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Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna är en 
del i att förverkliga och konkretisera Riksteaterns 
vision att utveckla och utöva formerna för morgon-
dagens demokrati. Det är ett utvecklingsprojekt 
där Riksteatern har tagit fram metoder för ungas 
inflytande i och med kultursamverkansmodellen.
 
Inflytandeprocesser innebär bland annat att:
• politikerna kan fatta bättre beslut inom om-

råden som rör unga och kultur eftersom de 
ungas egna synpunkter finns med i besluts-
underlaget

• kriteriet om ungas inflytande och delaktighet 
tillgodoses

• unga engagerar sig i och får större förståelse 
för kulturpolitik

• en uppstartad grupp av engagerade unga kan 
finnas tillgänglig för vidare arbete

Informationen som kommer fram under inflytan-
deprocesserna kan även användas av kommuner 
och andra organisationer som arbetar med unga 
och kultur.

Inflytande eller delaktighet I det här projektet 
har vi tagit fram en definition där inflytande är 
målet och delaktighet metoden.  Inflytande hand-
lar om att ta tillvara de ungas tankar och idéer 
som en resurs och ett underlag till politiska beslut.   
Och delaktighet är att ta tillvara de ungas engage-
mang, i en aktivitet som får dem att utvecklas och 
uppleva något. Delaktighet är inte nödvändigtvis 
kopplat till reellt inflytande. 

Inflytandeprojektet är en del i Riksteaterns vision 
att utveckla formerna för morgondagens demo-
krati. Det är ett utvecklingsprojekt där Riksteatern 
har tagit fram metoder för öka ungas inflytande på 
kulturpolitiken och de regionala kulturplanerna i 
samband med samverkansmodellen.

Landstinget i Uppsala län, Riksteatern Uppsala 
Län och Riksteatern vill nu tillsammans genom-
föra ett antal processer i regionen för att höra vad 
de unga vill med kulturen och samtidigt göra dem 
mer delaktiga på olika sätt.
 
Beställare Kultur i länet, Uppsala läns landsting
 
Syfte Få de ungas synpunkter på kultur, göra dem 
delaktiga och skapa engagemang och visa hur vik-
tigt deras deltagande är för regionens utveckling.
 
Mål Att ha genomfört två eller tre processer med 
olika ungdomar på olika ställen i länet senast den 31 
oktober så att resultatet kan presenteras på nämnd-
sammanträdet om kulturplanen den 17 november.
 
Projektgrupp
Projektledare: 
Malena Wellander, Riksteatern Sörmland 
Projektdeltagare: 
Lena Nilsson, Riksteatern Uppsala län
Ida Nilsson, Uppsala läns Landsting, Kil
Love Ander, Uppsala läns Landsting, Kil

Ansvarsfördelning
• Riksteatern står för projektledning och pro-

cessledare. 
• Riksteatern Uppsala län står för värdskapet, 

kontaktytorna, mediekontakter, den regionala 
och lokala kompetensen samt vissa delar av 
projektarbetet. 

• Riksteatern Uppsala län bär huvudansvaret 
att hitta och bjuda in deltagare i processerna  

• Landstinget, Kultur i länet, står för alla kring-
kostnader som resor, lokal och mat samt vissa 
delar i projektarbetetet

Kultur i länet och Riksteatern Uppsala län är lik-
värdiga avsändare i all extern kommunikation om 
projektet.
 

Aktiviteter
Formulera frågor – Ida, Love och Lena
Identifiera målgrupper – Ida, Love och Lena
Formulera och skicka inbjudan till deltagare - Lena
Ta emot anmälningar - Lena
Hitta och boka lokal - Lena
Beställa mat - Lena
Förankra hos politiker – Ida och Love
Informera Teaterföreningar - Lena
Skriva pressmeddelande – Malena och Lena
Skicka pressmeddelande – Lena och ULL
Planera uppföljning – Ida, Love och Lena
Köpa in eventuella gåvor – Lena
 
Budget och resurser Inom Uppsala läns an-
svarsområde finns just nu 15000 kr som ska an-
vändas till kringkostnader vid processerna; lokal, 
förtäring, deltagarnas resor etc.

