 

David, som är 16 år säger att han pågrund av sin ålder av naturliga skäl inte kan bli invald och 

sitta med i de kommunpolitiska organen, vilket han upplever som frustrerande, då han som 

politiskt aktiv många gånger känner sig utestängd från det slutgiltiga politiska beslutsfattandet. 

När jag berättar att jag träffat Nils Posse och Daniel Hagberg och att de anser att unga har precis 

lika stor rätt som alla andra att påverka genom dom kanaler som övriga medborgare använder för 

att påverka (dvs. med medborgarförslag ect.) och att både Daniel Hagberg och Nils Posse sagt 

”varför ska unga ha speciella forum för inflytande? Då ska väl pensionärer och invandrare också 

ha det?”(Hagberg & Posse 2008) blir David upprörd och säger ”ja, men unga under 18 år tillåts 
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enligt lag inte vara med i det slutgiltiga beslutsfattandet, och visst det är kanske inte deras fel, 

men dom måste ändå förstå att det minskar våra motivation till att bry oss om besluten ändå 

kommer att tas utan oss. Att bara göra sin röst hörd räcker inte (David 2008-12-13). 

 

Alla de unga politiker som jag träffat säger att det behövs nya sätt att arbeta i kommunpolitiken 

för att kunna attrahera unga. Dom framhåller vikten av att använda Internet och säger att 

kommunala beslutsfattare måste fatta att dom måste marknadsföra politiken och sig själva.  

 

En annan av de unga politiker jag träffat säger ”jag tror faktiskt ingen i min klass vet vilka som 

styr kommunen eller vad det är kommunen styr över. Personligen skulle jag känna mig rätt 

misslyckad om jag var kommunfullmäktiges ordförande och ingen under 40 års ålder visste vem 

jag var. Det borde vara i alla politikers intresse att komma ut till skolor eller åka runt till 

arbetsplatser och träffa folk. Det måste också finns individer i politiken som man kan identifiera 

sig med. Titta bara på Obama. Få folk att fatta att du är som dom och att ni vill samma sak. Det 

kommer jag garanterat göra om jag fortsätter att arbeta politiskt.” 

 

Lars, som också vill vara anonym, är 16 år och har precis gått med i SSU Kronoberg. Han säger 

att det största felet många politiker gör är att de inte tar ner de politiska sakfrågorna till barn och 

ungas nivå. Också Diana Van uttrycker samma sak och säger ”nu efter jag kom hem från Bryssel 

förstår jag hur mycket av den svenska politiken som styrs från EU” och fortsätter ”förra veckan 

höll jag ett föredrag om det jag lärt mig i Bryssel för min klass. Jag berättade bland annat om att 

det är EU som sätter tullpriser på sms, som vi ju skickar dagligen och dom i min klass bara va? 

Bestämmer EU det?” (Diana Van 2008-12-09). 

 

Diana fortsätter ”Många unga förstår inte att EU idag styr över många utav de politiska beslut 

som fattas, eller så vet dom inte ens att det är kommunen som genom sitt självstyre bestämmer 

över skolan. När folk i min klass blir arga skulle dom säkert skicka ett mail till Fredrik Reinfeltd 

istället för att gå till kommunhuset och tala med Bo Frank eller Nils Posse. Det är synd och det 

gör mig irriterad att högt uppsatta politiker inte tar större ansvar för till exempel skolungdomarna 

och deras kunskap i politiska frågor” (Diana Van 2008-12-09). 
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4.4 Vad hände med tidigare försök att skapa politiskt inflytande för unga i Växjö kommun? 
 

Som jag redan nämnt finns idag inget specifikt inflytande forum för unga i Växjö kommun, men 

det har i perioder gjorts satsningar som ämnat till att göra barns och ungas röst hörd. Jag kommer 

här nedan att nämna de satsningar jag hittat genom att läsa igenom politiska dokument som jag 

fått tillgång till av Växjö kommun.  

4.4.1 LUPP  

Meningen med LUPP-enkäterna var enligt Ungdomsstyrelsen att de skulle bana väg för en 

kunskapsbaserad ungdomspolitikoch det var också med denna målsättning som LUPP-enkäten 

genomförts två gånger på sammanlagt 3000 unga i Växjö Kommun. Men trots detta säger Daniel 

Hagberg att det inte finns, eller har funnits, några specifika satsningar på ungdomar till en följd 

av LUPPen. Hagberg säger att arbetsgruppen för demokratifrågor inte använt sig av resultaten 

från LUPP, men att det naturligtvis har varit givande för kommunen att få se hur unga svarade på 

enkäterna.  

