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Sammanfattning 

Ungdomar har rätt att delta och påverka beslut som berör deras omgivning och vardag. 

Det finns ett stort intresse bland många av de svenska kommunerna att involvera 

ungdomar i samhällsplaneringen, trots detta är de underrepresenterade i kommuners 

planering. Det främsta problemet är att kommunerna inte vet vilka dialogmetoder och 

dialogstrategier de ska använda för att engagera och involvera ungdomarna. Studiens 

syfte är att hitta dialogmetoder och dialogstrategier som landsbygdskommuner och 

kommuner med gles landsbygd kan tillämpa i arbetet med ungdomsfrågor. Målet är att 

hitta dialogmetoder och dialogstrategier som får ungdomarna i Ockelbo kommun mer 

delaktiga i kommunens planering och utvecklingsarbete.  

 

De slutsatser och rekommendationer som detta examensarbete grundar sig på är en följd 

av flera olika dialogmetoder och dialogstrategier. Inledningsvis undersöktes hur 

Emmaboda- och Malung-Sälens kommun arbetar för att involvera fler ungdomar i 

planeringen. Därefter genomfördes en enkätundersökning vars syfte var att se hur 

intresset för att delta i kommunens planering såg ut bland Ockelbos ungdomar i åldrarna 

13-15 år. Till sist utfördes tre fokusgrupper med Ockelbos högstadieelever, en för varje 

årskurs, för att diskutera hur de skulle kunna involveras och bli mer delaktiga i Ockelbo 

kommuns planering och utvecklingsarbete. De dialogmetoder och dialogstrategier som 

framgick av undersökningen på de två svenska kommunerna var att de arbetade mycket 

med att nå ut till ungdomarna i skolorna, på ungdomsgårdar samt genom ungdomsråd. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att ungdomarna i Ockelbo kommun har ett 

intresse för att vara delaktiga i kommunens planering. I fokusgrupperna diskuterades 

viktiga komponenter, som till exempel återkoppling, till ett ökat ungdomsdeltagande i 

Ockelbo kommun.  

 

En slutsats är att det krävs tydligare riktlinjer för kommuners politiker, tjänstemän och 

ungdomar i arbetet med att öka ungdomars delaktighet i samhällsplaneringen. Det är 

viktigt att förklara när och hur ungdomarna ska vara delaktiga och hur politiker och 

tjänstemän ska hantera de inkomna förslagen från ungdomarna. En aktiv återkoppling har 

en betydande roll för att upprätthålla ungdomars engagemang och intresse.   

 

Nyckelord: Medborgardialog, samhällsplanering, ungdomsengagemang, 

ungdomsdeltagande
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Abstract 

Young people have the right to participate and influence decisions that affect their 

environment and everyday life.  Despite this, young people are underrepresented in 

community planning although there is great interest among many of the Swedish 

municipalities to include them. The main problem is that the municipalities don't know 

which methods of dialogue and dialogue strategies they need to use to engage and involve 

young people. The study focuses on finding dialogue methods that smaller municipalities 

with limited resources can use. The aim is to find dialogue methods that will get young 

people in Ockelbo municipality more involved in community planning and development. 

To find viable solutions, the conclusions and recommendations of this thesis are based on 

several different methods and strategies of dialogue. 

 

This study initially examined how Emmaboda and Malung-Sälen municipality are trying 

to involve more young people in community planning. This study was followed by a 

survey in Ockelbo municipality. The aim was to find how the levels of interest looked 

among young people, ages 13-15, to participate more in community planning. Finally, 

three focus groups were conducted with Ockelbo school students, one for each grade. The 

purpose was to discuss how they could become more involved in Ockelbo municipality's 

community planning and development. 

 

The results from the case study showed that municipalities worked on reaching out to 

young people in schools, youth centers and by youth councils. It also showed that young 

people in Ockelbo has an interest in being involved in community planning. 

The focus groups discussed key components to increased youth participation, such as 

feedback. It was concluded that clearer guidelines for municipal politicians, officials and 

young people are required to increase youth participation. It is important to explain when 

and how young people should be involved and how politicians and officials deal with 

their proposals. Active feedback plays a significant role in maintaining youth 

involvement and interest. 

 

Keywords: Civil dialogue, community planning, youth involvement, youth participation
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Förord 

Detta arbete omfattar en kandidatexamen inom samhällsplanering, 15 högskolepoäng, vid 
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1 Inledning 

Enligt Rönnblom (2014) är den negativa befolkningsutvecklingen i svenska 

landsbygdskommuner och kommuner med gles landsbygd ett faktum. 

Storstadsregionerna lockar med utbildning, arbete, mångfald och kultur. Detta är något 

som de mindre kommunerna inte kan konkurrera med. Dock saknar storstadsregionerna 

möjligheten till att skapa en god samhörighet mellan kommunen och medborgarna, 

medan de mindre kommunerna har förutsättningarna för att skapa en god samhörighet 

mellan invånarna och deras hemort (Boverket, u.å.). Enligt Boverket (u.å.) kan 

samhörighet leda till en god gemenskap samt en trygghet, vilket leder till en högre 

trivselnivå. Små orter kan endast konkurrera med sin litenhet, trivsel, sociala nätverk 

samt möjligheten att känna en närhet till myndigheter och beslutsfattare på orten som 

saknas i de större städerna och kommunerna. Detta kan i sin tur leda till att de yngre 

invånarna väljer att stanna kvar eller flytta tillbaka efter till exempel studier. 

 

Boverket (u.å.) anser att det är viktigt att det sker en dialog mellan kommunen och 

medborgarna för att skapa samhörighet. Denna dialog kan även leda till att engagemanget 

och delaktigheten ökar bland invånarna, vilket i sin tur kan leda till en god 

samhällsutveckling. Enligt Hassan, El Hefnawi och El Refaie (2011) är 

ungdomsdeltagande starkt relaterat till ungdomars beteende i samhället. Ungdomar som 

får uttrycka sina tankar och åsikter tar hänsyn och visar respekt för sin omvärld och sig 

själva. Farouk Hassan, El Hefnawi och El Refaie (2011) argumenterar för ett 

sektorsövergripande arbete, där kommun, landsting och region arbetar mot ett gemensamt 

mål. Detta för att öka deltagandet bland ungdomar som sedan kan stärka samhörigheten 

till samhället. Många kommuner som Ockelbo kommun har svårigheter att inkludera 

ungdomar i planeringen och det främsta problemet är att de inte vet vilka dialogmetoder 

och dialogstrategier de ska använda för att intressera och involvera ungdomarna. 

 

Enligt Driskell (2002) kan ungdomars deltagande i samhällsplaneringen leda till mer 

respekt och solidaritet för närmiljön. Författaren anser att lokala initiativ kan öka 

ungdomars medvetenhet för offentliga institutioner och myndigheter. Detta eftersom 

medborgarna får vara med och påverka den miljö de lever i (Boverket, 2014). Sveriges 

Kommuner och Landsting (2015) har utvecklat en dialogguide som en generell 

vägledning mot en god medborgardialog. Det finns dock inga specifika riktlinjer för ett 

ökat ungdomsdeltagande. Det krävs att kommunerna hittar lämpliga dialogmetoder och 

dialogstrategier som de kan använda sig av för att öka ungdomars deltagande i 
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samhällsplaneringen. Detta för att även stimulera och uppmuntra ungdomarnas egna 

initiativ och idéer (Skr. 2009/10:53). 

 

I Sverige finns bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

och Kristliga Föreningen av Unga Människor (KFUM) som arbetar för ett ökat 

ungdomsdeltagande. Dessa organisationer fungerar som en vägledning till kommuners 

arbete med att involvera ungdomar i planeringen. Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor arbetar för att förbättra ungdomars levnadsvillkor i samhället. 

Myndigheten finns även som ett stöd för svenska kommuner i arbetet mot en bättre 

ungdomspolitik. Detta gör de genom ungdomsenkäten, Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, LUPP (MUCF, u.å.a.). Genom LUPP-undersökningen kan politiker 

och tjänstemän ta del av vad ungdomarna i kommunen, stadsdelen eller regionen har för 

åsikt om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situation i skolan och 

fritidsplaner (MUCF, u.å.b.). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder 

årligen in samtliga kommuner och regioner till att genomföra enkäten som kan ske både i 

pappersform och digitalt. Myndigheten bistår med vägledning och stöd under hela 

genomförandet av ungdomsenkäten. När samtliga kommuner och regioner har genomfört 

LUPP-undersökningen, bjuder myndigheten in deltagarna på en träff där kommuner och 

regioner kan dela erfarenhet och kunskap med varandra (MUCF, u.å.c.). 

 

KFUM är en ungdomsorganisation som består av cirka 400 föreningar med ungefär  

60 000 medlemmar i Sverige (KFUM, u.å.a.). De arbetar bland annat med att bevaka 

kommunernas ungdomsarbete genom KFUMs ungdomskommunranking (KFUM, u.å.b.). 

På KFUMs ungdomskommunranking har Emmaboda kommun legat på första plats år 

2012 och 2013. En kommun som klättrade från plats 67 till plats 4 mellan samma år var 

Malung-Sälens kommun. Det tyder på att kommunerna har någon form av dialogmetoder 

eller dialogstrategier som de utgår efter i arbetet med att få ungdomar mer delaktiga i 

kommunen. På KFUMs hemsida (KFUM, u.å.b.) nämner de sex exempel på hur en bra 

ungdoms kommun arbetar. Två av dessa är att kommunerna lyssnar på sina yngre 

invånare, tar deras åsikter på allvar och involverar dem i beslutsprocessen samt att 

kommunerna regelbundet följer upp och utreder ungdomspolitiken och barn och 

ungdomars situation och välbefinnande. Med ungdomskommunrankingen hoppas KFUM 

att kommunerna börjar ta ansvar för ungdomars välbefinnande och att det ger ett underlag 

för hur kommunerna kan arbeta med ungdomsfrågorna på en lokal nivå. 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att hitta dialogmetoder och dialogstrategier som 

landsbygdskommuner samt kommuner med gles landsbygd kan tillämpa för att stärka 

samhörigheten mellan kommunen och de yngre invånarna. Detta för att öka delaktigheten 

och därmed få in fler kreativa idéer och förslag med en annan synvinkel till kommunens 

planering. Ungdomarna kan därefter lyfta fram vad de behöver och hur de anser att 

kommunen ska utvecklas. Målet med denna studie är att hitta dialogmetoder och 

dialogstrategier som får ungdomarna i Ockelbo kommun mer delaktiga i kommunens 

planering och utvecklingsarbete. Det är dock viktigt att även andra kommuner kan 

tillämpa dessa dialogmetoder och dialogstrategier i deras arbete med att involvera 

ungdomar i samhällsplaneringen. 

1.2 Frågeställning 

Detta arbete kommer att inriktas på Ockelbo kommuns ungdomar i åldrarna 13-15 år och 

hur de ska kunna få ett ökat inflytande samt vara med och bidra till vad som sker i 

kommunen. Frågeställningarna till detta arbete är: 

 

 Vilka dialogstrategier och dialogmetoder kan landsbygdskommuner och 

kommuner med gles landsbygd använda sig av för att öka ungdomars deltagande 

i samhällsplanering? 

 Hur ser intresset ut bland Ockelbos ungdomar och vad kan få dem mer 

engagerade? 

 Hur kan Ockelbo kommun involvera ungdomarna mer med de framtagna 

dialogmetoderna och dialogstrategierna? 

