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SAMMANFATTNING 
Studien syftar till att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i 
beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva 
metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. Syftet besvaras 
genom en fallstudie där tre kommunala stadsutvecklingsprojekt jämförs; Stockholms 
stadsbyggnadskontor barn- och ungdomssamråd i samband med framtagning av en ny översiktsplan, 
Skärholmens stadsdelsförvaltnings ombyggnation av Flygplansparken och Unga Kommunutvecklare 
Norrköping 2016. De forskningsfrågor som ligger till grund för fallstudien berör vilka dialogmetoder 
som används i kommunikation med ungdomar under dessa stadsutvecklingsprojekt och hur väl dessa 
bedöms fungera. Forskningsfrågorna berör även vilka strategiska mål och riktlinjer som används för 
att involvera ungdomar i beslutsfattandet i samband med stadsutvecklingsprojekt, samt vilka 
utmaningar kommunanställda tjänstepersoner ser med ungdomsdialog på projektnivå. Slutligen 
undersöks även hur uppföljning och återkoppling genomförs, samt hur ungdomar upplever 
kommunens kommunikativa arbete i rollen som delaktiga i medborgardialogen och mottagare av 
kommunikation. 
 
Studiens syfte undersöks genom en trianguleringsmetod bestående av semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer med kommunala tjänstepersoner, en kvalitativ enkätintervju med deltagande ungdomar, 
samt sekundär datainsamling från intern dokumentation, utvärderingar och rapporter från respektive 
stadsutvecklingsprojekt. Insamlad data har analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk, som är 
uppdelat i tre delar där en väsentlig utmaning och ett steg under kommunikationsarbete diskuteras 
utifrån tidigare forskning. Den första delen handlar om att få kunskap om ungdomar som målgrupp, 
den andra om att planera en kommunikationsstrategi som når denna målgrupp och den tredje om att 
bedöma effektiviteten i valda kommunikationsmetoder och strategier.  Tillsammans ger delarna 
nödvändiga insikter för att kunna analysera insamlad data och besvara forskningsfrågorna. 
 
Utifrån studiens analys och resultat dras slutsatsen att det inom undersökningens sammanhang finns 
en viss skillnad i hur kommunala tjänstepersoner upplever det kontinuerliga kommunikationsarbetet 
gällande ungdomsdialog, och ungdomars upplevelser som målgrupp och dialogdeltagare. Inom de 
avgränsningar som undersöks i studien kan det konstateras att det finns ett behov av att utveckla 
dialogmetoder för att nå ungdomar som inte redan är engagerade och på så sätt uppnå en bredare 
representation bland dialogdeltagarna i stadsutvecklingsprojekt. Utifrån detta konstateras att den 
kontinuerliga kommunikationen mellan kommuner och ungdomar behöver förenklas och göras mer 
lättillgänglig för att öka kännedomen om ungdomars möjlighet till delaktighet och påverkan av 
kommunalt beslutsfattande, samt minska ungdomars upplevda avstånd till kommunala beslutsfattare 
och därmed öka förståelsen för beslutsfattande processer. Det finns även ett behov av att öka 
ungdomars generella kunskap om den interna verksamheten inom kommun, stadsbyggnadskontor och 
stadsdelsförvaltning, t.ex. vem som gör vad och vilka tjänstepersoner som ungdomar har möjlighet att 
kontakta med eget initativ till medborgarengagemang. Slutligen konstateras att effektiviteten i 
kommunens digitala dialogmetoder behöver utvecklas i syfte att nå ut till en större del av målgruppen.  
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ABSTRACT 
The study investigates how municipalities communicate to adolescents and involve them in the 
decision making during urban development projects. The purpose of the study is to evaluate effective 
municipal communication methods for citizen dialogue with adolescents as a target group. The study 
consists of a case study in which three municipal urban development projects are compared; 
Stockholm City Planning Office Child and Youth Consultation in correlation with the development of 
a new overview plan, Skärholmen District Administration's reconstruction of the Flygplanspark and 
Young Municipal Developers Norrköping 2016. The research questions underlying the case study 
concerns which dialogue methods are used in communication with adolescents during these urban 
development projects, and how effective the used methods are. The research questions of the study 
also concern what strategic goals and guidelines are used to involve adolescents in decision making in 
correlation with urban development projects, as well as the challenges faced by municipal personnel 
members regarding youth dialogue at a project level. Finally, the study also investigates how 
follow-up and feedback are conducted by the municipality, as well as how adolescents perceive the 
municipality's communicative work as part of the citizen dialogue and recipients of municipal 
communication initiatives. 
  
The case study has been conducted through  a triangulation method consisting of semistructured 
qualitative interviews with municipal service personnel, a qualitative questionnaire interview with 
adolescents participating in each urban development project, as well as secondary data collection from 
internal documentation, evaluations and reports from each municipality. The data has been analyzed 
based on the theoretical framework of the study, which is divided into three parts where a significant 
challenge and a step in communication are discussed based on previous research. The first part of the 
theoretical framework is about acquiring knowledge of adolescents as a target group, the other about 
planning a communication strategy to successfully reach the target group, and the third to assess the 
effectiveness of selected communication methods and strategies. Together, the theoretical framework 
provide the necessary insights to analyze the collected data and answer the research questions. 
  
Based on the analysis and results of the case study, the conclusion is that within the context of the 
study there is a certain difference in how municipal personnel experience the communication 
regarding youth dialogue, and adolescent's experiences as a target group and dialogue participants. 
Within the delimitations of the case study, it is noted that there is a need to develop dialogue methods 
for reaching adolescents who are not already engaged in municipal questions, and thus achieve a 
broader representation among the dialogue participants in urban development projects. Based on this, 
it can be seen that the communication between municipalities and adolescents needs to be simplified 
and made more accessible to raise awareness about the opportunities for participation and influence of 
the decision making. It can also be seen that to reduce the perceived distance between adolescents and 
municipal decision makers would increase the understanding of decision-making processes among 
adolescents. There is also a need to increase adolescent's general knowledge of the internal activities 
within the municipality, urban construction and administration. Finally, the efficiency of the 
municipality's digital dialogue methods needs to be developed in order to reach a larger part of the 
target group. 