När jag frågar Nils Posse om LUPP-enkäterna och varför det blev så att ingenting hände efteråt 

säger han ”varför skulle det göra det?”. När jag säger att 1. För att det var målsättningen enligt 

både Ungdomsstyrelsen som utformade enkäten och av Växjö kommun som ju lät utföra den och 

2. För att man kanske från kommunens sida kanske tycker att det borde vara viktigt att mer än 50 

% inte upplever att de har inflytande och makt i politiska frågor och 3. för att man kanske vill 

arbeta aktivt med att fler än 10 % ska veta vilka beslutsfattarna i kommunen är? Men på det 

svarar Nils Posse återigen att vill man påverka så kan man och som sagt, det är bara att gå in på 

Växjö kommuns hemsida så ser man klart och tydligt hur (Nils Posse 2008-12-02). 

När jag frågar Nils Posse om han tror att förtroendet för politikerna och politiken kan minska 

bland de unga om de ser att det genomförs (och själva deltar) i en så stor nationell enkät, som 

LUPP-enkäten är, ett flertal gånger utan att någon uppföljning av svaren görs eller att man 

använder svaren till någonting alls svarar Nils Posse ”men bara för att vi fick dom kanske mindre 

bra resultaten innebär det ju inte att vi måste ändrar något. Jag kan ju inte ta byta min gröna soffa 

mot en gul bara för att 7 stycken skulle tycka den var ful, det är väl det faktum att dom unga får 

komma till tals som räknas? Jag tycker inte att en enkät måste leda till förändringar” (Nils Posse 

2008-12-02). 
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4.4.2 Barnensbudget 

I början av mandatperioden 2003-2006 genomfördes under år 2003 en gång i Växjö kommun ett 

projekt vid namn Barnens budget. Projektet innebar att Växjö kommun avsatte en budget på 

500.000 kr som barn och unga under 18 år själva skulle få beslutanderätt över i och med 

införandet av ett ungdomsfullmäktige i Växjö kommun. I en skriftelse från en av 

Barnombudsmannens regionala konferenser år 2005 klargörs att projektets syfte enligt Växjö 

kommuns styrande politiker var att öka respekten bland unga för demokratin då barn och unga 

genom att få ”uppleva och känna inflytande och makt i tidig ålder får intresse och den respekt för 

demokratin som så väl behövs idag. Artikel 12 i barnkonventionen tar upp just rätten till 

medinflytande och genom barnens budget fick vi möjlighet att leva upp till en del av den 

målsättningen” (Barnombudsmannen 2005:1). 

 

Den utvärdering som gjordes av Barnens budget visade att en majoritet av både eleverna, lärarna 

och politikerna var nöjda med utförandet av projektet och att förtroendet för politiker och 

politiken ökade bland de barn och unga som deltog i projektet, men trots detta ville inte många 

politiker att projektet skulle göras om (Barnombudsmannen 2005:2). Varken Daniel Hagberg 

eller Nils Posse säger att det finns några tankar idag på att genomföra Barnens budget eller ett 

liknande projekt idag. Man säger att varken ekonomiska resurser eller resurser i form av personer 

som ska arbeta fram projektet finns (Hagberg & Posser 2008). 

 

Flera av de unga politiker jag träffat känner till Barnens budget projektet och säger att det var ett 

projekt med god tanke, men att det inte är så de skulle vilja ha det om de fick bestämma. Nästa 

alla säger att säger att det dom vill är att vara med där de beslutande politikerna finns, inte vid 

sidan om.  

 

Diana uttrycket det som; ”visst ungdomsråd kanske fungerar i vissa kommuner, men jag tror att 

problemet ofta blir att man gör en uppdelning, där finns dom unga och där finns dom vuxna; dom 

med verklig makt, och så sitter man där i sitt ungdomsråd utan att känna att någon bryr sig ändå. 

Skulle jag och jag vet många kollegor till mig i min ålder få bestämma; då skulle vi sitta med där 

besluten tas och komma fram till dessa med de som bestämmer, inte vid sidan om” (Diana Van 

2008-12-09). 