Genomförande Två eller tre olika processer ska 
genomföras på olika platser i länet. Varje process 
beräknas ta max fyra timmar och kommer att ge-
nomföras på vardagkvällar. I varje process kom-
mer det bland annat att ingå en kort genomgång 
av kulturpolitiken och deltagarnas roll. Sedan 
kommer deltagarna att besvara frågor som bestäl-
laren formulerat.
Förslag på platser och målgrupper
Uppsala - 16-26 år, kulturintresserade, hela länet
Gottsunda - 16-26 år, kulturintresserade
Tierp - 16-26 år, kulturintresserade

Antal deltagare beror på vilken sorts process som 
väljs vid varje tillfälle men generellt rekommende-
ras ca 20 deltagare.

Mottagare och leverans Vad som kommer att 
levereras och till vem kan se olika ut i de olika 
processerna.

Dokumentation Alla processer dokumenteras på 
något sätt som kan kommuniceras till deltagarna, 
politiker, medier, andra regioner och intressenter.

Projektplan - 14 september 2011
som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring

”
”

             Det här samarbetet handlar om att unga, som det 
pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska 
få komma till tals. Att deras idéer och tankar om kultur 
och expertis inom området att vara ung, tas tillvara efter-
som unga inte bara är vår framtid, de är i allra högsta 
grad här och nu.
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I arbetet med att ta fram ett förslag till en kultur-
plan ville tjänstemän vid Kultur i länet och po-
litiker, främst i landstingets kulturnämnd, få 
ungas synpunkter på kultur, göra dem delak-
tiga och skapa engagemang och visa hur vik-
tigt deras deltagande är i regionens utveckling. 
 
De här frågorna skulle besvaras: 
• Vad är kultur för er?
• Hur är ni kulturellt aktiva idag?
• Hur skulle ni vilja att länets kulturliv såg ut?
• Vad är bra respektive dåligt idag?
• Känner ni att ni har möjlighet att påverka kul-

turlivet?    
• Vad kan ni själva göra? Vad skulle politiker 

och tjänstemän kunna göra för att  involvera 
er mer?

• Om ni var ansvariga för kulturen, vad är det 
första ni skulle göra?

Kultur i Länet beskrev bakgrunden så här:
”En stor del av bakgrunden till frågeställningarna 
är Samverkansmodellen. De tankar och åsik-
ter som kommer fram genom inflytandeprojektet 
kommer att beaktas i arbetet med kulturplanen, 
även om det inte är säkert att de konkret påverkar 
kulturplanens innehåll. Vi tänker också att inflytan-
deprojektet kan få inflytande på landstingets ar-
bete med kultur för barn och unga i framtiden, be-
roende på vilken typ av åsikter som kommer fram.

Resultatet kommer alltså att användas under 
hösten som ett inspel till kulturplanen. Resultaten 
kan kanske också användas för att få idéer, nya 
arbetssätt och perspektiv på regionala kulturverk-
samheter riktade till barn och unga, t.ex. genom 
Kulturkraft.”

På kvällen den 11 oktober 2011 genomfördes en in-
flytandeworkshop med elva ungdomar i Gottsunda 
i Uppsala. Lova Ander representerade KiL, Anneli 
Olson och Lena Nilsson, Riksteatern Uppsala län 
ordnade allt praktiskt med lokal, anmälningar, mat 
etc. Åsa Lundmark Riksteatern Norrbotten och Ma-
lena Wellander, Riksteatern Sörmland, ledde work-
shopen. Joakim Rindå representerade Riksteatern.

Vi träffades på kvällen kl 17.00 i Gottsunda 
Dans och Teaters lokal i Gottsunda. Och under 
fyra timmar fick ungdomarna lära känna sig själva 
och varandra genom olika övningar där det po-
ängterades att det var de som grupp som tillsam-
mans skulle ta fram ett resultat och lämna över till 
beslutsfattarna.

De fick en snabb kurs i kulturpolitik för att förstå 
vilket sammanhang de var i och hur deras svar 
skulle användas. Sedan var det full fart.

På stan I ett tävlingsmoment var uppgiften att, un-
der 20 minuter, samla in så många svar som möjligt 
från andra unga i åldrarna 16-26 år. De delades in 
i tre lag och fick varsin fråga att samla in svar på. 