KEYWORDS 
Youth Dialogue, City Development, City Planning, Municipality, Adolescent, Participation, 
Engagement, Commitment, Communication, Strategy, Citizen Dialogue, Decision Making, 
Efficiency, Evaluation 
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1. INLEDNING 
Syftet med arbetet är att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar i samband med 
stadsutvecklingsprojekt och hur de involverar denna medborgargrupp i kommunalt beslutsfattande. 
Syftet är även att utvärdera effektiva metodval för kommunikation och medborgardialog med 
ungdomar som målgrupp. Med dialogmetoder avses verktyg för att uppmuntra delaktighet och 
inflytande över beslutsfattande, t.ex. fokusgrupper, workshops, webbaserade metoder, personliga 
möten och värderingsövningar med syfte att samla information om ungdomars synpunkter och behov 
gällande stadsutveckling. Undersökningen bygger på en jämförande fallstudie av 
stadsutvecklingsprojekt utförda av Stockholms stadsbyggnadskontor, Skärholmens 
stadsdelsförvaltning och Norrköpings kommun. Samtliga avsändare undersöks som delar av den 
kommunala verksamheten och benämns därför som kommuner. Fallstudien utmynnar i en utvärdering 

3 



av olika dialog- och kommunikationsmetoder, samt en analys av utmaningar gällande kommunernas 
arbete inom kommunikation och medborgardialog med ungdomar. 
 
Ungdomar som medborgargrupp definieras ofta som en svårnådd målgrupp i många 
kommunikationssammanhang. Att nå ut till denna medborgargrupp är även en utmaning för 
kommuner i arbetet med att nå ungdomar med inbjudan till medborgardialog och uppmuntran till 
deltagande i kommunalt beslutsfattande. I stadsutvecklingssammanhang är ungdomar inte bara en 
inflytelserik medborgargrupp av starka synpunkter och behov, utan även framtidens medborgare och 
brukare av de bostadsområden och offentliga utrymmen som byggs idag. Detta medför vikten av 
effektiv kommunikationsstrategier, lättillgängliga dialogverktyg och välfungerande dialogmetoder 
som på ett värdefullt sätt kan hjälpa kommunen att få kunskap om ungdomars synpunkter och behov 
gällande stadens förbättringsmöjligheter. Detta är även viktigt i syfte att minska avståndet mellan 
kommun och medborgare genom transparenta beslutsfattande processer och att sprida kunskap om 
den kommunala verksamheten bland ungdomar.  
 
 
1.1 Bakgrund 
En välfungerande medborgardialog främjar demokratin och minskar glappet mellan medborgare och 
beslutsfattare (Bornemark, 2016). Enligt Bornemark (2016) bygger begreppet på idén om att alla ska 
få höras, lyssnas till och ha möjlighet att påverka stadens utveckling. Medborgardialog inom 
kommuner, landsting och regioner ska därför integreras som en del i styrning och 
verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart och demokratiskt samhälle. Utmaningen ligger, 
enligt Bornemark (2016), i att utforma kommunikationsstrategier på ett sätt som når den tänkta 
gruppen medborgare och uppmuntrar till dialog och informationsutbyte, en utmaning som är speciellt 
viktig att tackla i kommunikation med ungdomar. Ungdomar är en svår grupp att nå, både för att de är 
en stor medborgargrupp till antalet och för att behoven inom gruppen är spridda (Froonjian och 
Garnett, 2013). Ungdomar och andra svårnådda medborgargrupper är idag bland de snabbast växande 
samhällssegmenten, statliga tjänsteleverantörer kan därför inte längre enbart lita på konventionella 
kommunikationsmetoder och nöja sig med att endast föra en dialog med representanter från enskilda 
samhällsgrupper (Froonjian et al., 2013). I stadsutvecklingsprojekt definieras ungdomar som 
framtidens brukare av de offentliga rummen och de stadsområden vi planerar och bygger idag, de är 
därför en viktig grupp att nå ut och lyssna till (Bornemark, 2016). Effektiv och strategisk 
kommunikation är verktyget i att förstå och analysera de behov och åsikter som formas inom denna 
medborgargrupp, i syfte att låta framtidens medborgare påverka stadens utveckling i rätt riktning 
(Froonjian et al., 2013). 
 
Att kommunicera till ungdomar och analysera denna medborgargrupp som målgrupp är en komplex 
utmaning för alla som arbetar inom kommunikation, oavsett om syftet är att kommunicera ett budskap 
eller bjuda in till dialog. En viktig del av en målgruppsanalys och analys av vilka behov som finns 
inom den specifika målgruppen är att fastställa vilka demografiska fakta som ska tas i beräkning och 
hur man på ett effektivt sätt når en verklighetstrogen och representativ del av målgruppen i sin 
kommunikationssatsning (Froonjian et al., 2013). Detta är inte minst en viktig utmaning att bemöta ur 
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ett demokratiskt syfte i kommunikationsarbetet inom kommunala beslutsfattare och organisationer för 
att skapa ett fotfäste och en tilltro inom en växande och inflytelserik medborgargrupp med starka 
viljor och behov (Bornemark, 2016). 
 
Jämförelsen av ungdomsdialogen i samband med stadsutvecklingsprojekt utförda av Norrköpings 
kommun, Stockholms stadsbyggnadskontor och Skärholmens stadsdelsförvaltning görs för att 
undersöka hur interna mål, syfte och målgrupp för ett specifikt stadsutvecklingsprojekt påverkar valet 
av kommunikationstrategi och dialogmetod för medborgardialog med ungdomar. Norrköping, 
Stockholm och Skärholmen är tre stadsområden med olika förutsättningar när det kommer till t.ex. 
etnisk och kulturell mångfald, socioekonomiska skillnader, utbud och tillgång till fritidsaktiviteter. 
(Norrköpings kommun, 2016; Stockholms stad, 2013). I det här sammanhanget undersöks Norrköping 
som en småstad med stora framtida ambitioner gällande stadsutveckling, Stockholm som en snabbt 
växande storstad med en allt tätare stadskärna och pressad bostadsmarknad, samt Skärholmen som en 
storstadsförort med stora utvecklingsmöjligheter och stigande behov av stadsutveckling i form av 
bostäder och offentliga mötesplatser. De jämförda projekten varierar i omfattning gällande resurser 
som tidsram och budget, samt har olika mål och bakgrund. Jämförelsen mellan dialogmetoder och 
kommunikationsstrategier för ungdomsdialog inom stadsutvecklingsprojekt utförda i dessa områden, 
samt vilka utmaningar de mött, kan därför ge intressanta insikter om hur mål, tillgängliga resurser och 
övriga förutsättningar påverkar val av kommunikationsstrategier och dialogmetoder för 
ungdomsdialog. Jämförelsen kan även ge kunskap i hur kommuner bemöter utmaningar i 
kommunikation med ungdomar som målgrupp, samt hur effektiva valen av dialogmetod är i att nå ut 
till den specifika medborgargruppen. De tre stadsutvecklingsprojekt som kommer att jämföras i 
fallstudien är Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016, Stockholms Stad barn- och ungdomssamråd 
i samband med framtagning av en ny översiktsplan och Skärholmens Stadsdelsförvaltning 
ombyggnation av Flygplansparken. Läs mer om respektive stadsutvecklingsprojekt i 3.2.1. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Utmaningen i arbetet med ungdomsdialog involverar att utforma kommunikationsstrategier och 
dialogmetoder som når den specifika gruppen medborgare och uppmuntrar till engagemang, dialog- 
och informationsutbyte. Ungdomar är svårdefinierade som medborgar- och målgrupp, dels för att de 
är många till antalet och dels för att behoven inom gruppen är spridda. Effektiva 
kommunikationsstrategier och välfungerande dialogmetoder är därför avgörande verktyg för att 
upptäcka och analysera de behov och åsikter som formas inom denna medborgargrupp, i syfte att 
involvera framtidens medborgare i kommunens beslutsfattande och planering av stadsmiljöns 
utveckling.  
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1.3 Syfte 
Studiens syfte är att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i 
beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva 
metodval för kommunikation och dialog med ungdomar som målgrupp. 
 