 32 

4.4.3 Gymnasiedirekt 

Under 2006 och i år 2008 har man genomfört en satsning som uppmuntrar till en demokrati av 

deliberativt slag då man samlade ca 200 gymnasieelever till diskussion mellan politiker och 

elever i syftet att skapa förtroende för politiken i kommunen. De som arrangerade evangemanget 

båda gångerna var kommunens mångfaldsutskott och i utvärderingen från 2008 fastslås att ”Det 

var tydligt att intresset för den lokala politiken är stort bland gymnasieungdomarna i Växjö 

kommun” (Växjö kommun 2008-12-20). Under flera timmar kunde eleverna här få svar på tal 

direkt av politiker och när ämnet Demokrati och inflytande kom upp såg diskussionen och svaren 

av politikerna ut på följande sätt: 

 

 
”Elev: Min röst blir inte hörd  

Peter Ekberg(kd) Jo, jag påstår att din röst blir hörd. Vi är lätta att nå och 

tar alltid till oss åsikter. Däremot är det inte säkert att man får sina idéer 

genomförda. Carin Högstedt (v) Politiker från Kultur- och fritidsnämnderna 

har medborgardialog på biblioteket tisdagar 10-12 och på fredagar 14-15. 

Alla är välkomna att komma dit! Lena Wibroe (m)”  

 

”Elev: Dålig information. Känns som att vad man säger kvittar.  

Allas röst är lika viktig dessutom har alla också ett ansvar att söka kunskap. 

Peter Ekberg(kd) Nej, det kvittar inte och formerna för att föra fram idéer 

och tankar blir fler och fler. Carin Högstedt (v)” 

 

”Elev: Dålig information!”  

 

”Elev: De tror inte att det kommer gå fram!  

Använd flera informationskanaler t.ex. insändare, medborgarförslag, 

allmänhetens frågestund, brevskrivning. Peter Ekberg(kd) Maila, SMSa, 

kom och lyssna på fullmäktige…! Testa! Gå inte på myterna om att ingen 

bryr sig! Carin Högstedt (v)”  
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”Elev: Vågar inte framföra sina åsikter  

Sök upp en lokal politiker som kan hjälpa dig att driva frågan. Kommunens 

hemsida eller partiernas. Peter Ekberg(kd) Gå ihop några stycken och gör 

något tillsammans. Carin Högstedt (v)” 

 

”Elev: För att tillvägagångssättet är komplicerat och alla förslag inte tas 

upp, utan sollas bort i mängden av de motioner som kommer från dem som 

redan styr! Vi har motioner och medborgarförslag på så gott som alla 

fullmäktigemöten och båda sorterna tas på allvar. Carin Högstedt (v)” 

 

”Elev: Alla kan lämna förslag, men man känner att inget kommer påverkas, 

så man tycker inte det är någon mening. Det är mening med att lägga 

förslag men de bör formuleras och politiskt behandlas. Peter Ekberg(kd)”  

 

”Elev: Jag kan känna respekt för någon som får mig lyssna” 

 

 

                                       Källa: Utvärdering av gymnasiet direkt 2008, Växjö kommun. 

 
 

4.6 Så varför saknas det idag ett inflytande forum för barn & unga i Växjö kommun?  

 

För att förstå varför det idag saknas ett inflytande forum för barn och unga i Växjö kommun kan 

man också använda sig av teori angående implementerings problematik. Om politikerna inte 

inom Växjö kommun tolkar Barnkonventionen och målsättningarna om att ha en lokalpolitik med 

ett ungdomsperspektiv på ett enhetligt sätt så kommer det naturligtvis inte att gå att uppnå en 

entydig direkt styrning vilket i sin tur kommer att göra att inga resurser (så som pengar, teknik 

personal, tid) satsas och finns inte detta så kommer det inte heller att gå att finna en vilja hos 

kommunala beslutsfattare. Men om beslutsfattarna dock verkligen tror på att ”när unga deltar i 

beslutsprocessen skapas ett större ansvar för samhället” (Samverket 2008-12-15) kanske detta 

kan komma att ändras inom en snar framtid. 

 



 34 

5 Betyder möjligheter alltid förutsättningar? 
 
I detta sista kapitel kommer jag att besvara mina två forskningsfrågor som mer konkret efter att ha 

redovisat min empiri och gjort min analys i föregående kapitel. 

 

 

5.1 Slutsats 
 
 
 

• Finns det en diskrepans mellan Växjö kommuns målsättningar om kommunalt 

ungdomsinflytande och de faktiska förutsättningarna för unga att faktiskt delta? 