1.3 Avgränsning 

Metoder och strategier är två breda begrepp och har flera definitioner, på grund av detta 

avgränsas det här examensarbete till dialogmetoder och dialogstrategier. Detta eftersom 

huvudfokus i detta examensarbete är kommunikationen mellan kommunen och dess 

ungdomar. Det finns ingen direkt definition på ungdomar i svensk lag, det finns dock ett 

förslag i regeringens proposition (Prop. 2004/05:2) om att ungdomar är personer mellan 

13-25 år. I detta examensarbete har studien avgränsats till en ålder mellan 13-15 år, 

däremot kan dialogmetoderna och dialogstrategierna appliceras på ungdomar upp till 18 

år. I denna studie har ungdomar över 18 år inte tagits i beaktande eftersom att de redan 

anses ha ett medborgligt inflytande när de blir röstberättigad och myndigförklarad.  
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De framtagna dialogmetoderna och dialogstrategierna riktar sig främst till Ockelbo 

kommun, dock kan de även tillämpas i andra landsbygdskommuner och kommuner med 

gles landsbygd. Landsbygdskommuner är enligt Jordbruksverket (2015) kommuner med 

en befolkningstäthet på minst fem invånare per kvadratkilometer. Kommuner med gles 

landsbygd är de kommuner med en befolkningstäthet på mindre än fem invånare per 

kvadratkilometer. 

1.4 Ockelbo kommun 

Ockelbo kommun är en landsbygdskommun som ligger i Gästrikland och är Gävleborgs 

läns minsta kommun, sett till sina 5785 invånare (SCB, 2014a) varav 833 invånare är 

mellan 13-25 år (SCB, 2014b). Kommunen består av flera mindre byar runt om 

centralorten Ockelbo och i dessa byar bor ungefär hälften av kommunens invånare 

(Ockelbo kommun, u.å.a.). För att öka attraktiviteten och trivseln, arbetar kommunen 

med ett pilotprojekt vid namn Framtidens Centrum som finansieras av Tillväxtverket. 

Syftet med projektet är att skapa en ny centrumplan i tätorten Ockelbo (Ockelbo 

kommun, u.å.b.). Tillsammans med Charlotta Ryd, miljö- och byggchef i Ockelbo 

kommun, har det inför detta examensarbete diskuterats om hur kommunen kan involvera 

ungdomarna i den fysiska planeringen. Enligt C. Ryd (personlig kommunikation, 9 

februari 2015) använder kommunen inga specifika dialogmetoder eller dialogstrategier 

för att engagera ungdomar i kommunens samhällsplanering. Genom ett tidigare samarbete 

med Ockelbo kommun i samband med projektet Framtidens Centrum väcktes idén till 

detta examensarbete. 

 

Det är viktigt att få ungdomar mer delaktiga och involverade i kommunens planering, 

detta eftersom att bristen på delaktighet är en av anledningar till att många ungdomar vill 

flytta från sina hemkommuner (Svensson, 2006). En ökad delaktighet leder även till en 

starkare samhörighetskänsla, vilket är viktigt för landsbygdskommuner samt kommuner 

med gles landsbygd för att ungdomarna ska vilja stanna eller återvända till 

hemkommunen efter jobb och studier på annan ort (Boverket u.å.). Ockelbo har en 

negativ befolkningsutveckling och det är främst de unga medborgarna och framförallt 

unga kvinnor som flyttar därifrån (SCB, 2014c). På grund av detta har det här 

examensarbetet riktat in sig på att hitta olika dialogmetoder och dialogstrategier som 

Ockelbo kommun kan applicera för att försöka öka ungdomars delaktighet och öka 

samhörighetskänslan i kommunen. 
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2 Teori  

Demokrati, medborgarinflytande och samhällsplanering anser Arnstein (1969), Davidoff 

(1965) och Boverket (2000) är tre byggstenar som förutsätter varandra. Detta innebär att 

kommuninvånarnas kunskaper, erfarenheter och behov måste tas till vara på i planeringen 

för att uppnå en levande demokrati och därmed få till en välfungerande 

samhällsplanering. Boverket (2000) menar att en levande demokrati är en viktig del för 

att lösa kommuners planeringsfrågor. För att uppnå en levande demokrati måste 

medborgarna få möjligheter att direkt eller indirekt delta i beslut som berör de 

gemensamma frågorna, dessutom har invånarna själva en större vilja att delta i beslut om 

de får veta hur de själva påverkas av beslutet. Dessa beslut kan enligt Boverket (2000) 

gälla människors vardag, livsvillkor samt deras framtid. Allmänhetens deltagande har 

kännetecknat planeringsprocessen i över tre decennier och det måste ständigt ske 

förbättringar för att utöka samspelet med medborgarna (Evans-Cowley & Hollander, 

2010). Författarna hävdar även att det krävs en god dialog mellan invånarna och 

planerarna för att kommuner ska kunna åstadkomma bra beslut som berör 

planeringsfrågor. Al-Kodmany (1999) bedömer även att samhällsdeltagande har en 

stimulerande effekt både på planeringen och på utformningen. Han menar att styrkan 

ligger i samarbetet mellan medborgarna och kommunerna, vilket skapar ett större 

förtroende samt en starkare känsla av engagemang. Evans-Cowley och Hollander (2010) 

anser att tillgången på god internetanslutning och sociala medier kan bidra till nya former 

och processer vad det gäller allmänhetens deltagande, vilket innebär att en förändring av 

planeringsarbetet är ett faktum. Horelli (2007) konstaterar även hon att det finns ett hopp 

för att det kan ske betydande förändringar inom både regional- och stadsplanering. Hon 

hävdar att det kan bli en plattform där inte enbart experter och beslutande organ 

medverkar utan att det kommer bli en process som är tillgänglig även för ungdomar. 

 

2.1 Medborgardeltagande i Sverige 

Formellt sett har de svenska medborgarna goda möjligheter till inflytande och delaktighet 

inom samhällsplanering (Boverket, 2000). Trots detta är medborgardeltagandet 

bristfälligt, inte minst hos ungdomar. Boverket menar att det som försvårar de vuxna 

invånarnas delaktighet och inflytande inom planeringen även gäller för de yngre 

medborgarna. Deltagande är något som ofta har förknippats med samrådsprocesser (Cele 

& van der Burgt, 2013). Under samrådsprocesserna har kommunerna en skyldighet att 

informera medborgarna om både översiktsplaner och detaljplaner. Syftet med samråden 
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är att kommunen under mötet ska presentera ett utarbetat planförslag. Det innebär att 

kommunen redan har färdiga tankar och åsikter om planen. Det ger medborgarna mindre 

utrymme för att dela med sig av deras kunskap, erfarenhet och behov (Boverket, 2015). 

Boverket (2015) hävdar att ungdomars inflytande är en del av ett större problem kring ett 

bristande medborgarinflytande inom samhällsplaneringen överlag. Samtidigt som det 

finns specifika hinder och restriktioner för ungdomar att som fullvärdiga medborgare 

kunna vara med och påverka beslut som berör deras egen vardag. Enligt Gwandure och 

Mayekiso (2011) har ungdomar en kontroversiell ställning i samhället i förhållande till 

status och till allmänhetens deltagande. Sveriges riksdag antog år 1990 FN:s 

barnkonvention om barnens rättigheter. Barnkonventionen är uppbyggd av fyra 

grundläggande principer varav en av dessa, artikel 12, handlar om barnens rätt att skapa 

och uttrycka sina idéer och åsikter samt att dessa ska uppmärksammas och respekteras 

(Regeringskansliet, 2006). Trots detta är det ytterst få ungdomar som är involverade i 

samhällsplaneringen (Cele & van der Burgt, 2013). 

Det råder även oenighet om under vilka omständigheter som ungdomar ska få vara med 

och delta samt i vilken grad de kan och vill uttrycka sina åsikter genom en social 

delaktighet i beslutsprocessen (Gwandure & Mayekiso, 2011). Boverket (2000) styrker 

att ungdomar är maktlösa om inte deras åsikter och synpunkter anammas och förs vidare 

av en vuxen person. Cele och van der Burgt (2013) hävdar dock att barnens rättigheter 

har förbättrats i en betydande utsträckning sedan Sverige antog FN:s barnkonvention. De 

menar dock att problemet kvarstår vid utförandet av dialoger med de yngre invånarna. 

Boverket (2000) skriver att förutom barnkonventionen ger även plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) ungdomar möjligheter att vara med och påverka sin omgivning. Detta 

genom att stärka principen om medborgarinflytande och människors rätt till delaktighet i 

samhällsutvecklingen. Enligt 9 §, kap. 3 samt 28 §, kap. 6 i plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) utpekas ingen åldersgräns för vilka medborgare som kan eller får ha 

inflytande. Lagen ställer dock krav på att samråd ska hållas med hyresgäster, boende 

sammanslutningar och enskilda som har ett betydande intresse av ett planförslag. 

2.2 Involvera ungdomar i planeringsprocessen 

Ungdomar har rätt att vara med och påverka beslut som berör deras omgivning och 

vardag samtidigt som de är en god resurs inom planering och hållbar utveckling. Detta 

eftersom de kan bidra med nyskapande idéer och förslag samt komma med nya perspektiv 

för olika situationer som vuxna människor inte har i åtanke (Checkoway, 2010). Trots 

detta är ungdomar en underutnyttjad resurs och är ofta underrepresenterade i den politiska 
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processen (Horelli, 2007). Cushing (2014) menar att ungdomars synpunkter och åsikter 

inte når fram till de beslutande organen. Detta anser både hon och Checkoway (2010) är 

synd eftersom ett högt ungdomsdeltagande på lång sikt både gynnar individen samt 

samhället genom att ungdomarna får en god kompetens och ökad social utveckling 

samtidigt som de deltar i den fysiska planeringen. Cushing (2014) konstaterar därför att 

ungdomsdeltagande borde betraktas som en fortlöpande process som hela tiden ska 

utvecklas och förbättras. 

 

Samråd är en viktig del i medborgardeltagandet, dock är det viktigt att det utförs med 

kunskap och respekt i förhållande till ungdomarnas kompetens (Cele & van der Burgt, 

2013). Enligt Horelli (2007) kan ungdomar vara mycket verksamma när det handlar om 

dem själva och deras egen livsmiljö. Däremot måste vuxna se över vilken metodik de 

använder när de tar hjälp av ungdomarna vid planering av stads- och 

landsbygdsstrukturer. Detta menar Horelli (2007) är betydande i arbetet med att involvera 

ungdomarna eftersom de har svårigheter med att omvandla den fysiska strukturen, som i 

sin tur är en viktig del av den sociala strukturen. Genom att ha en dialog med 

ungdomarna under hela planprocessen hävdar Bartlett (2012) att de får en bättre 

uppfattning för hur processen går till. Det kan i sin tur underlätta för ungdomarna att föra 

fram sina tankar och idéer. Hon menar att ungdomar har ett stort behov av att känna att de 

är en del av samhället och att de kan vara med och påverka om de själva vill. Cele och 

van der Burgt (2013) är inne på samma linje som Bartlett (2012) och konstaterar att 

involvera ungdomar i den fysiska planeringen både är viktigt och är ett steg i rätt riktning 

mot ungdomars acceptans som fullvärdiga medborgare och kan därefter känna sig 

inkluderade i samhället. Däremot är det svårt att involvera ungdomarna med de riktlinjer 

som finns uppsatta kring planprocessen idag. Nyckeln till detta problem är enligt Kudra 

och Driskell (2009) organisatoriska lösningar för att skapa ett meningsfullt deltagande 

hos ungdomar. Författarna konstaterar att myndigheter och organisationer har en 

betydande roll i ett högt ungdomsdeltagande.  