1.3.1 Forskningsfrågor 

● Vilka dialogmetoder används i kommunikationen med ungdomar och hur väl bedöms dessa 
metoder fungera? Hur skiljer sig dessa mellan de jämförda stadsutvecklingsprojekten? 

 
● Vilka strategiska mål och kommunikativa riktlinjer används för att involvera ungdomar i det 

kommunala beslutsfattandet i samband med stadsutvecklingsprojekt? Hur skiljer sig dessa 
mellan de jämförda stadsutvecklingsprojekten? 

 
● Vilka utmaningar ser kommunanställda tjänstepersoner med ungdomsdialog och 

kommunikation med ungdomar på projektnivå, hur bemöter man dessa? 
 

● Hur genomförs uppföljning och återkoppling av ungdomsdialogen, d.v.s. hur används och 
redovisas dialogens resultat och synpunkter i ett konkret genomförande? 

 
● Hur upplever ungdomar kommunens kommunikativa arbete, i rollen som delaktiga i 

medborgardialogen och mottagare av kommunikation? Hur skiljer sig dessa mellan de 
jämförda stadsutvecklingsprojekten? 

 
 
1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka tre specifika stadsutvecklingsprojekt från en kommun, ett 
stadsbyggnadskontor och en stadsdelsförvaltning. Aspekter och insikter från liknande 
stadsutvecklingsprojekt utförda av samma avsändare har därmed prioriterats bort i syfte att låta de 
specifika projekten representera kommunens kontinuerliga strategiska arbete med ungdomsdialog. De 
specifika stadsutvecklingsprojekten har valts ut med motiveringen att de är utförda av olika delar av 
den kommunala verksamheten som projektdrivande avsändare och initiativtagare till ungdomsdialog. 
I de områden där respektive stadsutvecklingsprojekt har genomförts finns även olika förutsättningar i 
form av t.ex. stadsyta och socioekonomiska förhållanden att förhålla sig till i beslutsfattande, 
planering och genomförande. En jämförelse mellan dessa anses därför utgöra ett lämpligt 
diskussionsunderlag av likheter och skillnader i hur ungdomsdialog kan genomföras i samband med 
stadsutvecklingsprojekt, samt vilka dialogmetoder och utmaningar de kan möta. 
 
Den jämförande fallstudien utgår från kvalitativa intervjuer med två representanter från respektive 
stadsutvecklingsprojekt, en tjänsteperson och en ungdom som deltagit i dialogen under det aktuella 
projektet. Detta är fallet i samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt, med undantag för Norrköpings 
kommun där två tjänstepersoner har intervjuats. Detta gjordes då den ena intervjuade representanten 
inte ansågs ha tillräcklig insikt i kommunens strategiska kommunikationsarbete med sociala medier, 
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vilket krävde att ytterligare en tjänsteperson från kommunen intervjuades för att komplettera med 
relevant data. Samtliga intervjuer med representanter från respektive stadsutvecklingsprojekt utfördes 
med syftet att undersöka projekten ur både ett avsändar- och mottagarperspektiv, ett tjänstepersons- 
och ett ungdomsperspektiv.  
 
Under ett antal av intervjuerna diskuterades ungdomsdialog riktad till barn i förskoleåldern. Ämnet 
undersöks ur både ett barn- och ungdomsperspektiv, men fokus för studien kommer att ligga på 
ungdomsdialog riktad till ungdomar över tio och upp till övre tonåren. Detta görs då studiens 
omfattning är anpassad efter ett begränsat tidsspann.  
 
 
1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av det teoretiska ramverket för studien. Det teoretiska 
ramverket är uppdelat i tre delkapitel där det första kapitlet diskuterar teori gällande att få kunskap om 
ungdomar som målgrupp, det andra att utforma en kommunikationsstrategi som når denna målgrupp, 
samt det tredje att utvärdera effektiviteten i valda kommunikationsmetoder och strategier. Vidare 
presenteras den kvalitativa metod som har använts under studien, följt av en diskussion gällande 
ansats, förstudie, upplägg för genomförda intervjuer och presentation av intervjupersoner, samt 
analysprocess och metodkritik. Studiens data och intervjuresultat presenteras genom kategoriserade 
delpkapitel där ungdomsdialogen under samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt diskuteras 
djupgående utifrån följande jämförelsepunkter: dialogmetoder, mål och strategier, utmaningar, 
återkoppling och resultat, samt utvärdering ur målgruppens perspektiv. Vidare analyseras studiens 
data med utgångspunkt i det teoretiska ramverket, följt av en sammanställning av studiens resultat där 
genomgångna forskningsfrågor besvaras utifrån analysen. Slutligen presenteras studiens slutsatser, 
diskussion och förslag till vidare studier. 
 
 
 
 
 
 
2. TEORETISKT RAMVERK 
I detta avsnitt presenteras teorier relevanta för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Den 
teoretiska ramen för arbetet är uppdelad i tre delar, där varje del diskuteras utifrån tillhörande teori. 
Varje del presenterar en väsentlig utmaning och ett steg under kommunikationsarbetet i de jämförda 
stadsutvecklingsprojekten. Tillsammans ger delarna nödvändiga insikter för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Den första delen handlar om att få kunskap om ungdomar som målgrupp, den 
andra om att planera en kommunikationsstrategi som når denna målgrupp och den tredje om att 
bedöma effektiviteten i valda kommunikationsmetoder och strategier. 
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2.1 Att få kunskap om ungdomar som målgrupp 
Detta avsnitt tar upp teoretiska aspekter avseende att som avsändare få kunskap om ungdomar som 
mottagare av kommunikation och dialoginitiativ, vilket är den första utmaningen och det 
möjliggörande steget i att effektivt kommunicera till en specifik målgrupp (Hannan, 2011). De 
områden som diskuteras utifrån relevant teori är mångfald och trender, kontinuerligt utbyte, samt 
samarbeten och uppmuntran till engagemang.  
 
