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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 region-
förbund och landsting hjälp med att ta reda på 
ungas åsikter om kultur. 
 
Inflytandeprocesser innebär bland annat att:
• politikerna kan fatta bättre beslut inom områ-

den som rör unga och kultur eftersom 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 även användas av kommuner 
och andra organisationer som arbetar med unga 
och kultur.

Inflytande eller delaktighet I det här projektet 
är inflytande målet och delaktighet metoden. Inflyt-
ande handlar om att ta tillvara de ungas tankar 
och idéer som en resurs och ett underlag till polit-
iska 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 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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Regionförbundet Östsam, Riksteatern Öster-
götland och Riksteatern beslutade våren 2012 
att tillsammans genomföra en inflytandeprocess i 
regionen för att höra hur unga vill att kulturutveck-
lingen ska se ut i länet och samtidigt göra dem 
mer delaktiga genom att öka deras kunskap om 
kulturpolitik och ge dem möjlighet att påverka den 
regionala kulturplanen.

Inflytandeprocessen skulle vara en del av alla 
de insatser som Regionförbundet Östsam kom-
mer göra inom ramen för kulturplanen 2012-2014 
för att kunna lyfta frågan om hur det ser ut med 
barn och ungas kultur, och deras inflytande på 
den. Det skulle ge både en bild av nuläget, som 
en inventering, men också bli en grund i tankarna 
kring vad Östergötland vill göra med frågan framåt.
 
Beställare Regionförbundet Östsam genom 
Petra Nordin Carlsson, Kultursamverkan och 
Maria Brusman, Scenkonst.
 
Syfte och mål Syftet med inflytandeworkshopen 
var att få ungas synpunkter på kulturen i Öster-
götland inför kommande revideringar av den regio-
nala kulturplanen. 

Det primära målet var att få svar på de frågor 
som ställts av beställaren men också att visa de 
unga att deras engagemang är viktigt för utveck-
lingen i regionen genom att förvalta de svar som 
kommer fram.

Genomförande Det beslutades att inflytande-
workshopen skulle genomföras lördagen den 27 
oktober 2012, kl 10-17 i Regionförbundet Öst-
sams lokaler i Linköping.

Målgrupp Deltagarna som rekryterades skulle 
vara mellan 16 och 26 år, kulturintresserade och 
helst representera alla kommuner och de kultur-
områden som tas upp i kulturplanen. 

Projektgrupp
Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland 
Petra Nordin Carlsson, Regionförbundet Östsam
Maria Brusman, Regionförbundet Östsam
Malena Wellander, Riksteatern

Ansvarsfördelning
• Riksteatern stod för projektledning och pro-

cessledare. 
• Riksteatern Östergötland och Regionförbundet 

Östsam stod för kontaktytorna, den regionala 
och lokala kompetensen samt vissa delar av 
projektarbetet. 

• Riksteatern Östergötland och Regionförbundet 
ansvarade för att hitta och bjuda in deltagare 
till workshopen och se till att de kunde ta sig till 
och från Linköping.

• Regionförbundet stod för alla kringkostnader 
som deltagarnas resor, lokal och mat samt 
vissa delar i projektarbetet.

• Regionförbundet och Riksteatern Östergöt-
land var likvärdiga avsändare i all kommuni-
kation om projektet som t.ex inbjudningar och 
pressmeddelanden.

• Regionförbundet ansvarade för att formulera 
de frågor som skulle besvaras och även för 
att det kom någon till dagen för att ta emot 
resultatet.

• Regionförbundet ansvarar för att resultatet av 
workshopen finns med i underlag för politiska 
och operativa beslut som rör unga och kultur.

• Regionförbundet ansvarar för återkoppling 
till deltagarna efter workshopen om vad som 
händer med deras synpunkter.

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

Projektplan
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De frågor som Regionförbundet Östsam ville 
ha besvarade under workshopen var: 
• Vad innebär Östergötlands kultur för dig? Är 

det något du saknar? 
• Hur tror ni att ungdomar vill vara med och ut-

forma länets kulturliv? Arrangera, delta, utöva, 
uppleva etc.