 

Boverket (2000) har skapat en “att tänka på”-lista vid arbetet med att öka ungdomars 

deltagande i planprocessen. Den lyder enligt följande: 

 

 “Sök upp barn och ungdomar på platser där de faktiskt finns och på tider när de 

faktiskt är där 

 Klargör att inte bara fackkunskap är viktig utan minst lika viktig är kunskap om 

livet på platsen 
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 Tänk utanför plangränserna - de administrativa gränserna bör inte styra hur 

miljön fungerar i praktiken 

 Ge mötena en informell karaktär 

 De vanliga formerna för beslutsfattande fungerar oftast inte för barn och 

ungdomar 

 Skapa trovärdiga förutsättningar, genom samtalet kommer man fram till lösningar 

 Det tar tid att jobba med ungdomar 

 Det är stimulerande att arbeta med ungdomar” (s. 96) 

 

Det gäller att skapa tydliga riktlinjer för hur och när ungdomar ska vara delaktiga i 

planprocessen för att uppnå ett bra resultat (Cele & van der Burgt (2013). Dessa riktlinjer 

menar Cele och van der Burgt (2013) ska ha upprättats i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen för att planerare ska förstå i vilka faser av processen som det är 

viktigt att ungdomarna är med och deltar i. Kommunerna har en viktig och avgörande roll 

för att skapa gynnsamma förhållanden som lockar ungdomar både att vilja och våga delta 

i kommunernas planering (Horelli, 2007). Cele och van der Burgt (2013) påstår att det 

finns två vanliga problem som uppstår när det gäller att involvera ungdomar i 

planeringen. Det första problemet är att de dialogmetoder och dialogstrategier som 

kommunen använder för att öka deltagandet inte passar in i arbetet med ungdomar. Det 

andra problemet är att det sker en kollision mellan olika intressen. På grund av detta är 

det svårt att integrera ungdomar i kommunernas beslutandeprocesser enligt den 

nuvarande planeringspraxisen. 

Dialogmetoder och dialogstrategier för att öka ungdomars deltagande För att få ungdomar 

engagerade och delaktiga i kommuners planering är det viktigt att använda bra 

dialogmetoder och dialogstrategier. Detta gäller främst när särskild kunskap om vissa 

specifika områden krävs eller när det ska ske förändringar som påverkar ungdomarnas 

vardagsmiljöer (Cele & van der Burgt, 2013). Detta konstaterar även Horelli (2007) som 

poängterar vikten av att hela tiden hitta nya metodiska verktyg som kan göra det möjligt 

för ungdomarna att vara med och delta i stadsplaneringsprocesserna. Boverket (2000) 

anser att samhällsplanering ska vara lockande och inbjudande för ungdomar att våga delta 

och samtidigt komma med egna initiativ och förslag på förbättringar som handlar om 

deras närmiljö. För att detta ska vara möjligt menar Boverket (2000) att den kommunala 

planeringen måste vara utformad på ett sådant sätt att ungdomar kan använda andra vägar 

och kanaler för att göra sina röster hörda, än genom den traditionella och byråkratiska 

vägen. Cele och van der Burgt (2013), Kudra och Driskell (2009) och Boverket (2000) 

konstaterar att en dialogstrategi för att öka ungdomsdeltagandet är att söka upp 
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ungdomarna i miljöer där de känner sig bekväma och där de skapar sin vardag, till 

exempel i skolan eller på fritidsgårdar. Denna dialogstrategi har visat sig bidra till ett ökat 

deltagande och gjort det enklare för ungdomarna att lyfta fram sina perspektiv och idéer 

till kommunerna. 

 

Alparone och Rissotto (2001) berättar om två dialogmetoder som kan användas för att 

öka ungdomsdeltagandet inom planeringsprocessen. Den första dialogmetoden är att 

skapa ett ungdomsråd genom skolan. Ungdomsrådet ska appliceras i skolorna redan i de 

tidiga åldrarna för att sedan kontinuerligt följa eleverna tills dess att de går ut skolan. 

Rådet fungerar som en förmedlare mellan skolungdomarna och kommunens politiker och 

tjänstemän. I ungdomsrådet kan ungdomarna ventilera sina idéer, förslag och synpunkter 

som sedan förs vidare till kommunen. Författarna påstår att ungdomsrådet hjälper 

ungdomarna att utvecklas både som individer och invånare. Rådet har även en viktig 

funktion i utbildningen där eleverna får lära sig att bli aktiva medborgare. Den andra 

dialogmetoden kallas planeringsdeltagande och detta var ett experiment som författarna 

genomförde i skolorna. Experimentet gick ut på att eleverna fick vara med och ge förslag 

på förändringar över hur deras närmiljö kunde förbättras. Experimentet resulterade i att 

planeringsdeltagande blev en dialogmetod eftersom den främjade god kommunikation 

mellan ungdomar och vuxna. 

 

Att låta ungdomar skapa egna översiktplaner är en annan dialogmetod som Cushing 

(2014) förespråkar. Hon menar att det är en ny väg för att uppmuntra ungdomarna och 

samtidigt göra det möjligt för dem att vara delaktiga i planeringsprocessen. Denna 

dialogmetod visade sig bidra både till en större acceptans samt en ökad delaktighet av 

ungdomar. Översiktsplanerna ger kommunerna en struktur för hur de kan arbeta för att få 

ungdomarna mer delaktiga i planeringen. Boverket (2000) tar upp en liknande 

dialogmetod där planerarna tar kontakt med ungdomar och involverar dem i ett särskilt 

planärende. Denna dialogmetod genomförs genom att bilda en grupp med ungdomar för 

att få in deras tankar och idéer på hur ett specifikt planområde ska utformas. Den här 

dialogmetoden har enligt Boverket (2000) använts och fungerat i bland annat Göteborg, 

Ulricehamn, Kungälv och Västerås. Det visade sig att när planerare börjar samarbeta med 

några elever, kanske en hel klass, vill andra elever som inte fick vara med och delta också 

vara med. Denna dialogmetod bidrar till ett ökat intresse och deltagande hos ungdomar. 

Boverket (2000) ger också tips till kommuner att ställa ut sina översiktsplaner, fördjupade 

översiktsplaner samt detaljplaner ute på skolorna för att de ska vara mer lättillgängliga för 

ungdomarna. 
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En bra dialogstrategi för att nå ut till ungdomar anser Evans-Cowely och Hollander 

(2010) är att använda sig av nätbaserade dialogmetoder. Detta eftersom de flesta 

medborgarna i dagens samhälle delar information via sociala medier. Genom sociala 

medier kan de aktivt delta i olika processer, även inom samhällsplanering. Informationen 

sprids snabbt och det är möjligt att nå ut till tusentals människor istället för ett tjugo- 

trettiotal personer på ett planeringsmöte. Evans-Cowely och Hollander (2010) hävdar 

även att ungdomars idealism och kunnighet inom sociala nätverk gör dem till en attraktiv 

målgrupp för planerare. På grund av detta bör planerare vara beredda på att engagera 

ungdomar i de forum som de redan använder. Potentialen finns redan där men planerare 

måste agera för att anamma denna teknik och lära sig använda den på ett effektivt sätt. 

Författarna poängterar dock att internet endast är användbart för vissa former av 

allmänhetens deltagande. Det kan bero på att tekniken för att nå ut genom internet är 

relativt ny samt att planerarna ännu inte har hunnit lära sig ett effektivt sätt att använda 

internetkommunikationen i planeringsprocessen. Dialogmetoder och dialogstrategier som 

sociala medier, ungdomsråd, översiktsplaner för ungdomar samt att ta kontakt med 

ungdomarna i skolan kan tillämpas i kommuners arbete för att öka ungdomsdeltagandet i 

samhällsplaneringen. När dessa dialogmetoder och dialogstrategier tillämpas kan det leda 

till ett ökat ungdomsdeltagande som stärker samhörigheten mellan invånarna i 

kommunen. 

 

Ett ökat ungdomsdeltagande i kommuner har, speciellt i mindre kommuner, många 

fördelar. Enligt Svensson (2006) är en ökad delaktighet en dialogstrategi för att få 

ungdomar att stanna kvar i sin hemkommun. I mindre kommuner är socialt kapital ett 

verktyg som kan konkurrera med storstadskommunernas utbud av arbete, utbildning, 

kultur och mångfald (Boverket, u.å.). Putnam (1995) refererar begreppet socialt kapital 

till nätverk, normer och socialt förtroende. Han anser att dessa tre begrepp har en stark 

koppling i ett samhälle när individer har ett starkt förtroende till varandra, som stärks av 

gemensamma normer som alla följer. Detta i sin tur leder till en gemenskap som skapar 

ett socialt nätverk. Med ett ökat ungdomsdeltagande kan det sociala kapitalet stärkas, 

vilket kan leda till den samhörighet som krävs för att locka vuxna att återvända till sin 

hemkommun. Det gäller dock att skapa detta sociala kapital så att det finns inpräntat 

redan i barndomen. Med urbaniseringen som sker i hög takt kan ett högt 

ungdomsdeltagande vara lösningen på den negativa befolkningsutvecklingen i många 

landsbygdskommuner (Boverket, u.å. & Svensson, 2006).   
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3 Metod  

I den kommande sektionen kommer metoderna för detta examensarbete att presenteras. 

Inledningsvis redogörs tillvägagångssättet vid undersökningen av de två svenska 

kommunerna som aktivt arbetar för att involvera ungdomarna i samhällsplaneringen. 

Undersökningen på de två svenska kommunerna hade som syfte att ta reda på hur andra 

landsbygdskommuner och kommuner med gles landsbygd arbetar för att få ungdomar 

mer delaktiga i kommunens planering. Därefter presenteras utförandet av 

enkätundersökningen på Ockelbos ungdomar i åldern 13-15 år samt fokusgrupperna på de 

tre högstadieklasserna i Ockelbo kommun. Enkätundersökningen användes till att på ett 

enkelt sätt ta reda på om det fanns ett intresse bland Ockelbos ungdomar i åldrarna 13-15 

år att vilja vara delaktiga i kommunens planering. De tre fokusgruppernas syfte var att 

mer ingående kunna diskutera med ungdomarna vad de ansåg att kommunen skulle kunna 

göra för att få dem att bli mer delaktiga i planeringen. Vid utförandet av metoderna till 

detta examensarbete har en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket 

används för att klassificera tillvägagångssätten i denna studie. Detta eftersom 

enkätundersökningen ger statistiska och mätbara resultat medan fokusgrupperna ger en 

djupare förståelse för undersökningen (Bryman, 2011).  

För att undersöka om de framtagna dialogmetoderna och dialogstrategierna i teorikapitlet 

överrensstämmer med hur svenska kommuner arbetar har Emmaboda- och Malung-

Sälens kommun valts ut. Utifrån teorikapitlet har enätundersökning och fokusgrupper 

valts som metoder för att genomföra detta examensarbete med Ockelbos högstadieelever. 