2.1.1 Mångfald och trender 
Richards-Shuster och Dobbie (2011) beskriver ungdomars medborgarverksamhet som den process 
genom vilken unga människor engagerar sig i samhällsfrågor och beslut med en direkt påverkan på 
deras liv. Hannan (2011) menar att det finns en tendens att se ungdomar som en homogen målgrupp 
och att man istället måste påminnas om att ungdomar är en målgrupp av mångfald och enskilda 
individer. Vidare påpekar Hannan (2011) att en målgruppsanalys av ungdomar bör ta hänsyn till en 
mångfald i ålder, intressen, mognad, etnicitet och i upptagning av samhällsinformation och 
kommunikation. Genom en bredare analys av begreppet ungdomar och genom en variation av 
kommunikationsformer kan avsändaren nå en större del av målgruppen (Hannan, 2011). Hannan 
(2011) presenterar ett antal demografiska faktorer som bör inkluderas i en sådan analys; 
avgränsningar gällande medborgarantal, åldersspann, boendeformer, inkomst, information om arbete 
och umgängesplatser. Grundläggande fakta som dessa kan, enligt Hannan (2011), ge fördjupade 
insikter i behoven inom målgruppen och vilka kommunikationsformer som är effektiva i att nå dem. I 
kombination med detta påpekar Hannan (2011) även vikten i att som avsändare hålla sig uppdaterad 
kring trender, teknologi och jargong inom målgruppen, t.ex. genom att arrangera fokusgrupper med 
representanter från den. Att inleda samarbeten med andra aktörer som bedriver ungdomsdialog kan 
även vara effektivt i kommunikationsarbetet, för att på så sätt underlätta för relationsbyggande och 
direkt dialog med målgruppen. Detta belyser även Froonjian et al. (2013), som menar att beslutsfattare 
och kommunikatörer inom kommunala verksamheter måste kunna interagera med medborgargrupper 
som är svåra att nå genom konventionella kommunikationskanaler. De menar även att det är viktigt att 
utvärdera dessa kommunikationsbarriärer och förstå bakgrunden till vad som gör dessa grupper 
svårnådda för att kunna utforma lämpliga kommunikationsstrategier. En misstro för beslutsfattare och 
politiska beslutsprocesser, en hög frånvaro vid samråd öppna för allmänheten och en avsaknad eller 
ovetskap om kommunens kommunikationskanaler är några av de största utmaningarna i 
kommunikation till bl.a. ungdomar, enligt Froonjian et al. (2013). 
 
2.1.2 Kontinuerligt utbyte 
Greene (2013) menar att målgruppens förståelse av kommunikation bäst nås genom att fånga 
målgruppens totala uppmärksamhet, då uppmärksamhet innebär en nödvändig men inte tillräcklig 
förutsättning för förståelse av ett budskap och efterföljande respons. För att målgruppen ska förstå och 
nås av kommunikationen måste det bakomliggande syftet engagera målgruppen eller på annat sätt 
skapa förutsättningar för dem att bearbeta informationen (Greene, 2013). Detta kan, enligt Greene 
(2013), t.ex. innebära att skapa möjligheter för målgruppen att interagera med likasinnade på ett 
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meningsfullt sätt och uppmuntra till informationsutbyte på ett sätt som är relevant och relaterbart för 
målgruppen.  
 
Gurstein et al. (2003) definierar ungdomsdialog som ett meningsfullt utbyte som involverar att 
erkänna och vårda ungdomars styrkor, intressen och förmågor genom att tillhandahålla verkliga 
möjligheter att engagera sig i beslut som påverkar dem på individuell och samhällelig nivå. Den 
viktiga uppgiften för kommunala beslutsfattare och kommunikatörer är, enligt Gurstein et al. (2003), 
att förse ungdomar med en formell plattform från vilken deras bidrag och åsikter kan utvecklas och 
lyssnas till. Vidare menar Gurstein et al. (2003) att det är viktigt att skapa en säker miljö som 
underlättar en betydande och kreativ ungdomsdialog, vilket bäst görs genom ett kontinuerligt utbyte 
och förtydligande av roller i dialogprocessen. 
 
2.1.3 Samarbeten och uppmuntran till engagemang 
Gurstein, Lovato och Ross (2003) menar att ungdomar ofta marginaliseras och utesluts från 
kommunala planeringsprocesser och därmed begränsas i sin möjlighet att påverka beslutsfattande. De 
menar att beslutsfattare därmed har ett ansvar att förse ungdomar med möjligheten att engagera sig 
och påverka samhällsutvecklingen, samt att existerande ungdomsengagemang värderas och involveras 
i deras arbete. Richards-Shuster et al. (2011) identifierar följande kärnelement i arbetet med 
ungdomsdialog: ungdomars interna roller, vuxna allierade och samarbetspartners, utbildning och 
kunskap om egna rättigheter, samt möjligheter att agera. Dessa element samverkar för att skapa 
utrymmen som hjälper unga att hitta en känsla av trygghet, bygga gemenskap, utveckla 
medborgarfärdigheter och en egenmakt (Richards-Shuster et al., 2011). Medborgardialog är en viktig 
del i att utforska nya alternativ och kreativ problemlösning på en samhällelig nivå, att konceptualisera 
ungdomars roll som en aktiv förändring i samhället är en del i detta (Gurstein et al., 2003).  
 
Williams och Garrett (2011) menar att arbetet med generationsanpassad kommunikation undersöker 
funktioner som kan ses som utmärkande för interaktioner mellan olika generationer, och hur dessa 
uppfattas och bedöms. Vidare menar de att ungdomar som generation och målgrupp överlag är 
mottagliga och öppna för dialog och inbjudan till kommunikation, och därmed en målgrupp med med 
ett grundläggande engagemang och intresse för informationsutbyte (Williams et al., 2011).  
 
