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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. 
Genom Inflytandeprojektet Unga i Kulturplanerna 
och de regionala riksteaterföreningarna får besluts-
fattare hjälp med att ta reda på ungas åsikter om 
kultur. 
 
Inflytandeprocesser innebär bland annat att:
• politiker och tjänstemän kan fatta bättre beslut 

inom områden som rör unga och kultur efter-
som de ungas egna synpunkter finns med i 
beslutsunderlaget

• ungas rätt till inflytande och delaktighet till-
godoses

• 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 inflytande-
processerna kan användas av regionförbund, 
landsting, kommuner och andra organisationer 
som arbetar med unga och kultur.

Inflytande eller delaktighet I det här projektet 
är inflytande målet och delaktighet metoden. In-
flytande handlar om att ta tillvara de ungas tankar 
och idéer som en resurs och ett underlag till po-
litiska beslut. Och delaktighet är att ta tillvara de 
ungas engagemang, i en aktivitet som får dem att 
utvecklas och uppleva något. 

”
”

         Det här samarbetet handlar om att unga, som det 
pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, 
själva ska få komma till tals. Att deras idéer och tankar 
om kultur och expertis inom området att vara ung, tas till-
vara eftersom unga inte bara är vår framtid, de är i allra 
högsta grad här och nu.
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Bakgrund Riksteatern och Regionförbundet i 
Kalmar län har gemensamt startat projektet Skola 
& Kultur som under tre år ska arbeta för att öka 
måluppfyllelsen i länets skolor genom ökad sam-
verkan mellan kulturföreträdare, kommunala 
skol- och kulturförvaltningar och Linnéuniversite-
tet.  Visionen ska nås genom att skapa nätverk 
och strategier, utveckla metoder och strukturer för 
lärande samt anordna utbildningar för anställda 
inom området.  Inflytandeprocessen skulle ankny-
ta till den regionala kulturplanens skrivningar kring 
satsningar på barn och unga i skolan och bidra till 
skolkulturstrategin som ska tas fram inom projektet 
Skola & Kultur. 

Den 28 februari 2012 genomfördes en inflytan-
deworkshop inom projektet med 13 ungdomar 
från olika skolor i Kalmar län. Deltagarna tog då 
fram underlag till grunden för skolkulturstrategin.

Uppdraget
Samma deltagare skulle bjudas in igen för att dels 
få återkoppling på vad som hänt med deras tidigare 
arbete och dels för att ge underlag till det fortsatta 
arbetet med skolkulturstrategin.

Medlemmar ur Skola & Kulturs projekt- och 
styrgrupp och deltagare i Malmö Högskolas kurs 
”Deltagarkultur”, skulle vara med under inflytande-
workshopen för att se hur en inflytandeworkshop 
går till inom ramen för Inflytandeprojektet Unga 
i Kulturplanerna. Dessa vuxna skulle huvudsak-
ligen vara kulturkonsulenter med regionala upp-
drag förutom två kultursamordnare på lokal nivå.

Efter inflytandeworkshopen skulle det genom-
föras ytterligare ett pass för de studerande på 
kursen ”Deltagarkultur” med en presentation av IP 
UiK, hur projektet valt att arbeta, metoder, lärdomar 
och framgångsfaktorer. 

Beställare Kattis Ellborg och Magnus Engvall,
projektledare Skola & Kultur

Genomförande Det beslutades att inflytande-
workshopen skulle genomföras kl 9-14, den 22 
november 2012 på Kalmar Länsmuseum.

Målgrupp Deltagarna som rekryterades skulle 
vara från fyra olika skolor i pilotkommunerna Vim-
merby, Borgholm och Kalmar.  
 
Projektgrupp Malena Wellander, projektledare, 
Riksteatern Sörmland 
Åsa Lundmark, Riksteatern Norrbotten
Kattis Ellborg och Magnus Engvall,  Skola & Kultur

Ansvarsfördelning
Riksteatern: 
• stod för processledare
Skola & Kultur:
• stod för kontaktytorna samt vissa delar av pro-

jektarbetet
• ansvarade för att hitta och bjuda in deltagare 

till workshopen och se till att de kunde ta sig till 
och från Kalmar

• ansvarade för all information till alla deltagare
• stod för alla kringkostnader som t ex deltagar-

nas resor, lokal och mat
• var avsändare i all kommunikation om projektet 

som t ex inbjudningar och pressmeddelanden
• ansvarade för att det kom in case till inflytande-

workshopen
• ansvarade för att resultatet av workshopen 

finns med i underlaget för skolkulturstrategin
• ansvarar för återkoppling till deltagarna efter 

workshopen

Försäkring Deltagarna var försäkrade genom 
Riksteatern på väg till, under och på väg hem från 
workshopen.