Frågorna som skulle besvaras var:
• Vad är kultur för dig?
• Om du fick bestämma över kulturen i Uppsala 

län – vad är det första du skulle förändra? 
• Vad är bra respektive dåligt med kulturlivet i 

Uppsala län idag? 
De fick använda facebook, chatta, sms:a, ringa, 
gå ut på stan och allt annat de kunde komma på 
för att samla in svar. Tillsammans samlade de in 
över 70 svar.

Svaren som de samlat in klustrade de i grupp 
och sedan diskuterade vi resultaten i storgrupp 
innan vi åt tillsammans.

Kulturcafé Den avslutande delen var kulturcafé-
delen där ungdomarna fortfarande var indelade i 
tre mindre grupper. Varje grupp placerade sig vid 
ett bord med en fråga som de diskuterade och 
skrev ner sina svar och synpunkter på. Efter 10 
minuter var det dags att byta bord och fråga.  Och 
så fortsatte det tills alla grupper varit vid alla bord.

I den här delen var det också viktigt att de tog 
med sig den information de samlat in i det tidigare 
tävlingsmomentet så att även alla de unga som 
svarat på de frågorna fick höras i det som skulle 
bli ett underlag till politiska beslut. Vid de olika bor-
den diskuterades:

• Om vi skulle skriva en egen kulturplan, vilket 
område skulle vi satsa mest på?  Hur och varför? 
(koppla till Post-it frågan ”Om du fick bestämma 
över kulturen i Uppsala län vad är det första du 
skulle förändra”

• Vad är bra respektive dåligt med kulturlivet i 
Uppsala län idag?  Ge politiker och tjänstemän i 
Uppsala län fem tips på hur ska de få ungdomar 
att vilja påverka och tycka till om kulturlivet i länet. 
• Vad är kultur? Hur är ni kulturellt aktiva idag? 

När alla hade diskuterat alla frågor projicerade vi 
svaren på väggen och hela gruppen diskuterade 
det som stod, la till och förtydligade och beslutade 
gemensamt att det var det här som skulle lämnas 
över som beslutsunderlag till politiker och tjänste-
män i Uppsala län.

Materialet samlades ihop på ett USB-minne 
som under högtidliga former lämnades över till 
KiLs representant Love Ander. Därefter firades 
det med Pommac och kvällen avslutades i fest-
stämning med dans på stora scenen och ingen 
som ville gå hem.

Första inflytandeprocessen – GottsundaBeställningen
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Måndagen den 14 november samlades sjutton unga 
från en estetklass i Tierp på Åskars. Förutom Åsa 
och Malena som var processledare, närvarade 
även Anneli och Lena, Riksteatern Uppsala län, 
Ida Nilsson Kultur i Länet, Johan Mattsson, Lära-
re Estetiska programmet och Pia-Marit Ekström, 
kulturförvaltningen Tierps kommun. Vi började kl 
10.00 och avslutade kl 13.30.

Känsla av inflytande Vi inledde dagen med att 
alla fick uppge en siffra från 1-10 på hur mycket de 
kände att de själva kunde påverka kulturen i länet. 
De flesta uppgav ganska låga siffror.

Liksom i Gottsunda fokuserade inledande öv-
ningar på att få deltagarna att förstå varför de var 
där, vad det var de skulle påverka och vad kultur-
politik är. Och att det var viktigt att de tillsammans 
skulle klara uppgiften att ta fram ett material som 
kunde vara underlag till de politiska beslut som rör 
unga och kultur. 

I Tierp kände deltagarna redan varandra så fo-
kus flyttade mycket från att lära känna varandra till 
att titta på vem man var i en grupp och att man kan 
välja vilken roll man ska ta. 

På stan Tävlingsmomentet som beskrevs i Gott-
sundas process återkom även här och deltagarna 
delades upp i fyra lag. Två lag hade samma fråga 
den här gången. Frågorna var: 
• Vad är kultur för dig?
• Om du fick bestämma över kulturen i Uppsala 
län - vad är det första du skulle förändra? 

Efter 20 minuter hade de samlat in 78 röster. Re-
sultaten klustrades av deltagarna och diskutera-
des i den stora gruppen.
Resultaten följde med in i kulturcafédelen där del-
tagarna var kvar i sina mindre lag/grupper och 
samlades kring fyra olika bord och frågeställningar. 