 
2.2 Att utforma en kommunikationsstrategi och nå målgruppen 
Detta avsnitt tar upp det nästkommande steget efter att ha fått kunskap om ungdomar som målgrupp, 
vilket är att utifrån en fördjupad kunskap om målgruppens önskningar och behov utforma en 
kommunikationsstrategi som når målgruppen. De aspekter som diskuteras utifrån relevant teori är 
målgruppsanpassade dialogverktyg och kommunikationskanaler, relationsbyggande och 
intresseskapande strategier, samt interaktion mellan avsändare och mottagare. 
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2.2.1 Målgruppsanpassade dialogverktyg och kommunikationskanaler 
Froonjian et al. (2013) menar att valet av kommunikationsstrategi och metoder bör göras utifrån den 
specifika målgruppen och situationen. Den återkommande principen är dock, menar de, att 
tjänstepersoner och organisationer söker efter att definiera, tolka och förstå målgruppens verklighet. 
Detta är en utmaning när det gäller målgrupper av mångfald och lösningen ligger i en öppenhet i 
perspektiv, varierade dialogverktyg och relationsbyggande (Froonjian et al., 2013). Froonjian et al. 
(2013) menar att denna utmaning är viktig att ha i åtanke i arbete med relationsbyggande mellan 
beslutsfattare och medborgare, d.v.s. situationer då man vanligen använder sig av 
envägskommunikation som en följd av okunskap om andra, mer effektiva kommunikationsmetoder. 
Vidare menar Froonjian et al. (2013) att kulturell anpassningsbarhet och en förståelse för variationer i 
politiska, sociala och ekonomiska kontexter är ett viktigt hjälpmedel för effektivt 
kommunikationsarbete. 
 
Att involvera medborgare i beslutsfattandet är en växande prioritet för många kommuner och 
beslutsfattare, då medborgardelaktighet är kärnan i demokratiskt styre och säkerställer legitimitet i 
politiska processer (Kasymova, 2014). En viktig del i arbetet med medborgardialog är att försäkra 
medborgarna om att deras åsikter tas på allvar genom att utveckla effektiva kommunikations- och 
uppföljningverktyg. Vilka verktyg för medborgardialog som används styrs främst av medborgarantal, 
förtroendenivå för avsändaren och budget, enligt Kasymova (2014). Medborgarundersökningar och 
samråd öppna för allmänheten bedöms därför som effektiva metoder i det inledande faserna av ett 
dialogprojekt (Kasymova, 2014). Även Froonjian et al. (2013) menar att kärnan i en demokratisk 
samhällsstyrning är att lyssna till behov inom samtliga medborgargrupper och sträva efter att förse 
lösningar till dessa behov. De menar att den största utmaningen ligger i ett växande glapp mellan 
medborgarnas behov och beslutsfattares tillgång till kunskap om dessa. Det finns därav ett behov av 
engagemang och mer fullständig information för att förbättra det demokratiska arbetet, menar 
Froonjian et al. (2013). Vidare menar Hannan (2011) att en variation av olika kommunikationsformer 
och strategier är att rekommendera i arbetet med ungdomsdialog, som en följd av mångfalden och de 
skilda behov som finns inom målgruppen. Genom en fördjupad kunskap om målgruppens intressen, 
behov, demografiska och socioekonomiska variabler möjliggörs ett utbyte mellan ungdomar och 
avsändare. Även Hannan (2011) menar att en inkluderande dialog som utgångspunkt i utformningen 
av kommunikationsstrategin är att rekommendera framför att anta vilka behov som finns inom 
gruppen. 
 
Froonjian et al. (2013) förespråkar kommunikationsmetoder med utgångspunkt i följande riktlinjer: 
kommunikation till svåråtkomliga målgrupper, som t.ex. ungdomar, måste utformas efter individuella 
behov, insikt om kulturella skillnader och strävan efter att bygga relationer och förtroende inom den 
specifika målgruppen. Detta görs, enligt Froonjian et al. (2013), genom kommunikation utformad för 
den specifika målgruppen och genom att vända sig direkt till medlemmar av den i ett 
direktuppsökande researcharbete. Exempel på framgångsrika strategier att nå svårnådda målgrupper är 
bl.a. följande:  

● att skapa ett fotfäste och bygga relationer inom den specifika målgruppen 
● starta samarbeten med inflytelserika representanter och organisationer från målgruppen 
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● samla värdefull data om målgruppens behov och önskningar genom effektiva 
datainsamlingsverktyg 

● att använda skolor eller andra sociala nätverk som kanaler i kommunikationsarbetet 
 
Froonjian et al. (2013) menar att kommunikation genom pålitliga kanaler och andra aktörer välkända 
för målgruppen är en strategi att rekommendera, en strategi som kräver djupgående research, dialog 
och förhandling. Detta inkluderar t.ex. samarbeten med skolor, universitet, 
välgörenhetsorganisationer, företag, mentorskapsorganisationer och andra nätverk. Effektiva 
kommunikationsverktyg kan även vara av användning för att tydligt formulera budskap, upprepning 
av budskap och kontinuerlig insamling av återkoppling (Froonjian et al., 2013). Genom att använda 
sig av dessa riktlinjer kan beslutsfattare inom den kommunala verksamheten utforma effektiv och 
målgruppsanpassad kommunikation, vilket blir allt viktigare i samhällen med växande mångfald och 
komplexa demokratiska utmaningar (Froonjian et al., 2013). 
 
2.2.2 Relationsbyggande och intresseskapande strategier 
Larsson (2014) definierar strategi som ett huvudsakligt vägval för kommunikations- och 
relationsbyggande med en specifik målgrupp. Den valda strategin specificeras i ett val av konkret 
kommunikationsmetod och i enskilda medier, menar Larsson (2014). I valet av en lämplig strategi är 
det av stor vikt att avsändaren bakom en kommunikationssatsning bildar sig en utförlig bild av 
sammanhanget, innehållet och det önskade resultatet av ett strategival (Turaga, 2016). Följande frågor 
menar Turaga (2016) ska appliceras på valet av strategi för att möjliggöra en effektiv utvärdering och 
ett positivt resultat: 

● Vad är det budskap som ska kommuniceras? - Frågan syftar till att förtydliga 
kommunikationens innehåll. 

● Varför ska budskapet kommuniceras? - Frågan syftar till att få en bild av det önskade 
slutresultatet. 

● När ska budskapet kommuniceras? - Frågan syftar till att identifiera en lämplig tidpunkt för 
kommunikationssatsningen. 

● Var ska kommunikationen genomföras? - Frågan syftar till att fastställa vilken form 
kommunikationen ska inta, t.ex. genom personliga möten eller över e-mail. 

● Vem är mottagaren och vilka ska involveras? - Frågan syftar till att specificera målgruppen. 
● Hur ska budskapet kommuniceras? - Frågan syftar till att fastställa 

kommunikationssatsningens tidsplan och form. 
 
