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du koll på ungdomsperspektivet? 
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Vi tar fram kunskap Vi sprider kunskap

Vi fördelar statsbidrag Vi gör ungdomsutbyten och 
volontärtjänster möjligt

MUCF =
Ungdomspolitik

&
Politiken för det 
civila samhället



Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet



Alla ungdomar (13-25 år) ska ha: 

✓ goda levnadsvillkor

✓ makt att forma sina liv

✓ inflytande över samhällsutvecklingen



Ungdomsperspektivet
Unga är en mångfald individer

Unga ska stödjas i självständighet

Unga ska ha reellt inflytande

Bygger på

ungas egna röster

kunskap om unga

Foto: Scandinav bildbyrå



Det vore ju kul om de 
frågade nån gång

Fokus 19 om ungas möjligheter till inflytande och delaktighet på 
lokal nivå.



Det vore ju kul om de frågade nån 
gång

En del av myndighetens uppföljning av den 
nationella ungdomspolitiken. 

Görs årligen utifrån olika teman. Fokus 19 
granskar målet om ungas möjlighet till makt 
och inflytande över samhällsutvecklingen

Hur upplever unga sina möjligheter att bli 
lyssnade på att göra sina röster hörda av 
beslutsfattare.



”Studier visar att unga

i mindre utsträckning

deltar och finns

representerade i de

processer och arenor som

traditionellt bär upp

demokratin.”



Unga vill

• Bli tillfrågade om det som berör deras liv. 

• Vara med hela vägen i beslutet, från början till slut. 

• Ha bekräftelse och återkoppling på sina förslag. 

• Ha kanaler för att möta beslutsfattare, lämna in förslag och 
följa processen. 

Kunskaperna om hur man gör saknas, det måste man lära sig. 



”Resultaten från

vår studie visar att

merparten av Sveriges

kommuner och regioner

på något sätt

arbetar för att främja

ungas inflytande och

delaktighet på lokal

nivå.”



Framgångsfaktorer för ungdomsperspektiv

• Flera former för inflytande

• Tydligt utpekat ansvar

• Kontinuitet och långsiktighet

• Förankring i den egna organisationen 



Sammanfattning

• Unga som är delaktiga i inflytandeforum har en större tillit till 
såväl beslutsfattare som demokrati. 

• Unga förstår varför demokratiprocessen behöver ta tid, men 
de vill inkluderas. 

• Skapa gemensamma kanaler för ungas inflytande i den lokala 
demokratin. 

• Intresse, engagemang, mandat och ansvar måste finnas för 
att arbetet ska fungera och fortleva i organisationen.



Hur kan ett ungdomsperspektiv stärka er regionala 
utveckling? Workshopanteckningar tematiserade i färg 

• Framtidsfrågor – för en hållbar framtid.
• Det kan vara bättre för oss att hålla fokus långt fram – de har ju framtiden för sig ☺
• Blick in i framtiden – scenarioarbete
• Den omställningen vi gör nu kommer vara deras framtid. De har mer kunskaper och erfarenheter än vi ibland 

tillskriver dem! 
• Behovs-fångst
• Samverkan mellan ungdomar och företag.
• Få in deras perspektiv – genom att ta in dem i framtagandet av en näringslivsstrategi – ung företagande. Även ta in 

dem i hälso- och sjukvårdsstrategi 
• Bättre fungerande kollektivtrafik, cykelbanor med mera, eftersom man inte har körkort
• Stärka regionens attraktivitet
• Känsla av delaktighet
• Medskapade
• FINNA RAMAR – vända på det
• Vara med i de kanaler unga finns i – på deras villkor

Fr



Ungas tankar om inflytande



Ungas attityder till inflytande och politik

• Jag är inte tillräckligt intresserad: 33 %

• Jag kan för lite om hur jag ska göra: 19 %

• Jag har inte tid: 19 %

• Jag tror inte att det spelar någon roll: 16 %

• Jag är på väg att flytta från kommunen: 5 %
Källa: Nationella ungdomsenkäten, MUCF, 2018.

• 59 % anser att avståndet mellan vanliga medborgare och politiker är för 
stort. 

• 37 % tror inte att politiker lyssnar på vanliga medborgare.

• 35 % tror att de själva har goda möjligheter att föra fram sina åsikter. 

Källa: Attityd- och värderingsstudien, MUCF, 2018.



Vad är viktigt för unga?

• ”Det som rör mig här och nu”

• Mänskliga rättigheter

• Jämställdhet

• Rasism

• Utbildning, arbetsmarknad och 
vård



”Som sagt så har jag inte 
försökt att förändra någonting, 

så jag vet inte hur den 
processen går till och hur svårt 

eller lätt det är att förändra 
någonting. Men jag tror ändå, 

alltså, om man skulle vilja 
förändra någonting så tror jag 

man får sin röst hörd”. 

Ung Fokus 19



Skillnader i ungas röster

• Kunskaper om vad regionen/kommunen beslutar 
över.

• Inflytande ses av vissa som en klass- och maktfråga

• Ungas upplevelser av beslutsfattares intresse för 
deras verklighet.

• Unga behöver känna att de är viktiga för 
beslutsfattare.



Diskutera och utbyt erfarenheter med dina grannar                                    
Prioritera och skriv in den viktigaste aspekten av varje fråga i appen! 

• Vilka hinder finns i nuläget för ungas inflytande i arbetet med din regions RUS?

• Vilka möjligheter finns i nuläget för ungas inflytande i arbetet med din regions RUS?

• Vad behöver du och andra göra i ert framtida RUS-arbete för att stärka ungdomsperspektivet?

Framti
d

Hinder Möjligheter Framtid



Ungas inflytande i RUS – workshop anteckningar

• Långt avstånd till 
ungdomarna

• Skolans begränsningar, 
svårt att komma in

• Vi når inte de unga om 
de inte är i skolan. 
Lättare med barn

• Kanaler/arenor saknas
• Vi har inte rätta 

verktygen för att nå 
dem.

• Saknas kunskap om 
HUR 

• Mötesstruktur
• Tidsperspektiv

• Vilka frågor är ungdomar intresserade av? 
• Få ett bättre perspektiv på framtiden.
• Intresse och engagemang
• Förlägga möten där unga är - fysiskt och 

digitalt 
• Skolan – elevens val
• Skapa arenor där ungdomar finns och vill 

komma till – digitalt eller fysiskt med mat och 
fika

• Bli bättre på att återkoppla, följa upp när vi väl 
möts

• Lära oss verktyg för hur vi engagerar unga, för 
dialog. 

• Gamification
• En idébank! Samla/dela goda exempel för HUR
• Expeditioner

• Ställa om! 

• Tänka nytt! 
• Vi har rutiner för 

hur unga tidigt 
kommer in i RUS 
processen.

• Bestående forum
• De unga är 

medskapande i hur 
samverkan ska se ut

• Gaming – Multi 
player

FramtidMöjligheterHinder



Tack för detta lärpass! 

• Skriv gärna upp er på vårt nyhetsbrev: mucf.se

• MUCF har ett regionnätverk för civilsamhälles- och 
ungdomspolitik. Anmäl intresse till Ellen på 
ellen.lundkvist@mucf.se

mailto:ellen.lundkvist@mucf.se


@ungciv @ungcivwww.mucf.se

Ellen Lundkvist – ellen.lundkvist@mucf.se
Victoria C Wahlgren - victoria.carlsson.wahlgren@mucf.se