3.1 Undersökning av Emmaboda och Malung-Sälens kommun 

Undersökningen på Emmaboda- och Malung-Sälens kommun genomfördes för att få 

djupare insikt över vilka dialogmetoder och dialogstrategier som kan tillämpas i 

landsbygdskommuner och kommuner med gles landsbygd. Genom ett strategiskt urval 

valdes Emmaboda- och Malung-Sälens kommun till studien. Ett strategiskt urval är ett 

icke-slumpmässigt urval som används i huvudsak vid kvalitativa studier. Detta för att få 

en variation i svaren från de som blir intervjuade genom att den som intervjuar själv får 

välja ut vilka som ska delta i undersökningen (Trost, 2007). Emmaboda är en 

landsbygdskommun i Småland, Kalmar län. De har ungefär 9000 invånare och har under 

de senaste åren bland annat fått utmärkelserna Årets ungdomskommun (år 2012 och 

2013) och Årets skolförbättrare (Emmaboda kommun, u.å.). Malung-Sälens kommun är 

en gles landsbygdskommun i Dalarna, Dalarnas län och har 9984 invånare (Malung-
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Sälens kommun, 2014b). Kommunen är en av Sveriges största kommuner ytmässigt med 

sina 43 kvadratmil (Malung-Sälens kommun, 2014c). Urvalet av de två svenska 

kommunerna som användes till undersökningen av redan tillämpade dialogmetoder och 

dialogstrategier baserades på KFUMs ungdomskommunrankning. År 2012 placerade sig 

Malung-Sälens kommun på plats 67 i ungdomskommunrankningen. År 2013 däremot 

utnämndes Malung-Sälens kommun till bästa ungdomskommun i Gävledalaområdet när 

de hamnade på en fjärde plats på KFUMs ranking, vilket tyder på en stor förbättring 

jämfört med året innan (Malung-Sälens kommun, 2013). Denna placeringsförbättring bör 

dock tas i beaktande eftersom att det kan förekomma brister i KFUMs rankingsystem. 

Medvetenheten om att KFUM inte är en auktoritär källa har även tagits i beaktande och 

på grund av detta har ungdomskommunrankingen endast fungerat som ett stöd när de två 

svenska kommunerna valts ut till undersökningen i detta examensarbete. 

 

En förstudie utfördes genom att undersöka kommunhemsidorna för att skapa en 

översiktlig bild över hur kommunerna arbetade för att öka ungdomsdeltagandet. För att få 

en djupare förståelse över kommunernas arbete med ungdomsdeltagandet krävdes 

intervjuer med de ansvariga för ungdomsfrågor i respektive kommun. Sedan kontaktades 

de ansvariga för ungdomsfrågor och första kontakten skedde via e-post och därefter 

genom telefonkontakt. Intervjun med Emmaboda kommun utfördes via e-post och 

besvarades den 27 april 2015 av Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande 

och Tommy Persson, kommunsekreterare. Med Malung-Sälens kommun genomfördes två 

telefonintervjuer, en med Stefan Reuterwall den 20 april 2015, ansvarig för 

ungdomsenheten och en med Eva Malmqvist den 23 april 2015, folkhälsosamordnare. 

Dessa två telefonintervjuer spelades in med hjälp av iPhones röstmemo. Respondenterna 

informerades om detta innan och godkände inspelningen av intervjuerna. 

 

En fördel med telefonintervjuerna var att respondenten kunde förbereda sig och därmed 

ge utförligare svar. Intervjuerna hade kunnat genomföras personligen, dock var det långa 

avståndet och tidsbristen ett faktum som togs i beaktande när beslutet att genomföra 

intervjun via telefon togs. Dock hade svaren kanske varit annorlunda vid en personlig 

intervju, det hade istället kunnat vara mer spontanare och rakare svar. E-postintervjuer 

har också sina för- och nackdelar. Emmaboda kommun beslutade sig för att svara på 

intervjufrågorna via e-post istället för en telefonintervju efter att de fått frågorna skickade 

till sig. Nackdelen med detta var att intervjuaren inte kunde ställa potentiella följdfrågor 

direkt. Det ger även ingen möjlighet till att höra eller se hur respondenten reagerar eller 

har för röstläge när denne svarar på en fråga. Genom en undersökning på Emmaboda- och 

Malung-Sälens kommun har en större förståelse för vilka dialogmetoder och 
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dialogstrategier som andra kommuner använder sig av för att öka ungdomars deltagande 

vid samhällsplaneringen. 

 

Vid analysen transkriberades ljudfilerna till text. Detta för att underlätta analysen av 

telefonintervjuerna. De transkriberade texterna samt intervjun via e-post analyserades 

genom en innehållsanalys. En innehållsanalys är en analys vars syfte är att framkalla 

viktiga aspekter av det insamlade data i undersökningen. Detta genom att dela upp 

informationen i olika enheter och leta efter olika trender, mönster samt relevant 

information till examensarbetet (Wibeck, 2010). Därefter skrevs dessa stycken ihop 

kortfattat för att få en överblick av materialet och för att kunna se potentiella mönster. 

Detta analyserade data sammanställdes sedan och blev det slutgiltiga resultatet för 

undersökningen. 

3.2 Enkätundersökning 

Syftet med att utföra en enkätundersökning var att skapa en större förståelse för om 

Ockelbos ungdomar i åldrarna 13-15 år skulle vilja vara delaktiga i kommunens planering 

samt vad de är intresserade av att delta i för typ av frågor (bilaga 1). Utifrån detta syfte 

skapades en enkät med nio standardiserade frågor. Standardiserade frågor är när 

frågeställningarna är formulerade på samma sätt och situationen är densamma för alla 

som medverkar i undersökningen. Denna typ av frågor är vanligt förekommande vid 

kvantitativa studier (Trost, 2007). En pilotenkät skickades ut till några utomstående och 

oberoende personer. Detta för att säkerställa en bra nivå på frågorna samt att de gav svar 

på det som efterfrågades i syftet med undersökningen. För att få ett representativt urval 

utfördes enkätundersökningen på Ockelbos högstadieskola, där klassföreståndarna 

lämnade ut undersökningarna klassvis. I Ockelbo kommun bor det 162 ungdomar i 

åldrarna 13-15 år (SCB, 2014b). Högstadieskolan med sina 148 elever representerar en 

stor del av kommunens population för åldrarna 13-15 år, bortsett från att det i vissa fall 

kan förekomma att elever går i grundskolan i en annan kommun än sin hemkommun 

(Skolverket, 2013). 

 

En svarsfrekvens på 86 procent uppnåddes på enkätundersökningen där 128 stycken av 

Ockelbos 148 högstadieelever svarade på enkäten. Enkätundersökningen var baserad på 

fem kvantitativa frågor varav fyra av dessa var ja/nej frågor samt en flersvarsalternativ 

fråga. Dessutom innehöll enkäten två kvalitativa frågor där ungdomarna kunde skriva vad 

de ansåg var bra med Ockelbo och vad som kunde förbättras samt två frågor med ålder 

och kön. Detta för att få vetskap om att de tillfrågade ungdomarna var inom ålderspannet 
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13-15 år och för att kunna utläsa om det fanns någon svarsskillnad mellan könen. 

Resultatet av undersökningen visade att det inte fanns någon markant svarsskillnad 

mellan tjejer och killar, förutom när det gällde att vara delaktiga i frågor som berör idrott, 

där var killarna överrepresenterade. På grund av detta presenteras resultatet av 

undersökningen övergripande för alla ungdomarna istället för uppdelat tjej respektive 

kille. I det kommande redovisade data når inte svarsprocenten 100 procent på grund av att 

det tillkommit bortfall genom svar som ej gick att utläsa. 

 

Svaren på enkätundersökningen hade möjligen blivit annorlunda om svaren vet ej eller 

kanske hade funnits med som svarsalternativ. Det gör att frågorna inte blev helt 

uttömmande, alltså att alla som utför undersökningen ska kunna svara på frågorna och 

inte bli tvingade till ett svarsalternativ de egentligen inte står för. Detta var tyvärr ett fel 

som upptäcktes efter att undersökningen besvarats av eleverna och det är något som 

måste tas i beaktande när resultatet från enkätundersökningen läses. 

Analysen av enkätundersökningen utfördes manuellt, detta eftersom det ansågs vara ett 

enkelt sätt att analysera när enkäten lämnades ut i pappersform. Till att börja med delades 

undersökningarna upp i olika högar för tjejer respektive killar. Detta för att få ett brett 

utbud av insamlat data och för att tydligt se i sammanställningen om svaren skiljde sig 

mellan könen. Därefter räknades procentenheterna ut manuellt för att skapa en rättvisare 

bild över svaren eftersom det var fler killar än tjejer som svarade på enkäten. 

Procentenheterna avrundades till närmsta heltal. 

3.3 Fokusgrupper 

För att få en bättre uppfattning om vad ungdomarna anser att Ockelbo kommun kan göra 

för att få dem mer engagerade och delaktiga utfördes tre fokusgrupper med Ockelbos 

högstadieelever, en för varje årskurs. Valet av fokusgrupp som metod istället för att utföra 

enskilda intervjuer valdes på grund av att ungdomar i grupp kan känna sig mer bekväma 

om de är fler till antalet än moderatorn och sekreteraren. Det kan bidra till att 

ungdomarna är mer avslappande, vilket leder till att fler vågar göra sina röster hörda än 

om det hade blivit intervjuade enskilt av en främmande person (Wibeck, 2010). 

Fokusgrupperna anordnades med hjälp av skolan och klassföreståndarna valde ut elever 

som ville vara med och delta samt de som de ansåg skulle kunna vara delaktiga i 

diskussion. Riktlinjerna som klassföreståndarna hade när de valde ut elever till 

fokusgrupperna var att det skulle vara mellan fem till tio deltagare och att det helst skulle 

vara blandat mellan tjejer och killar i grupperna. Fokusgrupperna genomfördes på 

Raboskolan och varade mellan 30-45 minuter och deltagarantalet varierade i grupperna. I 
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årskurs sju deltog nio elever varav två stycken var killar, i årskurs åtta var det fem 

deltagare varav tre stycken var killar och i årskurs nio deltog tre tjejer och en kille. 

Anledningen till underskottet av deltagare i årskurs nio var sjukdom. Syftet med 

fokusgrupperna var att ”brainstorma” idéer och förslag till vad kommunen skulle kunna 

göra för att involvera fler ungdomar på grund av detta ansågs deltagarna vara 

representativa för studien. 

 

Fokusgrupperna inleddes med att moderatorn och sekreteraren presenterade sig själva och 

syftet med examensarbetet samt vad som förväntades av deltagarna. Enligt Wibeck 

(2010) är det även viktigt för moderatorn att poängtera syftet med fokusgrupperna och att 

denne inte är expert inom ämnet samt att det inte finns något som är rätt eller fel. Detta 

var moderatorn i det här fallet tydlig med att betona innan fokusgrupperna startade. För 

att underlätta diskussionen delades ungdomarna upp i små grupper om två respektive tre 

personer. De tilldelades ett ortofoto (figur 1) där uppgiften var att markera vilka områden 

de skulle vilja vara med och påverka samt vad de skulle vilja göra med dessa områden. 

Grupperna fick tio minuter på sig att utföra uppgiften. När tiden för uppgiften var ute 

diskuterades vad de hade kommit fram till och sedan hur de skulle vilja involveras i de 

framtagna förslagen. Diskussionen fortsatte sedan vidare till hur kommunen skulle kunna 

göra för att få fler ungdomar delaktiga i planeringen. På grund av svårigheter med att få 

igång en bra diskussion ändrades strategin med att utföra ostrukturerade fokusgrupper till 

strukturerade fokusgrupper under processens gång. Detta eftersom diskussion var viktigt 

för att uppfylla syftet med fokusgrupperna. 

 

 

Figur 1 Ortofoto över Ockelbocentrum © Lantmäteriet [I2014/00655] 
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Följden av att klassföreståndaren fick välja ut elever som ville vara med att delta bidrog 

till att 67 procent av eleverna till fokusgrupperna var tjejer. Det hade möjligen blivit en 

större variation av tjejer och killar i fokusgrupperna om urvalet var slumpmässigt, vilket 

hade varit en mer representativ urvalsgrupp. Det hade dock inte längre varit frivilligt, 

vilket var en av kriterierna samtidigt hade kanske syftet med fokusgrupperna inte kunnat 

uppfyllas. Kunskapsnivån bland deltagarna varierade stort. Om information hade delats ut 

om ungdomsdeltagande och medborgardialog i förväg som deltagarna kunnat ta del av 

hade kanske resultatet sett annorlunda ut. 