I kontrast till traditionella övertalningsstrategier tar intresseskapande strategier större hänsyn till 
målgruppen och mottagarna, vilket Larsson (2014) beskriver som relationsinriktade idéer och 
kommunikationsmetoder med målet att skapa ett intresse för ett specifikt budskap hos målgruppen. 
Larsson (2014) presenterar fyra aspekter centrala för intresseskapande strategier: 

● aktiv respektive passiv uppmärksamhet hos mottagarna 
● informationsbehov hos mottagarna 
● mottagarnas upplevda relevans för det aktuella ämnet  
● mottagarnas mediebruk och vana för ett specifikt medie 
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Modellen nedan presenterar strategiska möjligheter genom att värdera målgruppens behov och 
relevans för ämnet (Larsson, 2014). Relevans innebär den grad av betydelsefullhet eller upplevda vikt 
som målgruppen tillmäter en specifik fråga, medan behovet beskriver målgruppens efterfrågan av 
information gällande ämnet. Larsson (2014) menar att dessa två variabler tillsammans skapar olika 
informationspotentialer, där potentialen är hög om målgruppen upplever båda dessa variabler och låg 
om båda saknas hos målgruppen. Om målgruppen bedöms uppleva både relevans och behov för 
information gäller alla fyra strategimöjligheter som presenteras nedan, då både uppmärksamma och 
passiva mottagare kan nås via ett flertal olika medier (Larsson, 2014). Vidare menar Larsson (2014) 
att om endast en av variablerna uppfylls nås mottagarna endast på passiv uppmärksamhetsnivå och 
enbart via vana medier. 
 

 
 

Figur 1: Strategiska möjligheter i relation till mottagare 
 
Ett alternativ till intresseskapande strategier är utifrån-strategier. Larsson (2014) definierar 
utifrån-strategier som utgående från de människor och medborgargrupper som en avsändare redan har 
en befintlig relation med och består av kommunikation som dessa själva bestämmer över. Sådana 
strategier förutsätter att kommunikationen utformas på ett sätt som möjliggör och underlättar 
kontakter från omvärlden, den här typen av kommunikation kan därför vara individ- och 
grupprelaterad (Larsson, 2014). Larsson (2014) beskriver utifrån-strategier som utformade för 
återkoppling från den målgrupp avsändaren valt att kommunicera med, samtidigt som de skapar 
former för det utbyte som målgruppen själva initierar. Genom kontinuerlig återkoppling kan 
målgruppen besvara, kommentera och reagera på ett framfört budskap (Larsson, 2014).  
 
2.2.3 Interaktion mellan avsändare och mottagare 
Förhållandet mellan strategival, målgruppsanalys och medieval presenteras nedan i en modell styrd av 
en aktivitetsvariabel som utgår från huruvida involverade parter är mer eller mindre aktiva i det 
kommunikativa utbytet mellan avsändare och mottagare (Larsson, 2014): 
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Figur 2: Grundstrategier i strategisk/planerad kommunikation 
 
Modellen ovan värderar huruvida avsändaren och den mottagande målgruppen är mer eller mindre 
aktiv i den gemensamma interaktionen och och dialogen, utifrån detta rekommenderas olika 
grundstrategier i strategisk/planerad kommunikation (Larsson, 2014). En mindre aktiv målgrupp 
innebär att den i huvudsak är passiv i interaktionen och som mottagare av information, medan det för 
avsändaren gäller huruvida man främst arbetar med traditionella och rutinmässiga 
kommunikationsmetoder eller istället använder sig av mer okonventionella metoder (Larsson, 2014). 
Genom att analysera båda parternas aktivitet och engagemang kan modellen ge indikationer om vilken 
kommunikationsmetod och strategisk utgångspunkt som bedöms som mest lämplig för den specifika 
målgruppen, avsändaren och ändamålet. Larsson (2014) beskriver enklare spridningsformer som 
enkelriktad kommunikation enligt principen om “avsändare till mottagare”, medan utvecklande 
spridningsprinciper beskrivs som en liknande metod fast med utförligare uppföljning och utvärdering 
som följd av en engagerad och ambitiös avsändare. Om målgruppen däremot bedöms vara aktiv och 
pådrivande i interaktionen rekommenderar Larsson (2014) service- och sökmetoder där avsändaren 
tillhandahåller olika former av stöd som tillåter målgruppen att själva söka reda på önskad 
information. Den fjärde typen beskrivs som ömsesidiga metoder, vilka lämpar sig om båda parterna är 
drivande i kommunikationen och innebär olika slags interaktions- och dialogmetoder. Slutligen 
beskriver Larsson (2014) nätverksmetoder, vilket innebär strategier där avsändaren bygger relationer 
med olika intressentgrupper relevanta för målgruppen i form av samarbeten mellan egna aktörer och 
företrädare för dessa grupper. 
 
 
2.3 Att utvärdera effektiviteten i valda kommunikationsmetoder och strategier 
Detta avsnitt tar upp det tredje och avslutande steget efter att ha genomfört en kommunikations- eller 
dialogsatsning, vilket är att utvärdera effektiviteten i valda kommunikationsstrategier och 
dialogmetoder för att möjliggöra en identifiering av eventuella förbättringsmöjligheter. De aspekter 
som diskuteras utifrån relevant teori är att utveckla verktyg för återkoppling och uppföljning, att 
analysera förändringar i relationer och tillit mellan avsändare och mottagare, samt att identifiera 
förbättringsmöjligheter inför framtida projekt. 
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2.3.1 Utveckla verktyg för återkoppling och uppföljning 
Stewart och Lithgow (2014) menar att scenarion där medborgare involverade i kommunala 
beslutsfattande processer inte upplever att deras åsikter reflekteras i slutresultatet, är en negativ och 
återkommande förekomst i kommunikations- och dialogprojekt. Samma sak gäller medborgardialog 
där deltagande medborgare upplever att besluten redan har fattats, snarare än att deras åsikter bidrar 
till ett val mellan olika alternativ. Det är därför av stor vikt att medborgardialogen tas på allvar av 
beslutsfattare och får en tydlig uppföljning (Stewart et al., 2014). Det är även viktigt av demokratiska 
skäl att medborgare konsulteras gällande beslut som berör dem och att deras behov och synpunkter får 
en roll i utformningen av slutresultatet, samt att processen bakom beslutsfattandet är transparent och 
öppen för medborgarnas insyn (Stewart et al, 2014). Stewart et al. (2014) presenterar följande faktorer 
som avgörande för positiva resultat av kommunala projekt gällande medborgarengagemang:  

● avsändaren uppvisar ett tydligt initiativ och uppmuntran till medborgarengagemang 
● mottagarna uppvisar ett växande förtroende för avsändaren som följd av deltagandet 
● att arbetet och resultaten av engagemangen värderas och ger avtryck i avsändarens arbete 

 
Hornik och Yanovitzky (2003) menar att en kommunikationssatsnings effekt på målgruppens 
beteende kan infinna sig först långt efter satsningen gjordes, eller vara små och omätbara med den 
data som vanligtvis är tillgänglig. Effekterna av kommunikationen kan sträcka sig utöver enskilda 
kognitioner och beteenden till att omfatta effekter på samhällen, institutioner, organisationer och 
sociala nätverk (Hornik et al., 2003). En bedömning av en kommunikationssatsnings effekt måste 
därför, enligt Hornik et al. (2003), återspegla svar på följande frågor: vad är den individuella, sociala 
och institutionella effekten av kommunikationen, samt vilken är den förväntade effekten? De menar 
även att det är nödvändigt att fatta beslut om huruvida man vill fokusera på specifika resultat eller 
generella effekter av en kommunikationssatsning. 
 