 

 

”Möjligheterna och förutsättningarna att påverka och få inflytande även för barna och unga 

finns definitivt” säger de högt uppsatta politikerna i Växjö kommun, men trots detta upplevs 

inte detta av de unga och trots detta känner man bevisligen att kunskapen och viljan saknas. 

Betyder möjligheten att lämna ett medborgarförlag att det finns en förutsättning för unga att 

delta? Finns det en diskrepans mellan Växjö kommuns målsättningar om kommunalt 

ungdomsinflytande och de faktiska förutsättningarna för unga att faktiskt delta? Svaret kan 

vara både ja och nej. Rent konkret: ja. Det är ju bara att skicka in ett förslag; men vid 

närmare efter tanke kanske svaret är nej.  

 

Om man från politikernas sida tar sitt ansvar och faktiskt tar vara på de svar som man fått genom 

genomförandet av LUPP-enkäterna och Gymnasiedirekt och tänka ”ok, man tycker 

medborgardialog och kommunfullmäktigemöte låter tråkigt, hur kan vi arbeta för att göra det 

mer attraktivt? Hur kan vi göra för att synas mer och skapa ett förtroende bland unga för 

politiken och politikerna?” Kanske är det så att det behövs nya sätt att tänka för att kunna 

attrahera de unga i Växjö kommun, för om de unga inte upplever att de har tillgång till makt och 

inflytande, finns det då förutsättningar och borde politiker förvänta sig ett effektivt politiskt 

deltagande bland de unga? 
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Kanske borde man bättre också ta till vara på de kanaler som unga sig idag använder sig av som 

Internet. Kanske kan man skapa en hemsida där unga kan lägga förslag, ha en politisk blogg, 

eller där unga politiker i Växjö kommun (eller varför inte hela Sverige) kan få synas och berätta 

hur många människor och fria resor de får genom att vara politiskt aktiva till exempel? Om man 

anpassade politiken till den nya generationens unga, kanske skulle de då känna sig mer hemma 

och uppleva sina förutsättningar till makt och inflytande mer möjliga? 

 

Jag vet inte vad som är rätt och fel, men det jag med säkerhet vet efter att ha träffat så många 

unga och äldre politiker under mitt arbete med min uppsats är att det finns stor skillnader på hur 

saker var då och nu, det gäller även politiken. Så kanske måste även den anpassas till en ny 

generation för att förutsättningarna ska bli lika med möjligheter. 

 

 

• Är idealet om att det i de beslut som tas i den lokala politiken ska finnas ett 

ungdomsperspektiv en genomtänkt målsättning i Växjös kommunpolitik? 

 

 

Efter att ha genomfört min undersökning blir mitt svar nej. Må vara att man skulle önska att unga 

har eller upplever att de har inflytande i kommunen och dess politik, men om man inte har ett 

inflytande forum anpassat efter barns och ungas villkor och skapade efter de önskemål som unga 

har, nej, då kan man inte påstå att det är en genomtänkt målsättning.  

 

Om man säger att man i Växjö kommun vill ha ett ungdomsperspektiv i den kommunala politiken 

och att unga och barns initiativ och uppfattningar skall mötas med respekt och tas hänsyn till, då 

kan man inte negligera de svar man fått från LUPP om att endast 10 % anser att man har 

möjlighet att framföra åsikter till de styrande i kommunen.  Växjö kommun borde använda sig av 

det stora material som finns i kommunen om hur unga vill delta och utifrån detta skapa 

förutsättningar för detta på de ungas villkor, inte de vuxnas. 
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APPENDIX  Interjuvguide 
 

 
Frågor angående den interhuvade: 
 
- Namn? 

 

– Titel? 

 
Frågor angående syn på demokrati: 
 
 
– Hur ser du på demokrati?  

 

– Vad är demokrati för dig? 

 
Frågor angående demokrati, barn & unga I Växjö kommun: 
 
 
– Vilka målsättningar gällande barn och ungas inflytande har man i Växjö kommun? 

 

– Hur ser de demokratiska målsättningarna ut? 

 

– Hur formuleras dessa? 

 

– Vilka förutsättningar anser du att det finns för barn & unga att ha inflytande i kommunen? 

 

– Hur tolkar du Barnkonventionen som säger att stat och kommun skall ansvara för att barn & 

ungas rätt till inflytande? 

 

– Anser du att det finns möjligheter att implementera och genomföra besluten? 

 

– Anser du att det finns en vilja hos kommunala beslutsfattare att leva upp till Barnkonventionens 

krav på ungas inflytande.



 