 

Diskussionerna i fokusgrupperna dokumenterades genom att sekreteraren förde 

anteckningar på det som diskuterades i grupperna. Utifrån de förda anteckningarna 

utfördes en innehållsanalys där innehållet delades in i olika grupper beroende på ämne för 

att enklare kunna se olika mönster och övergripande teman som diskuterats fram i 

fokusgrupperna. Resultatet från analysen sammanställdes sedan och därefter plockades 

informationen som ansågs vara relevant för studien ut. Det blev sedermera en del av det 

slutgiltiga resultatet. 

3.4 Etiska överväganden  

När det gäller etiska överväganden inom forskning måste en jämvikt hittas mellan olika 

intressen som är legitima. Några exempel på dessa intressen är kunskapsintresset, 

integritetsintresset samt skydd mot olika former av skada och risk för skada 

(Vetenskapsrådet, 2011). I studier som involverar barn och ungdomar under 18 år kan det 

material som utförs och presenteras vara känsliga ur ett etiskt perspektiv. Detta eftersom 

barn och ungdomar kan ha svårare att bedöma olika risker och vilka konsekvenser det 

medför samtidigt som de lätt kan påverkas av varandra (CODEX, 2015). I 

enkätundersökningen samt i de fokusgrupper som ungdomar har deltagit i, för denna 

studie har ett godkännande beviljats från skolans rektor, studie- och yrkesvägledare samt 

klassföreståndarna. Enkätundersökningen var frivillig och svaren var anonyma. 

Anledningen till att de gavs ut i klasserna var att få ett högt deltagande som resulterade i 

ett representativt resultat. Trots att det var en frivillig och anonym undersökning tas det i 

beaktande att klassens deltagande kan ha påverkat den enskilda individen genom 

grupptryck och en känsla av att de är tvingade till att delta. Även fokusgrupperna hade 

godkänts av skolans rektor, studie- och yrkesvägledare samt av klassföreståndarna. De 

frågor som ställdes under fokusgrupperna sökte endast generella svar och inga 

personuppgifter samlades in. Resultatet från gruppdiskussionerna presenteras ur ett 
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grupperspektiv och inte ur den enskilda individens tankar och åsikter. Efter det etiska 

övervägandet gjordes en bedömning att enkätundersökningen och fokusgrupperna kunde 

genomföras. Det fanns dock i beaktande att informationen som delas är känslig när barn 

och ungdomar är inblandade. 
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4 Resultat 

I den kommande sektionen kommer resultatet från undersökningen av detta 

examensarbete att presenteras. Inledningsvis redovisas de två undersökta kommunerna, 

Emmaboda- och Malung-Sälens kommun. Därefter redovisas enkätundersökningen och 

fokusgrupperna som genomfördes på Ockelbos högstadieelever. 

 

4.1 Dialogmetoder och dialogstrategier  

4.1.1 Emmaboda kommun 

I e-postintervjun med Emmaboda kommun den 27 april 2015 med Ann-Marie 

Fagerström, kommunstyrelsens ordförande och Tommy Persson, kommunsekreteraren 

framgick det att Emmaboda kommun har arbetat med ungdomar genom att anordna 

möten som möjliggör kunskapsutbyten mellan ungdomar och politiker. Dessa har skett 

genom bland annat fokusgrupper och elevråd. Kommunen har genomfört flera LUPP-

undersökningar, vilket har bidragit till att kommunen arbetar mer med ungdomsfrågor. 

Detta eftersom undersökningarna har visat på vad som efterfrågas och utefter detta har 

kommunens resurser riktats mot de behov som ungdomarna har. Förutom det uppsökande 

arbetet med ungdomarna har kommunens fullmäktige antagit en ungdomspolitisk 

handlingsplan som gynnar ungdomars position ytterligare i kommunen. 

 

Emmaboda kommun har antagit barnfullmäktige som årligen får ta del av en budget där 

alla skolor i kommunen får vara med och dela på 100 000 kronor. Bildningsnämnden 

anordnar möten där ett antal elever får delta och representera sina skolor. 

Kommunstyrelsens ordförande bjuder även årligen in skolornas elevråd till ett möte, där 

eleverna och politikerna kan diskutera skolfrågor. Fler möten mellan ungdomarna och 

politikerna kan ske under årets gång om det finns ett önskemål från kommunens 

ungdomar och elevråd. Kommunen har även anordnat företagsträffar för kommunens 

gymnasielever, där eleverna har fått diskutera vilka medel företagen kan bidra med för att 

underlätta studierna. Dessa bidrag inkluderar även fritidsaktiviteter som är relaterade till 

studierna. De synpunkter som framförs tar kommunen på största allvar och det finns ett 

stort engagemang både från kommunens politiker och tjänstemän. Utöver de möten som 

kommunen anordnar kan kommunens ungdomar alltid framföra åsikter och tankar 

skriftligen till Tommy Persson, kommunsekreterare..Detta anser kommunstyrelsens 

ordförande Ann-Marie Fagerström och Tommy Persson vara en bidragande faktor till 
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placeringen på KFUMs ungdomskommunrankning. Emmaboda kommun anser att det är 

viktigt att involvera ungdomar i alla frågor. Detta har medfört att skoleleverna i 

kommunen även har fått vara med och påverkat skolmaten. Det har resulterat i att 

skolorna har ett eget tillagningskök där maten tillagas i möjligaste mån från grunden och 

med närproducerade råvaror. I skolmatsalen ska det alltid finnas två maträtter att välja 

mellan, varav en är vegetarisk. Ett annat exempel där barn och ungdomar fått varit med 

och delta är när det diskuterades om att skapa en pulkabacke. Gymnasieelever användes 

som referensgrupp och ett samråd hölls senare där det endast deltog äldre. De äldre 

invånarna ville inte ha någon pulkabacke. Efter samrådet tog kommunen kontakt med 

skolans låg- och mellanstadieelever som fick komma med sina synpunkter och efter det 

står det nu bland annat en färdig pulkabacke i området. 

 

Emmaboda satsar mycket på kommunens föreningsliv. I kommunen finns 165 aktiva 

föreningar med totalt 9000 medlemmar (Emmaboda kommun, 2013). Det finns en 

varierande mångfald av föreningar som attraherar både kvinnor och män i alla åldrar. 

Enligt Ann-Marie Fagerström och Tommy Persson ger kommunen kulturen ett stort 

ekonomiskt stöd. Kommunen har en “nöjesindustri”, där kommunen bjuder in föreningar 

till att hyra lokaler och ger entreprenörer möjlighet att driva sina verksamheter. I 

”nöjesindustrin” finns det bland annat tillgång till bowlingbana, restaurang samt en 

skateboardbana som ungdomarna själva har fått vara med och planera med hjälp av 

fritidsnämnden. 

 

4.1.2 Malung-Sälens kommun 

I de två telefonintervjuerna med Stefan Reuterwall, ansvarig för ungdomsenheten den 20 

april 2015 och Eva Malmqvist, folkhälsosamordnare den 23 april 2015 på Malung-Sälens 

kommun framgick det att Malung-Sälens kommun har lika som Emmaboda kommun 

använt sig av LUPP-undersökningar. Dessa undersökningar har resulterat i 

ungdomsmentorer som är en länk mellan politikerna och ungdomarna. Utöver LUPP-

undersökningarna finns det ett regionalt samarbete mellan alla kommuner i Dalarnas län 

som Malung-Sälen har varit delaktiga i. Region Dalarna har ett mål att till år 2020 vara 

Sveriges bästa ungdomsregion. För att uppnå målet har Region Dalarna skapat ett 

nätverk, dalanätverket för ungdomssamordning (DUNS) med syfte att stärka arbetet med 

ungdomsfrågorna (Ung Leader DalÄlvarna, 2010). Enligt Eva Malmqvist har 

kommunens arbete mot en bättre ungdomskommun ökat sedan regionen antog 

utmaningen. För att underlätta arbetet mellan Malung-Sälens kommuns politiker och 
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ungdomar har ett bredare samarbete utvecklats med kommunens ungdomsgårdar. 

Ungdomars situation är även inkluderade i den kommunala verksamhetsplanen samt i det 

folkhälsopolitiska programmet. Kommunen anser att det är viktigt att ta tillvara på 

ungdomars tankar och åsikter, vilket skapar ett bättre inflytande för ungdomar under 18 år 

eftersom att de inte har rösträtt. Detta anser Eva Malmqvist är en bra början till Malung-

Sälens arbete mot att bli en ungdomskommun. Förutom ungdomsmentorer finns det två 

ungdomsgårdar, en ungdoms- och demokratiberedning samt ett ungdomsråd. En annan 

viktig aspekt som kommunen anser vara viktigt är återkoppling. Eva Malmqvist betonar 

att återkoppling och engagemang är starkt kopplade till varandra. Hon hävdar att oavsett 

vad som presenteras är det viktigt att ungdomarna får ta del av besluten under processens 

gång. Detta ger ungdomarna en större inblick i hur kommunens politiker och tjänstemän 

arbetar samt att det ger en större förståelse för politiska beslut. 

 

I Malung-Sälens kommun finns två ungdomsgårdar, Dölgården och Limas ungdomsgård. 

Förutom de två ungdomsgårdarna finns även en fritidsverksamhet på skolorna i 

huvudorterna Malung och Sälen. Stefan Reuterwall är ansvarig för ungdomsenheten (och 

därmed även ungdomsgårdarna) i kommunen och enligt honom har ungdomsgårdarna 

som mål att alltid låta ungdomarna ha ett inflytande över verksamheten genom att 

involvera ungdomarna i olika projekt. Minst en gång i månaden anordnar personalen på 

ungdomsgårdarna ett möte med ungdomarna. Under mötet diskuteras ungdomarnas 

tankar och åsikter om verksamheternas framtida planer. På ungdomsgårdarna finns det 

förslagslådor samt idélistor där ungdomarna kan lämna in förslag på vad som kan 

förbättras inom verksamheten. De förslag som lämnas in hanteras först internt mellan 

personalen som sedan informerar ungdomarna om hur de ska arbeta vidare med förslaget. 

 

Stefan Reuterwall hävdar att det höga inflytandet som ungdomarna har på 

verksamheterna kan vara anledningen till ungdomsgårdarnas besökssiffror. Under år 2013 

hade Dölgården i Malung inte en dag under 100 besökare. På fritidsverksamheterna i 

skolorna har de dagligen mellan 60-80 besökare. De aktiviteter som finns på 

ungdomsgårdarna är bland annat biljard, pingis och tv-spel (Malung-Sälens kommun, 

2014d). Förutom de aktiviteter som ungdomsgårdarna erbjuder kan verksamheten hjälpa 

till vid olika event som arrangeras av ungdomarna. Till exempel hjälpte ungdomsgården i 

Malung några ungdomar med att arrangera ett LAN-party som ungefär 80 ungdomar 

deltog på. Ungdomsgårdarna arrangerar även en utflykt varje sommar som ett avslut på 

läsåret. Ungdomsgårdarna i Malung-Sälens kommun följer en policy som kallas för TUT, 

som står för tillhörighet, uppmuntran och trygghet. Detta är ett projekt som ska pågå i 
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fem år varav kommunen nu år 2015 är inne på sitt tredje år. Nedan presenteras 

innebörden av TUT. 

 

 Tillhörighet syftar till att ungdomarna ska känna tillhörighet till 

ungdomsgårdarna. De ska känna att de är en del av en grupp. 