• Hur kan man få fler ungdomar att engagera 
sig i kultur?

• Om tio år har ungdomar i Östergötland fått till-
gång till… Vadå? 

 

Frågorna som ställdes under dagen är inte formu-
lerade på exakt samma sätt utan gjordes i vissa 
fall om så att deltagarna skulle kunna påverka 
inom en snar framtid. Till exempel så har tioårs-
perspektivet inte formulerats på det sättet som 
den ursprungliga frågan eftersom deltagarna inte 
kommer att vara ”unga” om tio år. Då finns det an-
dra unga som kanske vill ha det på ett annat sätt.

Beställningen
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Lördagen den 27 oktober 2012 samlades nio ung-
domar från sex olika kommuner i Regionförbun-
dets lokaler i Linköping.

Åsa Lundmark, Riksteatern Norrbotten och 
Malena Wellander, Riksteatern Sörmland, var 
processledare för workshopen och Maria Brus-
man, Regionförbundet Östsam och Ulf Thörn, 
Riksteatern Östergötland, var värdar.  

Resultaten från dagen finns som bilaga.

Dagen före Redan på fredagen den 26 oktober 
fick deltagarna sms och mail med frågan ”Hur vill 
du vara med och påverka kulturlivet i Östergöt-
land? Utöva, arrangera, uppleva, engagera dig 
kulturpolitiskt eller annat.”

Uppmaningen var att ta reda på vad deras kom-
pisar ville genom att sms:a, maila eller lägga ut 
frågan på facebook. Man kunde ange fler svar.

En intensiv dag Dagen började med att Lars 
Eklund, politiskt ansvarig för verksamhetsområdet 
Kultur och Kreativitet på Regionförbundet Öst-
sam,   hälsade alla välkomna.

Sedan började arbetet. De första timmarna fick 
ungdomarna lära känna sig själva och varandra 
genom olika övningar där det poängterades att det 
var de som grupp som tillsammans skulle ta fram 
ett resultat och lämna över till beslutsfattarna.

Deltagarna fick bl.a en snabb kurs i kulturpolitik 
för att förstå vilket sammanhang de var i och hur 
deras svar skulle användas, de fick även reflektera 
över inflytande och delaktighet och diskutera sina 
bästa kulturupplevelser och fundera över vad de 
hade gemensamt. Sedan var det full fart.

Temperaturmätare Alla deltagare fick ange hur 
intressanta och engagerande de tyckte att olika 
kulturområden kändes i kulturplanen genom att 
placera ut sig på en tänkt termometer i rummet 
som började på noll och gick upp till heta 100 
grader. Efter varje placering diskuterades områ-
det och erfarenheter kring det. Syftet var dels att 
se vad deltagarna var intresserade av, varför och 
hur och dels att se om de satsningar på unga som 
redan görs når fram.  

Tävling Efter lunch var uppgiften att samla in så 
många åsikter som möjligt från andra unga i åld-
rarna 16-26 år. Deltagarna delade in sig i tre lag 
och fick var sitt kuvert med en fråga att samla in 
svar på. De fick 20 minuter på sig.

De fick använda facebook, chatta, sms:a, ringa, 
gå ut och fråga personer på stan och allt annat de 
kunde komma på för att samla in svar. Varje svar 
skrevs upp på en post-it-lapp som sattes upp på 
väggen när de kom tillbaka.

Frågan som skulle besvaras var: ”Vilken kultur 
borde det satsas mer på i Östergötland?”

Tillsammans samlade de in 110 åsikter från 
andra unga i Östergötland!  Åsikterna som sam-
lats in sorterades efter område och alla deltagarna 
analyserade tillsammans resultatet.

Kulturcafé Sedan var det dags att fördjupa sva-
ren i ett kulturcafé där ungdomarna delade in sig i 
tre nya grupper. Varje grupp placerade sig vid ett 
bord med en fråga som de diskuterade. 