• Om vi skulle skriva en egen kulturplan, vilket om-
råde skulle vi satsa mest på?  Hur och varför?  
• De som jobbar inom landstinget med kultur upp-
lever att det är svårt att engagera ungdomar i kul-
turpolitiken. Varför tror ni att  det är så? Ge politi-
kerna fem tips på hur de ska göra för att fler unga 
ska engagera sig! 
• Hur vill ni vara med och påverka kulturlivet? Vill 
ni utöva själva, arrangera, vara publik, delta i kul-
turpolitiken eller annat? Ge fem tips på hur man 
ska göra för att fler ungdomar ska engagera sig! 
• Hur vill ni att länets kulturliv ska se ut?
Vad är bra respektive dåligt idag?

Andra inflytandeprocessen – Tierp
Tio minuter vid varje bord sedan flyttade varje 
grupp till nästa bord. När alla hade diskuterat alla 
frågor projicerades allt nedskrivet från kulturcafé-
delen på väggen och deltagarna diskuterade, la 
till och godkände slutligen dokumentet för över-
lämning till politikerna.

Ida Nilsson, Kultur i länets representant, tog 
emot ett USB-minne med resultatet och lovade att 
ta hand om det.

Även denna gång avslutades dagen med Pom-
mac-skål och nu fick deltagarna uppge hur myck-
et de kände att de kunde påverka kulturen i länet 
och den här gången hade alla höjt sin känsla av 
inflytande betydligt.
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Tanken var att det skulle varit en tredje inflytande-
process med deltagare från Kulturkollen och att 
de skulle representera fler delar av länet än de två 
lokala processerna i Tierp och Gottsunda gjort.
Dessvärre kom det inte in så många anmälningar 
så Riksteatern, Riksteatern Uppsala län och Kul-
tur i Länet beslutade gemensamt att istället skjuta 
upp processen till mars och genomföra en ”Re-
miss i rekordfart” på Uppsala läns kulturplan som 
skulle vara färdig då.

Det beslutades att ”Remiss i rekordfart” skulle 
genomföras den 4 mars och att man då skulle 
samla unga från hela länet och att de som tidigare 
deltagit i inflytandeprocesser skulle bjudas in för 
att se hur deras tidigare insatser påverkat kultur-
planens innehåll. 

Mediebevakning Pressmeddelanden skicka-
des ut till regionala och lokala medier, med alla tre 
arrangörer som avsändare, inför processtillfällena 
i Gottsunda och Tierp. Det resulterade i en artikel i 
UNT och en i Arbetarbladet om processen i Tierp.

Ekonomi Av de 15 000 kr som Kil avsatt för pro-
jektets tre inflytandeprocesser har 5710 kr an-
vänts.
 

Lärdomar Unga vill vara med och delta och ha 
inflytande men de vet inte alltid hur man gör.

Det är mycket svårare och tar mer tid än man 
först tror att samla deltagare och det fungerar inte 
med massutskick utan man måste ta personlig 
kontakt med potentiella deltagare och ha många 
namn eftersom engagerade ungdomar ofta har 
många åtaganden.
 

I förberedande möten kom alla överens om att 
det helst ska vara minst tio deltagare för att det 
ska kännas meningsfullt och därför skulle minst 
12 deltagare vara anmälda den 29 februari för att 
processen skulle genomföras. Då räknades det in 
att det alltid är några som av olika anledningar 
faller ifrån samma dag. 

Tyvärr sammanföll datumet den här gången med 
andra kulturevenemang så den 1 mars var det bara 
8 deltagare anmälda och processen ställdes in. 

Resultat Uppsala län har startat upp arbetet med 
ungt inflytande som är ett kriterium i arbetet med 
kulturplanen.

28 unga deltagare från Uppsala län gjorde sina 
och drygt 140 andra ungas röster hörda i kulturpo-
litiken. Samma deltagare har en ökad förståelse 
för kulturpolitik och kan finnas tillgängliga för fler 
engagemang.

Ett flertal nya kontakter och relationer, förutom 
med deltagarna, har skapats mellan andra unga 
och Kultur i Länet och Riksteatern Uppsala län.
    

Fortsättningen Det här var ju bara början på ett 
långsiktigt arbete med ungas inflytande. Nu åter-
står att ta hand om de relationer som byggts upp 
genom bland annat återkoppling till deltagarna och 
en plan för hur arbetet ska se ut i fortsättningen.

Tredje inflytandeprocessen Sammanfattning