 Uppmuntran innebär att ungdomarna alltid ska bli uppmärksammade när de 

kommer till ungdomsgårdarna. 

 Trygghet är det som ungdomsgårdarna anser vara viktigast. Ungdomarna ska 

känna sig trygga när de kommer till ungdomsgårdarna. 

 

Enligt Stefan Reuterwall hade ungdomsgårdarna en annan profil tidigare men är nu mer 

socialt inriktade efter att de har börjat arbeta med TUT. Projektet TUT har även resulterat 

i tjej- och killgrupper, där de arbetar mycket med självkänsla och självförtroende. För att 

marknadsföra Dölgårdens verksamhet finns de på sociala medier som till exempel 

Facebook. De har även en egen hemsida med en egen webbdirektör som uppdaterar de 

olika händelserna som sker på ungdomsgården. 

 

Ungdoms- och demokratiberedningens (UDB) uppgift är att främja och upprätthålla den 

lokala demokratin (Malung-Sälens kommun, 2014a). Kommunens sex politiska partier är 

alla delaktiga i UDB, detta eftersom att kommunen vill skapa en partipolitisk neutral 

beredning. I Malung-Sälens kommun finns även Sälen-Malungs Ungdomsrådsförening 

(SMURF). Eva Malmqvist anser att det är viktigt att ungdomsråden inte är kopplade till 

något politiskt parti för att alla ska känna sig inkluderade. SMURF är uppdelad i nord och 

syd eftersom att det finns olika behov i olika delar av kommunen. Ungdomsråden finns 

för att ungdomarna lättare ska kunna dela med sig av sina förslag och synpunkter som rör 

kommunens planering. I Malung-Sälens kommun finns runt 25 intresserade 

ungdomsmentorer i ungdomsrådet från kommunens skolor. Dessa mentorer representeras 

av ungdomarna själva och fungerar som en länk mellan ungdomarna och politikerna. 

Enligt Eva Malmqvist har reaktionerna på ungdomsrådet SMURF varit positiva. 

Ungdomsråden har enligt henne ökat ungdomarnas inflytande och deltagande beträffande 

kommunens planer. 

 

Resultatet av LUPP-undersökningen från år 2012 visade att Malung-Sälens kommun hade 

flera punkter som de behövde förbättra. Ungdomarnas tankar och åsikter var inte 

tillräckligt inkluderade i kommunens planering, dock är kommunen mån om att ta till 

vara på ungdomars åsikter och synpunkter. Därför anordnade Malung-Sälens kommun en 

demokratidag där ungdomar och politiker fick en chans att diskutera de 16 
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ämnesområden som LUPP-undersökningen gav underlag till. På demokratidagen deltog 

ungefär 80 personer varav 50-55 var ungdomar, resterande var vuxna. De vuxna var 

förutom kommunens politiker, chefer inom näringslivet och personal från 

ungdomsenheten. Genom att marknadsföra demokratidagen i skolorna kunde kommunen 

nå ut till fler och skapa ett större intresse bland ungdomarna. Innan demokratidagen fick 

skolklasserna ta del av de frågor som skulle diskuteras. De ungdomar som ville delta på 

demokratidagen fick en personlig inbjudan genom ett brev. I det personliga brevet var 

LUPP-rapporten inkluderad och även de frågor som skulle diskuteras under 

demokratidagen. Enligt Eva Malmqvist kan ett personligt brev som skickas hem till 

ungdomarna bidra till att de får en känsla av att det är något viktigt som de deltar i. Vissa 

av ungdomarna som deltog på demokratidagen representerade sig själva medan andra 

representerade klassens synpunkter. Demokratidagen resulterade i 198 punkter som 

ungdomarna ansåg att kommunen kunde förbättra. 

 

Efter demokratidagen har kommunens politiker haft ett par återträffar tillsammans med 

ungefär 20 ungdomar. På återträffarna har de 198 punkterna diskuteras. Frågorna som var 

aktuella under träffarna var vad är viktigast att satsa på?, vilka punkter ska prioriteras? 

och hur ska de prioriterade punkterna komma fram till de olika förvaltningarna och 

nämnderna? Syftet med dessa återträffar var att skapa en större förståelse hos 

ungdomarna för hur kommunens politiker arbetar. Rapporten som sammanställts från 

demokratidagen ska innan sommarlovet 2015 presenteras för eleverna i Malung-Sälens 

skolor, alla förvaltningar och nämnder samt andra berörda. Eva Malmqvist anser att 

engagemanget från ungdomarna har ökat sedan demokratidagen. Ett exempel på detta var 

när några ungdomar som inte personligen blev bjudna på återträffen kom och deltog när 

de genom SMURF hörde talas om denna återträff. Hon konstaterar även att 

demokratidagen gav bra respons från både ungdomar och politiker. Det fanns även 

politiker som kom med en dålig inställning, men var positivt överraskade efter dagens 

avslut. 

4.2 Enkätundersökning 

För att ta reda om det fanns något intresse bland Ockelbos ungdomar i åldrarna 13-15 år 

att vara delaktiga i kommunens planering utfördes en enkätundersökning. Av de 128 

ungdomarna som svarade på enkäten var det 38 procent som skulle kunna tänka sig att 

vara delaktiga i kommunens planering medan 61 procent av ungdomarna inte ville vara 

med och delta och 1 procent var bortfall. Det var 26 procent av ungdomarna som kände 

att de kunde påverka utvecklingen och planeringen som sker i kommunen samtidigt som 
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70 procent hade en känsla av att de inte har någon möjlighet att vara med och påverka. I 

detta fall var 4 procent bortfall. Dessutom var det endast 13 procent som visste vem de 

kunde kontakta på Ockelbo kommun för att lämna in förslag och synpunkter medan 85 

procent av ungdomarna inte hade någon aning om vem de skulle vända sig till, 2 procent 

var bortfall. 

  

En av frågorna som ställdes till ungdomarna var en flersvarsalternativ-fråga, där 

svarsalternativen var bostäder, vägar och cykelvägar, idrottsfrågor, friluftsområden, 

evenemang samt annat (bilaga 1). Vid annat svar kunde ungdomarna själva skriva vad de 

var mest intresserade av. Det området som stack ut från mängden var idrottsfrågor och 

som det nämndes tidigare i metodavsnittet var den överrepresenterad av killarna. Av de 

49 personer som kryssade i idrottsalternativet var 35 av dessa killar. De resterande 

svarsalternativen var jämnt fördelade bland könen. Det framkom även att de andra 

förutbestämda svarsalternativen var intressanta att delta i bland Ockelbos ungdomar. Vid 

det egna svarsalternativet visades att bland annat utomhusanläggningar och kulturliv även 

var attraktivt bland ungdomarna att delta i. 

 

I enkätundersökningen fick ungdomarna även föreslå förbättringar i Ockelbo kommun. 

Majoriteten av dem ansåg att utomhusmiljön behöver förbättras. Flera av de inkomna 

förslagen var att förse ungdomarna med varierande utomhus- och fritidsaktiviteter. Ett 

annat förslag var att rusta upp de befintliga idrottsanläggningarna som finns i kommunen. 

Det finns även ett stort intresse i att expandera Ockelbo centrum genom fler butiker och 

restauranger. 

4.3 Fokusgrupper 

För att få en större förståelse för hur Ockelbos ungdomar kan involveras i kommunens 

samhällsplanering genomfördes tre fokusgrupper med Ockelbos högstadieelever, en för 

varje årskurs. Ungdomarna som medverkade i de tre fokusgrupperna ansåg att ett bra 

tillvägagångssätt för kommunen att ta kontakt med dem är genom skolan. Detta eftersom 

de känner sig bekväma samtidigt som det är ett enkelt sätt att få tag på ungdomarna när 

alla är samlade på skolan. Genom denna metod anser ungdomarna att kommunens 

politiker och tjänstemän kan få ungdomarna mer involverade. Dock måste kommunen 

visa att de är intresserade av att ta tillvara på de ungas tankar och åsikter genom att följa 

upp samt återkoppla till ungdomarna under planeringens gång. I fokusgrupperna visade 

det sig att högstadieeleverna har ett intresse av att vara mer delaktiga i kommunens 

planering. Det finns dock en generell “känsla” att kommunen inte tar ungdomarnas 
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synpunkter på allvar utan att det endast görs ”för sakens skull”. Av de elever som 

närvarade under fokusgrupperna ansåg alla att kommunen behöver förbättra deras sätt att 

återkoppla och möta ungdomarna. De anser att en kontaktperson som förmedlar förslag 

och synpunkter mellan ungdomarna och kommunens politiker och tjänstemän skulle 

underlätta för att öka engagemanget och deltagandet. Denna kontaktperson ska enligt 

ungdomarna vara en person som både bor och har genomgått skoltiden i Ockelbo 

kommun, eftersom att denna person skulle ha en större förståelse för ungdomarnas 

situation. 

 

En annan dialogmetod som ungdomarna anser skulle gynna deltagandet är om kommunen 

satsade mer på ungdomsgården samt det föreningsliv som finns. Om det finns mer att 

göra på fritiden och ungdomarna känner sig som en del av kommunen trodde deltagarna 

att intresset för att delta i kommunala frågor skulle öka. Dock fanns det en gemensam 

åsikt om att det finns en negativ stämpel över att vara aktiv på ungdomsgården samt i de 

föreningar som inte rör jakt och idrott. Förutom ett starkare föreningsliv och en 

ungdomsgård anser ungdomarna att kommunen borde arrangera fler evenemang. Det 

fanns även önskemål om att göra något tillsammans utanför kommunens gränser. Ett 

förslag var att gemensamt åka iväg på en bussresa till ett evenemang, där kommunen 

skulle kunna bidra med en summa pengar till en bussresa. 

 

Flera av ungdomarna som deltog under fokusgrupperna ansåg att ett ungdomsråd skulle 

kunna förbättra kopplingen mellan ungdomarna och kommunens politiker och 

tjänstemän. Ett ungdomsråd skulle kunna diskutera allmänna frågor som rör både skolan 

och fritiden. Ett förslag var att tjej- och killträffar sker på två olika håll och att de sedan, 

en gång i månaden, träffas och sammanfogar idéer och tankar som rör ungdomarna och 

kommunen. Kommunen skulle kunna avsätta en hel- eller halvdag för dessa möten, dock 

var det delade meningar om dessa möten skulle ske på skoltid eller på fritid. Något som 

deltagarna ansåg att kommun borde göra är mer reklam för evenemang och 

planeringsuppslutningar. 

 

Eleverna är även intresserade av att delta på ett praktiskt sätt genom att få rita sina förslag 

och sedan diskutera dessa. Ungdomarna förstår även att alla förslag inte kan användas 

och att politiska beslut tar tid. Därför är uppföljning ett viktigt verktyg i 

ungdomsdeltagande. Ungdomar behöver en respons där kommunen förklarar vart i 

arbetsprocessen de är. Detta är viktigt även om det endast gäller mindre framsteg, 

eftersom att ungdomarna behöver veta att det verkligen händer saker i kommunen och att 

de arbetar med ungdomarnas förslag. 
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5 Diskussion 

Ungdomar har enligt barnkonventionen rätt att skapa och uttrycka sina tankar och 

synpunkter (Regeringskansliet, 2006). Enligt Boverket (2000) har den svenska 

befolkningen goda möjligheter att påverka samhällsplaneringen genom både inflytande 

och deltagande. Trots detta har många kommuner svårigheter med att involvera 

ungdomarna i planeringen (Boverket, u.å.). För att ungdomarna ska bli mer delaktiga 

måste det ske en kommunikationsförbättring mellan kommunerna och dess yngre 

invånare. Kommunerna måste hitta dialogmetoder och dialogstrategier som de kan 

tillämpa för att öka ungdomars delaktighet inom planeringen (Skr. 2009/10:53). Studiens 

syfte är att hitta dialogmetoder och dialogstrategier som Ockelbo kommun och andra 

landsbygdskommuner samt kommuner med gles landsbygd kan tillämpa för att stärka 

samhörigheten mellan kommunen och dess ungdomar. Detta för att få in fler kreativa 

idéer och förslag från ett annat perspektiv till planprocessen. Genom att utföra en 

undersökning på två svenska kommuner, en enkätundersökning, tre fokusgrupper samt se 

vad tidigare forskning har kommit fram till var förhoppningen att få fram flera 

användbara dialogmetoder och dialogstrategier. 