Inflytandeworkshopen – Linköping
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Vid de olika borden diskuterades:
• Inflytande utifrån både ett kommunalt och 

regionalt perspektiv: Hur fungerar ungt infly-
tande på kultur i Östergötland idag?  Hur vill ni 
att det ska fungera i framtiden? Organisation? 
Bemötande? Annat? Utifrån ovanstående – 
Ge minst fem konkreta tips till politiker och 
tjänstehen

• Kommunikation: Hur kan kommunikations-
kanalerna mellan kulturengagerade unga och 
regionen/kommunerna förbättras? Hur och 
när vill ni bli informerade och själv informera 
om Östergötlands kulturliv?

• Utvecklingsområden i kulturplanen när det 
gäller Barn och unga: Är det bra utvecklings-
områden? Motivera! Vad saknas, enligt er? Ge 
tio förslag till ytterligare regionala mål i kultur-
planen för det unga kulturlivet i Östergötland. 

I den här delen var det viktigt att deltagarna tog 
med sig den information de samlat in tidigare under 
dagen, så att även alla andra unga som lämnat 
sina åsikter kom med i det som skulle bli ett under-
lag till politiska beslut.

Efter tolv minuters diskussion, som dokumen-
terades av en av gruppmedlemmarna, bytte varje 
grupp bord och diskuterade nästa fråga. När alla 
grupper diskuterat alla frågor lästes svaren upp 
i den stora gruppen. Efter att ha diskuterat och 
fyllt på med åsikter tills alla var nöjda, beslutade 
gruppen gemensamt att dokumentet skulle läm-
nas över som beslutsunderlag till politiker och 
tjänstemän.

Överlämning och avslut Materialet från kul-
turcaféet samlades ihop på ett USB-minne som 
under högtidliga former överlämnades till Sira 
Jokkinen Lisse, Motalas representant i den polit-
iska regionala arbetsgruppen för kultur, K2, som 
lovade att ta hand om det och se till att det skulle 
finnas med i politikernas beslutsunderlag.  

Sedan var det festlig avslutning med Pommac-
skål för att fira överlämningen och ett bra jobb!
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Resultat Nio unga från Östergötland gjorde sina 
och drygt 120 andra ungas röster hörda i kultur-
politiken. Samma deltagare har en ökad förstå-
else för kulturpolitik och kan finnas tillgängliga för 
fler engagemang.

Många unga som inte träffat varandra tidigare 
har fått kontakt och på eget initiativ utbytt mail-
adresser och blivit vänner på facebook.

Ett  flertal nya kontakter och relationer, förutom 
med deltagarna, har skapats mellan andra unga,
Regionförbundet Östsam och Riksteatern Öster-
götland.

Utvärdering Samtliga deltagare har i efterhand 
fått en förfrågan att fylla i en webenkät om hur de 
tyckte att dagen varit och vad som kunde förbättras. 

Av de sex personer som svarade på utvärd-
eringen uppgav fyra att de var ”supersugna” på 
att ha mer inflytande och två personer att de var 
”mycket sugna”. 

Alla var nöjda med dagen men hälften av dem 
som svarade önskade en mer blandad grupp del-
tagare nästa gång. ”Det skulle varit intressantare 
om gruppen inte varit så homogen, men kul att det 
var så många engagerade tjejer.”

Värdefulla erfarenheter Det tar tid att samla 
deltagare och det fungerar inte med massutskick 
utan man måste ta personlig kontakt med poten-
tiella deltagare och ha många namn eftersom en-
gagerade ungdomar ofta har många åtaganden.

Unga vill vara med och delta och ha inflytande 
över frågor som rör dem men vet inte alltid hur 
man gör och upplever ibland att vuxna inte släpper 
in dem.
 

Fortsättningen Det här var bara en del i ett 
långsiktigt arbete med ungas inflytande. 

Resultatet från dagen presenteras på K2-mötet 
den 29 november 2012. Därefter kommer mate-
rialet skickas till tjänstepersoner på institutionerna 
och kulturansvariga i kommunerna eftersom det 
kommit fram åsikter som kan påverka även deras 
verksamhet. 

Sammanfattning
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