2.3.2 Analysera förändringar i relationer och tillit 
Larsson (2014) menar att det för de kommunikationsansvariga är centralt att få kunskap om hur 
målgruppen och omgivningen uppfattar relationen med avsändaren och vilka upplevda förändringar 
som skett till följd av den specifika kommunikationssatsningen. Larsson (2014) presenterar ett antal 
variabler som utgångspunkt för att mäta och precisera relationen mellan avsändare och målgrupp: 

● närhet - vilken närhet upplevs gentemot varandra? 
● förtroende - vilken tilltro finns till avsändaren? 
● trovärdighet - hur pålitlig är avsändaren? 
● öppenhet - hur öppet och transperant är informationsutbytet? 
● intresse - vilket ömsesidigt intresse finns för utbytet? 
● involvering - vilken grad av engagemang gäller i relationen? 
● bytesförhållande - vilken grad av gemensam nytta finns det? 
● social relation - i vilken grad tar avsändaren hänsyn och värnar om målgruppen? 
● tillfredsställelse - i vilken grad är parterna nöjda med utbytet och relationen? 
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2.3.3 Identifiera förbättringsmöjligheter 
Kasymova (2014) presenterar modellen nedan som ett verktyg för analys av förhållandet mellan 
medborgardeltagande och effektivt styre. Modellen presenterar olika steg där medborgardialog 
utvärderas ur medborgar- och beslutsfattande perspektiv i en delaktighetsmodell bestående av fyra 
olika faser, vilket kan ge värdefulla insikter om medborgardialogens förbättringsmöjligheter 
(Kasymova, 2014). Dessa faser appliceras på medborgardeltagande genom att värdera deltagandet 
utifrån följande steg: informerande (eng. informing), konsulterande (eng. consulting), involverande 
(eng. involving) och berättigande/bemyndigande (eng. empowering). De fyra faser som appliceras på 
beslutsfattandet är auktoritär modell (eng. authoritarian model), byråkratisk modell (eng. 
bureaucratic model), politisk modell (eng. political model) och demokratisk modell (eng. democratic 
model) (Kasymova, 2014). 

 
 

Figur 3: Delaktighetsmodell över förhållandet mellan medborgardeltagande och effektivt styre 
 
 
3. METOD 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metoder som ligger till grund för insamling och analys av 
studiens data. 
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3.1 Ansats 
Studien genomfördes som en kulturanalytisk fallstudie med en kvalitativ metodansats. 
Forskningsfrågorna syftar till att undersöka hur något är och därför bedömdes en kvalitativ 
metodansats som mest effektiv för att besvara studiens syfte (Creswell, 2014). En kvalitativ 
metodansats valdes då studien har som syfte att undersöka olika perspektiv och olika faktorer som 
påverkar en specifik situation, vilket enligt Creswell (2014) är ett lämpligt metodval för att identifiera 
ett större framträdande mönster. En jämförelse av de olika stadsutvecklingsprojekten utmynnar i en 
diskussion kring bakgrunden och effektiviteten i valda dialogmetoder och kommunikationsstrategier, 
följt av ett konstaterande av likheter och skillnader i det kommunala arbetet gällande ungdomsdialog 
och vilka utmaningar man mött under arbetsprocessen. 
 
För att skapa en bredare bild av ämnets bakgrund och utmaningar var det av stor vikt att genom den 
valda metodansatsen identifiera samtliga faktorer med inflytande över ämnet och sträva efter att 
involvera ett flertal viktiga perspektiv. Valet av en kvalitativ metodansats syftar därför till att bilda en 
uppfattning av intervjudeltagarnas perspektiv och erfarenheter av de undersökta ämnet i rollen som 
tjänstepersoner och dialogdeltagare i de jämförda stadsutvecklingsprojekten. Intervjuerna 
kompletterades med sekundär datainsamling från intern dokumentation, utvärderingar och rapporter 
från respektive stadsutvecklingsprojekt. Detta gjordes i syfte att få en bred och nyanserad bild av det 
undersökta ämnet, vilket är en central del av en kvalitativ metodansats (Creswell, 2014). Genom att 
möjliggöra en fördjupad insikt i de jämförda stadsutvecklingsprojektens dialogmetoder och 
kommunikationsstrategier ur både tjänstepersoners och ungdomars perspektiv skapas en nyanserad 
bild av det undersökta ämnet.  
 