 

Enligt Cele och van der Burgt (2013) är det viktigt att tydliggöra när och hur ungdomarna 

ska involveras i planprocessen samt att dessutom förklara vad som förväntas av dem. I 

analysen av undersökningen på de två svenska kommunerna framkom det att både 

Emmaboda- och Malung-Sälens kommun har tydliga riktlinjer i arbetet med 

ungdomsfrågorna. I Emmaboda kommun har kommunfullmäktige tagit ställning genom 

att anta en ungdomspolitisk handlingsplan som klargör vilka mål som ska uppnås för att 

öka ungdomarnas deltagande och inflytande. I Malung-Sälens kommun är 

ungdomsfrågorna inkluderade i den kommunala verksamheten samt i det 

folkhälsopolitiska programmet. Båda kommunernas politiker och tjänstemän arbetar 

aktivt för att öka ungdomars möjligheter till att vara delaktiga och involverade i 

samhällsplaneringen. Tidigare forskning anvisar även att ungdomsfrågorna bör ha en hög 

prioritet i kommuner. Detta har också framgått i undersökningen på de två svenska 

kommunerna genom den ungdomspolitiska handlingsplanen i Emmaboda kommun och 

det folkhälsopolitiska programmet i Malung-Sälens kommun. Genom intervjuer med de 

ansvariga för ungdomsfrågorna framgick det tydligt att hela kommunen arbetar mot ett 

och samma mål, vilket leder till att olika föreningar och nämnder kan ta stöd av varandra. 

Det är något kommuner som Ockelbo borde ta fasta på och arbeta mer med. Genom att 

implementera en handlingsplan i det kommunala arbetet har politiker och tjänstemän en 
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bra grund att arbeta vidare med för att få ungdomar mer delaktiga. De som arbetar med 

ungdomsfrågorna måste veta hur frågorna ska hanteras. Det är tydligt att ungdomsfrågor 

är komplicerade, därför måste riktlinjerna för hur ungdomsfrågorna ska hanteras vara 

tydligt formulerade för att underlätta arbetet för kommunens politiker, tjänstemän samt 

ungdomar. 

 

Cele och van der Burgt (2013) poängterar vikten av att genomföra diskussioner på en 

nivå som stämmer överens med ungdomarnas kunskap och kompetens. När ungdomarna 

kan relatera till det som ska diskuteras skapas ett förtroende som förenklar 

kommunikationen. Genom ungdomsgårdar och fokusträffar kan ungdomarna träffas och 

diskutera de frågorna som rör deras vardag. Det framkom av fokusgrupperna som hölls 

med Ockelbos högstadieelever att det för ungdomarna kan kännas enklare att diskutera 

med en person som har liknande erfarenhet och vardag som de själva har. Det framkom 

även att delaktighet i ungdomsgårdar och föreningar kan ha en negativ stämpel. Detta har 

Malung-Sälens kommun arbetat med genom policyn TUT, där ungdomarna ska kunna 

känna att de är en del av gruppen, bli uppmärksammade och få uppmuntran samt att de 

ska känna sig trygga när de kommer till ungdomsgårdarna. Enligt Stefan Reuterwall har 

policyn haft en positiv påverkan på ungdomarna, genom att det dels har fått bort den 

negativa stämpel samt att ungdomarna får ytterligare ett “hem” att vända sig till. Av egen 

erfarenhet är det ibland skönt att veta att det finns någon utomstående person att vända sig 

till som inger en trygghet och ett förtroende. Detta är något som är viktigt för att 

ungdomarna ska känna sig både sedda och behövda. 

 

Alparone och Rissotto (2001) argumenterar bland annat för ett ungdomsråd som en metod 

för att öka ungdomars deltagande i planprocessen. Ungdomsråd är något som Malung-

Sälens kommun arbetar mycket med och de anser att resultatet är givande eftersom 

ungdomar har lättare att prata med andra ungdomar. I ungdomsråden diskuteras bland 

annat vardagsfrågor och om någon fråga berör kommunens arbete tar rådet det vidare till 

de beslutande organen i kommunen. Ungdomsrådet har enligt Alparone och Rissotto 

(2001) även ett utbildningssyfte. Ungdomarna får genom ungdomsrådet lära sig att 

uttrycka sina tankar och idéer. Detta kan stärka deras självförtroende och självkänsla, 

vilket kan ge mod att delta i situationer där ungdomar är underrepresenterade. Med en 

demokratidag har kommunen även kunnat marknadsföra sig och sitt arbete och har 

därmed kunnat visa att de tar ungdomarnas tankar och åsikter på allvar. Genom att 

ungdomarna har fått lämna sina synpunkter på vad de anser att kommunen ska arbeta med 

har ungdomarna tillsammans med kommunen kommit fram till vad som borde prioriteras 
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i kommunen. Den här demokratidagen är en bra början i arbetet med att involvera fler 

ungdomar genom att en tillit skapas mellan kommun och dess ungdomar. 

I Emmaboda kommun arbetar de mycket med fokusgrupper som förenklar 

kommunikationen mellan ungdomarna och kommunens politiker och tjänstemän. 

Kommunen anser att genom fokusgrupper kan ungdomarna lyfta fram sina perspektiv och 

idéer till kommunen.   

 

Det framkom tydligt genom de utförda fokusgrupperna på Raboskolan att ungdomarna 

ansåg att skolan var en lämplig plats att kontakta ungdomarna på. Samhällsplanering ska 

enligt Boverket (2000) involvera ungdomar på ett sådant sätt att de både vill och vågar 

delta. Detta genom att låta ungdomarna själva få komma med egna initiativ och förslag på 

förbättringar i kommunen. Cele och van der Burgt (2013), Kudra och Driskell (2009) och 

Boverket (2000) anser att en bra dialogstrategi för att involvera ungdomar i planeringen 

är att söka upp ungdomarna i skolan eller på ungdomsgårdar, detta är miljöer som de 

flesta ungdomar känner sig bekväma i. 

 

I fokusgrupperna nämnde några ungdomar ett förslag om att de skulle kunna bli inbjudna 

till kommunhuset en hel- eller halvdag och diskutera olika planeringsfrågor. Detta 

samtidigt som de själva får rita upp sina idéer och förslag. Detta är en dialogmetod som 

liknar den dialogmetod som Cushing (2014) förespråkar där ungdomarna får vara med 

och rita egna översiktsplaner över sin kommun eller ett visst område. Hon anser att den 

här dialogmetoden uppmuntrar ungdomarna till kreativitet samtidigt som den bidrar till 

att de kan vara delaktiga i planeringsprocessen. Det visade sig att ungdomar som deltog i 

undersökningen fick en större förståelse för kommunens arbete samtidigt som det lockade 

fler ungdomar att vilja delta. Även Boverket (2000) ger förslag på en liknande 

dialogmetod där planerarna involverar en grupp ungdomar i ett specifikt planärende. 

Ungdomarna får sedan tillsammans med planerarna skissa och diskutera fram förslag på 

hur området ska utformas. Detta kan vara ett bra sätt att få ungdomarna delaktiga 

samtidigt som de får känna att kommunen verkligen tar till sig deras tankar och åsikter, 

vilket i sin tur kan leda till en ännu större delaktighet. Enkätundersökningen visade att det 

var 38 procent av de 128 tillfrågade ungdomarna som var intresserade av att delta i 

kommunens planering. Samtidigt visade fokusgrupperna att intresset var högt bland 

deltagarna, detta kan bero på att de som deltog i fokusgrupperna redan var intresserade av 

att även delta i kommunens planering. Det framkom även under fokusgrupperna att 

ungdomarnas intresse för att vara delaktiga i kommunens planering troligen skulle öka 

om kommunen visade att de tog till sig ungdomarnas tankar och åsikter. Detta anser även 

Bartlett (2012) som hävdar att ungdomar har ett behov av att känna att de är en del av 
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samhället och samtidigt känna att de kan vara med att påverka om de själva vill. 

Enkätundersökningen visade att 26 procent av Ockelbos ungdomar kände att de kunde 

påverka planeringen i kommunen. Både denna siffra samt resultatet som visade att 38 

procent ville vara delaktiga kanske skulle kunna höjas med hjälp av dialogmetoderna som 

Cushing (2014) och Boverket (2000) förespråkar. Utifrån resultaten från fokusgrupperna 

och enkätundersökningen är detta en dialogmetod som Ockelbo kommun samt andra 

landsbygdskommuner och kommuner med gles landsbygd kan tillämpa för att involvera 

ungdomar. 

 

Något som också framkom av både fokusgrupper och undersökningen på de två svenska 

kommunerna var att återkoppling är en viktig faktor för att ungdomarna ska behålla 

intresset för att vilja vara delaktiga i kommuners planering. Detta genom att de får veta 

vad som sker i kommunen. Det visar att kommunen verkligen har lyssnat och tagit till sig 

deras förslag på ändringar och förbättringar. Både Emmaboda och Malung-Sälen arbetade 

med att återkoppla till ungdomarna under arbetets gång eftersom det hade visat sig vara 

en dialogstrategi som gjorde att engagemanget upprätthölls. Detta var ungdomarna i 

fokusgrupperna även tydliga med att poängtera och de menade även att det inte spelade 

någon roll om arbetet gick långsamt. De ville ändå veta hur det hade gått och vilket skede 

kommunen var i med sitt arbete. Detta för att få veta att kommunen tagit till sig 

ungdomarnas åsikter och tankar även om det endast handlade om vart det skulle stå en 

bänk eller vilken färg den skulle ha. En bristande återkoppling kan leda till att kommunen 

upplever ett lågt engagemang samtidigt som ungdomarna upplever att kommunen inte tar 

till sig deras synpunkter. Därför har återkoppling en stor betydelse i arbetet med 

ungdomar. 

 

Sociala medier är något som de flesta av Sveriges medborgare använder och delar 

information via. På dessa sociala medier kan information spridas snabbt och det är 

möjligt att nå ut till tusentals människor (Evans-Cowely & Hollander, 2010). Detta har 

kommuner, föreningar och andra verksamheter tagit till vara på genom att finnas 

tillgängliga på sociala medier. Till exempel använder Malung-Sälens kommun Facebook 

som ett komplement för att nå ut till sina ungdomar, där har bland annat ungdomsgården 

en egen Facebooksida där de delar information. Evans-Cowely och Hollander (2010) 

anser att nätbaserade dialogmetoder borde utvecklas och användas mer, eftersom 

människor aktivt kan vara med och delta i olika processer, även inom samhällsplanering. 

Genom att ha ett utställningsforum i sociala medier kan det användas som ett 

komplement till de traditionella samråden samt utställningsplatserna som bibliotek och 

kommunhus. Detta kan bidra till ett ökat deltagande eftersom att planerna blir mer 
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lättillgängliga för samtliga medborgare. Sociala medier gör det möjligt för fler att ta del 

av planerna, dock kan förståelsen av planerna fortfarande diskuteras. 