Projektplan
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På morgonen den 22 november samlades nio 
ungdomar, 15 vuxna observatörer och två pro-
cessledare på Kalmar museum i centrala Kalmar.

Kattis Ellborg och Magnus Engvall represente-
rade  Skola & Kultur. Åsa Lundmark, Riksteatern 
Norrbotten och Malena Wellander, Riksteatern 
Sörmland, ledde workshopen. 

En intensiv dag
Under de första timmarna fick alla, unga och 
vuxna, som var med på workshopen lära känna 
varandra genom olika övningar. Ungdomarna fick 
en snabb kurs i kulturpolitik och vad en skolkultur-
strategi är, för att påminna om vilket sammanhang 
de var i och hur deras svar skulle användas. De 
fick även se vad deras förra träff i februari ledde till 
för resultat i arbetet med skolkulturstrategin.

Presentation av casen
Sex av de vuxna som deltog under dagen hade 
med sig var sitt ”case” som de ville få elevernas 
synpunkter och tankar på. Casen var:

• Tidsresan  
• Efter föreställningen – hur jobbar man vidare?
• Ungt arrangörskap
• CreatLearn. Hur tar man fram metoder för att 

jobba kreativt med civilkurage?
• Dramaövningar och dramametod
• Film – Hungerspelen

Varje case presenterades muntligt av den som 
formulerat det och därefter delades ungdomarna 
upp i tre grupper som diskuterade varje case uti-
från frågeställningarna:
• Hur vill ni ha inflytande?
• Vad behövs för att ni ska känna sammanhang
• Hur skapas motivation/relevans för er i arbetet 

med X?
• Utifrån det ni svarat - Topp fem viktigaste sa-

ker att tänka på om de vill att arbetet med X 
ska lyckas både före och efter själva X?

Tre case togs upp i taget och varje grupp diskute-
rade varje case i tio minuter för att sedan gå vidare 
till nästa. Vid borden var case-ägarna värdar och 
ställde vidare frågor och dokumenterade det som 
sades. Materialet som sammanställts lästes se-
dan upp i hela gruppen. 

Case-ägarna hade haft väldigt lite tid på sig 
att sammanställa svaren vilket gjorde att de inte 
kändes fullständiga. Därför beslutade gruppen att 
casen skulle sammanfattas av case-ägarna och 
skickas ut till de unga deltagarna för godkännande. 

Mediebevakning
Tidningen Barometern besökte workshopen vilket 
resulterade i en uppföljande artikel från första in-
flytandeworkshopen. Artikeln beskrev dagen och 
projektets syfte och mål. 

Inflytandeworkshop i Kalmar
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Deltagarkultur
Efter workshopen stannade de studerande vid 
”Deltagarkultur” kvar för att vara med på en pre-
sentation av Inflytandeprojektet UiK. 

Eftermiddagen inleddes med att tala om vad 
som hänt under dagen – analyser, ris och ros. 
Sedan presenterades olika verktyg som används 
i Inflytandeprojektet UiK för att planera och skapa 
förutsättningar för att få fram svar. Deltagarna fick 
även testa flera metoder som ofta används i pro-
jektet. 

Resultat 
Projektet Skola & Kultur fick hjälp i sitt arbete med 
skolkulturstrategin och några av Kalmar läns kultur-
arbetare fick handfasta råd om hur de kan jobba i 
sina verksamheter. 

Skillnaden mellan den här dagen och inflytande-
workshopen i februari var att vuxna observatörer 
var i majoritet. Det upplevdes som värdefullt både 
för de nio unga och de 15 vuxna deltagarna att 
ha direkt kontakt. De lärde känna varandra och 
kan finnas tillgängliga för varandra även i fortsätt-
ningen.

Utvärderingar
Samtliga unga deltagare har i efterhand fått fylla i 
en webenkät om hur de tyckte att dagen varit. 

En fråga de fick svara på var hur sugna de är 
på mer inflytande. De fick ange en siffra mellan 1 
till 5 där 1 var ”inte alls” och 5 var ”super”. Av de 
fem som svarade angav tre deltagare ”4” och två 
deltagare ”5”.

I utvärderingarna säger de flesta ungdomarna att 
det var bra att de vuxna var med och en röst tycker 
att det var bra men att det var roligare gången 
innan, i februari, när de inte var med.

Erfarenheter att ta med sig
Det påverkar resultatet när vuxna är i majoritet 
och observerar en workshop eftersom eleverna är 
vana vid skolan där allt de säger och gör värderas 
och betygsätts av vuxna. Det blir svårare att kom-
ma bort ifrån att det finns rätt och fel svar.

När det är så många olika deltagare är det bra 
att ha mer tid tillsammans.

Sammanfattning
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