 

Enligt Checkoway (2010) kan ungdomar bidra med nyskapande idéer och förslag som 

vuxna individer inte har i sitt perspektiv. Detta anser även Boverket (2000) i deras “att 

tänka på”-lista, där de en av punkterna förespråkar kunskapen om livet som minst lika 

viktigt som fackkunskap. I listan finns även förslag om att söka upp ungdomar där de 

befinner sig och är tillgängliga. Genom undersökningen på de två svenska kommunerna 

samt fokusgrupperna framgick det även att kommunerna och ungdomarna anser att detta 

är en effektiv och bra dialogmetod att möta ungdomar på. 

 

De framtagna dialogmetoderna och dialogstrategierna är rekommendationer på 

dialogmetoder och dialogstrategier som möjligen kan öka ungdomars delaktighet och 

engagemang inom samhällsplaneringen. Det som kan konstateras är att det finns fördelar 

och nackdelar med dessa dialogmetoder och dialogstrategier, där vissa kräver mer eller 

mindre tid och resurser. Dock krävs det en djupare studie där dessa dialogmetoder testas 

och därefter analyseras samt utvärderas för att uppnå ett direkt resultat på vilka fördelarna 

och nackdelarna är med de valda dialogmetoderna. 
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6 Slutsats 

Det finns en potential till stort engagemang bland Ockelbos ungdomar i åldrarna 13-15 år 

och intresset är relativt högt. Dock framgick det av fokusgrupperna att kommunen inte tar 

deras tankar och åsikter på allvar, vilket är något som kommunen måste bli bättre på att 

framhäva. Detta är troligtvis ett problem som flera svenska kommuner har, inte bara 

Ockelbo. För att vidareutveckla denna potential till ett starkare engagemang och samtidigt 

bibehålla det redan existerande intresset måste kommunen prioritera ungdomsfrågorna. 

Det är betydligt enklare att arbeta med ungdomsfrågorna om det finns tydliga riktlinjer 

för hur arbetet ska gå till och om alla strävar mot samma mål. 

 

Det har även visat sig att återkoppling har en större betydelse än vad vi tidigare trodde i 

början av studien. Ungdomarna förstår att kommunens arbete kan ta tid och anser att 

återkoppling är viktigt för att kommunen ska upprätthålla det intresse som finns. Genom 

en aktiv återkoppling kan engagemanget upprätthållas, den kan till och med öka bland 

ungdomarna. Däremot kan en bristande återkoppling resultera i att ungdomarna tolkar 

kommunens agerande som ett ointresse och att kommunen inte tar dem på allvar. Detta är 

ett missförstånd som kan försvåra framtida samarbeten mellan kommunens politiker, 

tjänstemän och ungdomar. Det är viktigt att förklara för ungdomarna vad som har gjorts, 

vad som kommer att göras, ungefär hur lång tid det kommer att ta samt varför vissa idéer 

och förslag genomförs medan andra inte kan utföras. Det är även viktigt att återkoppla 

trots att ingen stor förändring har skett eller om arbetet går långsamt på grund av hinder. 

Detta för att informera ungdomarna vilket skede arbetet är i. Återkoppling bidrar även till 

att ungdomarna får en större förståelse och bättre insikt för kommunens arbete. 

 

Ett bra sätt att nå ut till ungdomar är att kontakta dem via skolan, där de känner sig 

bekväma. Många av ungdomarna anser att det kan vara svårare att kontakta dem på 

fritiden eftersom att många redan har andra aktiviteter planerade för kvällen. Dock var 

ungdomsråd ett förslag på en början av ett kontinuerligt arbete med ungdomar både i och 

utanför skolan. Genom ett ungdomsråd får ungdomarna arbeta med varandra och 

diskutera fram olika idéer och förslag som sedan kan framföras till kommunens politiker 

och tjänstemän. Ungdomarna anser även att fler ungdomar skulle vara delaktiga och 

engagera sig om en hel skoldag skulle vara avsatt för att diskutera samhälls- och 

ungdomsfrågor, som en demokratidag. När ungdomarna får diskutera deras tankar och 

åsikter tillsammans med kommunens politiker och tjänstmän kan detta engagemang 

smitta av sig till andra ungdomar som kanske senare bestämmer sig för att delta på 
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demokratidagen. Ett annat förslag på en dialogmetod som ungdomarna anser skulle vara 

effektivt i arbetet med ett ökat deltagande är om de i ett specifikt planärende själva 

antigen får rita eller skriva upp och sedan diskutera sina idéer. Detta skulle även kunna 

genomföras i samband med en demokratidag. Med dessa dialogmetoder och 

dialogstrategier skulle Ockelbo kommun, landsbygdskommuner samt kommuner med 

gles landsbygd möjligen kunna öka ungdomars deltagande i samhällsplaneringen. Detta 

eftersom kommunerna genom dessa dialogverktyg ger sina yngre invånare en indikation 

på att de tar till sig ungdomarnas synpunkter och visar att de verkligen lyssnar på vad 

ungdomarna har att säga. 

 

Med de framtagna dialogmetoderna och dialogstrategierna rekommenderas det att 

Ockelbo kommun prövar sig fram för att säkerställa att dessa dialogmetoder och 

dialogstrategier är lämpliga för Ockelbo kommun. 
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7 Framtida studier 

Det skulle vara intressant om denna studie skulle utvecklas och studeras ur ett 

befolkningsutvecklingsperspektiv. Det har i tidigare studier visat att en god uppväxt i sin 

hemstad kan påverka ungdomarnas känsla av att vilja stanna eller återvända till 

hemkommunen. Därför skulle det vara intressant om en vidare studie utfördes genom att 

skapa en prognos över de dialogmetoder och dialogstrategier som tagits fram i denna 

studie och se om dessa senare påverkar människors in- eller utflyttning. 

 

I detta examensarbete var KFUMs ungdomskommunrankning ett stöd vid urvalet av 

kommuner. En vidare studie skulle kunna utföras istället med en mer auktoritär källa, 

som till exempel från en myndighet. Dels för att de valda kommunerna kanske inte skulle 

vara desamma och sedan för att kunna jämföra resultaten. Ett annat intressant perspektiv 

är om detta examensarbete genomfördes med politiker istället för ungdomar i 

åldersgruppen 13-15 år. Många svenska kommuner vill involvera ungdomar i 

planeringen, dock behöver det undersökas hur politikers inställningar är mot ungdomars 

deltagande. Det krävs en vidare studie för att kunna yttra sig om för- och nackdelar. Detta 

eftersom de behöver beprövas för att se om dialogmetoderna och dialogstrategierna har 

en positiv eller negativ påverkan på ungdomsdeltagandet. 
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9 Bilagor  

Bilaga 1: Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning april 2015: Ungdomars delaktighet i 

kommunens planering 

 

Vi är två studenter som läser sista året på samhällsplanerarprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som 

handlar om ungdomars delaktighet i kommunens planering. Med 

ungdomars deltagande kan Ockelbo kommun få ett mer demokratiskt och 

rättvist samhälle som du som ungdom kan leva i. Vi uppskattar att du tar 

dig tiden och svarar på dessa frågor. Två frågor är skriv-frågor, där du 

behöver skriva kort om dina åsikter och resterande frågor är det bara att 

ringa in. 

___________________________________________________ 

1.      Ålder: 

 

2.     Tjej eller Kille 

 

3.     Skulle du vilja vara delaktig i kommunens utveckling och planering av 

samhället? T.ex. nya bostadsområden, idrottsanläggningar, parkområden. 

 

X. JA   X. Nej 

 

4.     Har du någon gång blivit tillfrågad att delta i kommunens planering? 

 

X. JA   X. Nej 

 

5.     Känner du att du kan påverka utvecklingen/planeringen i din 

kommun?  

 

X. JA   X. Nej 
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6.     Vad skulle du vilja vara med att påverka i kommunen? 

 

X. Bostäder 

X. Vägar och cykelvägar 

X. Idrottsfrågor 

X. Friluftsområden 

X. Evenemang 

X. Annat 

 

Om du svarat annat, vad skulle det kunna vara? 

Svar: 

 

7.      Vet du vem du kan kontakta när du vill lämna förslag på förändring till 

kommunen? 

X. JA   X. Nej 

 

8.     Skriv kort vad du tycker är bra med Ockelbo 

 

Svar: 

 

9.     Skriv kort vad du tycker behöver förbättras i Ockelbo 

 

Svar: 

 

Tack för att ni tog er tid att delta i vår enkätundersökning! 

 

Har ni några tankar och funderingar kan ni kontakta oss antingen via mejl 

eller via telefon. 

Asmah Ismaal                                                              Amanda Stenberg 

ofk12ail@student.hig.se                                            ofk12asr@student.hig.se 

076XXXXXXX                       070XXXXXXX 
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Bilaga 2: Undersökning av två svenska kommuner 

 

Frågor till Malung-Sälen 

Ni låg på plats 67 på ungdomskommunrankingen år 2012 och klättrade upp till 

fjärdeplats år 2013. Hur har ni arbetat för att nå denna fina placering? 

Hur arbetar ni för att öka ungdomsdeltagandet i kommunen?  

Har ni någon/några speciella strategier eller metoder?  

Är det någon metod/strategi som har fungerat bäst, sett från inflytande, deltagande 

och ökat engagemang från ungdomarna?  

Hur möter ni ungdomars idéer och tankar?  

Har ni personal som är avsatt för att arbeta med just ungdomsfrågor? 

Har ni en kontaktperson som ungdomarna vet att de kan vända sig till? 

 

Hur mycket får ungdomarna delta i kommunens planering?  

Vilka frågor anser ni är relevanta för ungdomarna att delta i?  

Finns det någon begränsning? 

 

Hur anser ni att kommunen kan skapa ett attraktivt samhälle för ungdomar?  

Hur tycker ni att kommunen ska gå tillväga för att upprätthålla ungdomarnas 

intresse?  

Hur får ni ungdomarna engagerade? 

 

Ser ni att det är en fördel eller nackdel att ni är en mindre kommun när det gäller 

att nå ut till ungdomar? Och vad skulle det kunna vara?  

 

Har ni några dokument som ni skulle vilja dela med er av om hur man kan öka 

ungdomars deltagande? 
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Frågor till Emmaboda 

Ni har legat etta på ungdomskommunsrankingen två år i rad, 2012 och 2013. Hur 

arbetar ni för att öka ungdomsdeltagandet i kommunen?  

Har ni någon/några speciella strategier eller metoder?  

Är det någon metod/strategi som har fungerat bäst, sett från inflytande, deltagande 

och ökat engagemang från ungdomarna?  

Hur möter ni ungdomars idéer och tankar?  

Har ni personal som är avsatt för att arbeta med just ungdomsfrågor? 

Har ni en kontaktperson som ungdomarna vet att de kan vända sig till? 

 

Hur mycket får ungdomarna delta i kommunens planering?  

Vilka frågor anser ni är relevanta för ungdomarna att delta i?  

Finns det någon begränsning? 

 

Hur anser ni att kommunen kan skapa ett attraktivt samhälle för ungdomar?  

Hur tycker ni att kommunen ska gå tillväga för att upprätthålla ungdomarnas 

intresse?  

Hur får ni ungdomarna engagerade? 

 

Ser ni att det är en fördel eller nackdel att ni är en mindre kommun när det gäller 

att nå ut till ungdomar? Och vad skulle det kunna vara?  

 

Har ni några dokument som ni skulle vilja dela med er av om hur man kan öka 

ungdomars deltagande? 