 
3.2 Förstudie 
Inför de kvalitativa intervjuerna genomfördes en förstudie i form av en semikvalitativ enkätstudie. 
Förstudien innehöll sex frågor som besvarades skriftligen över e-mail av tre tjänstepersoner från 
respektive stadsutvecklingsprojekt (se Bilaga 1). Den valda metodansatsen för förstudien defineiras 
som semikvalitativ då frågorna i huvudsak var kvalitativt formulerade men med förtydligande 
svarsalternativ i syfte att ytterligare specificera intervjufrågorna. Intervjupersonerna hade i.o.m. sina 
erfarenheter som tjänstepersoner inom jämförda stadsutvecklingsprojekt en djup insikt i det 
kommunala kommunikationsarbetet kopplat till ungdomsdialog. Deltagarna i enkätstudien deltog även 
som intervjupersoner i djupgående, kvalitativa intervjuer under datainsamlingen (se 3.3.1). Förstudien 
gjordes då studiens forskningsfrågor och syfte krävde en grundläggande förståelse för sambandet 
mellan viktiga faktorer inom det undersökta ämnet och för att möjliggöra en undersökning av ämnet 
på en fördjupad nivå (Creswell, 2014). Syftet med förstudien var att få en första bild och 
grundläggande förståelse för utmaningarna i att nå ut till ungdomar inför och under de jämförda 
stadsutvecklingsprojekten, samt vilka kommunikationsstrategier och dialogmetoder man använt sig av 
under respektive stadsutvecklingsprojekt. Förstudiens semikvalitativa upplägg valdes i syfte att få en 
förståelse för vilka faktorer som förklarar och påverkar det undersökta problemet (Creswell, 2014). 
Parallellt med förstudien insamlades även sekundärdata från projektens egna webbsidor. Nedan följer 
en introduktion och beskrivning av respektive stadsutvecklingsprojekt, utifrån förstudiens resultat. 
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3.2.1 Beskrivning av jämförda stadsutvecklingsprojekt 
Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 
Unga Kommunutvecklare Norrköping är ett projekt och feriearbete som drivs av Norrköpings 
kommun. 2016 anställde Norrköpings kommun för tredje året i rad tio ungdomar uppgiften att under 
fyra veckor undersöka och formulera konkreta förslag på hur kommunen kan bli en mer attraktiv 
boendeort för ungdomar (Norrköpings kommun, 2016). Projektet redovisas årligen i en rapport där 
resultatet av genomförda undersökningar och slutgiltiga lösningsförslag presenteras. De 
stadsutvecklingsprojekt som kommer att undersökas i fallstudien är Unga Kommunutvecklare 
Norrköping 2016, där en arbetsgrupp bestående av tio ungdomar presenterade sammanlagt sju 
politiska aktivitetsförslag med syftet att göra Norrköping till en mer attraktiv kommun och boendeort 
för ungdomar (E. Ekström, personlig kommunikation, 8 mars 2017).  
 
Stockholms stadsbyggnadskontor barn- och ungdomssamråd i samband med framtagning av en ny 
översiktsplan 
Under hösten och vintern 2016-2017 diskuterades förslaget till Stockholms stads nya översiktsplan 
under medborgarsamråd (Stockholms stad, 2017). Genom översiktsplanen talar staden om hur 
Stockholms bebyggelse och övriga markanvändning kan utvecklas på lång sikt, vilket gör 
översiktsplanen till ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling under framtida 
stadsutvecklingsprojekt (Stockholms stad, 2017). Parallellt med det ordinarie medborgarsamrådet 
genomfördes även ett omfattande barn- och ungdomssamråd med workshops i fjorton skolor från 
årskurs två i lågstadiet till årskurs tre på gymnasiet (L. Klingwall, personlig kommunikation, 2 mars 
2017). Stadens samtliga ungdomsråd bjöds även in till dialogmöten efter den direktuppsökande 
dialogprincipen ”vi kommer till er” och dialoger genomfördes med Stockholms regionala 
ungdomsråd samt Stockholms ungdomsparlament. För att fånga in synpunkter från barn i 
förskoleåldern sammankallades även en fokusgrupp med förskolepedagoger från stadens förskolor (L. 
Klingwall, personlig kommunikation, 2 mars 2017). Vidare sammanställdes samtliga mötestillfällen i 
inskickade samrådssynpunkter, som diarieförts och hanterats som övriga inkomna samrådssynpunkter 
(Stockholms stad, 2017). En sådan övergripande satsning gällande ungdomsdialog har inte tidigare 
genomförts i arbetet med ett av Stockholms Stad viktigaste styrdokument (L. Klingwall, personlig 
kommunikation, 2 mars 2017). 
 
Skärholmens Stadsdelsförvaltning ombyggnation av Flygplansparken 
Under 2017/2018 bedriver Skärholmens stadsdelsförvaltning ett projekt gällande renovering och 
ombyggnation av en park i Stockholmsförorten Bredäng (Utveckla din stad, 2017). Inför den 
kommande ombyggnationen användes en så kallad medborgarbudget, där medborgarnas förslag och 
idéer insamlades genom en dialogsatsning under våren 2016 (A. Björklund, personlig kommunikation, 
28 april 2017). Detta gjordes via en digital innovations- och idéplattform framtagen av företaget 
Openlab vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, ett företag med målet att skapa 
förutsättningar för att göra Stockholm till ett globalt center för samhällsinnovation som förbättrar 
livskvalitén för dess medborgare (Utveckla din stad, 2017). Med initiativet Utveckla din stad lät 
Openlab och Skärholmens stadsdelsförvaltning medborgare dela idéer och erbjöd delaktighet i hur 
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staden ska möta nya utmaningar och möjligheter (Utveckla din stad, 2017). Parallellt hölls även 
dialoger och workshops för att ge fler medborgare möjligheten att påverka ombyggnationen och 
bostadsområdet, med syftet att få inspiration, bolla idéer och tillsammans diskutera områdets behov 
(Utveckla din stad, 2017). Genom dessa initiativ uppmuntrades medborgarna till att publicera idéer 
via hemsidan kopplad till projektet, där medborgarna även erbjöds möjlighet att dela med sig av egna 
förslag, kommentera andras förslag eller bygga vidare på dem. I samband med detta har det även 
utförts särskilda satsningar på ungdomsdialog i form av bl.a. workshops och fokusgrupper, bl.a. i 
samarbete med Skärholmens Ungdomsråd (A. Björklund, personlig kommunikation, 14 februari 
2017). 
 
Skärholmens Ungdomsråd är en del av Skärholmens stadsdelsförvaltning och startades som ett 
önskemål direkt från politikerna. Ungdomsrådet drivs av bidrag i form av demokratipengar som 
stadsdelen valt att satsa på ungdomsverksamhet. H. Parsi är tjänsteperson vid Skärholmens 
stadsdelsförvaltning och har varit heltidsanställd projektledare för ungdomsrådet sedan april 2015. 
Vid uppstarten av ungdomsrådet besökte H. Parsi skolor, fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och 
olika ungdomsföreningar i syfte att uppnå en så bred variation som möjligt bland kandidaterna med 
intresse för att bli en del av ungdomsrådets styrelse. Av 37 kandidater röstades 11 styrelsemedlemmar 
fram av 90 väljare. De 11 ungdomarna i styrelsen varierar i ålder mellan 15-19 år och kommer från 
olika delar av stadsdelen; Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (H. Parsi, personlig 
kommunikation, 2 maj 2017). 
 
 
3.3 Kvalitativa intervjuer  
Datainsamlingen utfördes huvudsakligen genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 
representanter från de jämförda stadsutvecklingsprojekten gällande hur de involverar och 
kommunicerar med ungdomar inför och under beslutsfattandet. Utifrån forskningsfrågorna valdes 
intervjupersoner med en djupgående teoretisk inblick och yrkeserfarenhet i kommunikationsarbete 
med ungdomar under respektive stadsutvecklingsprojekt. Intervjuerna bestod av öppna frågor, vilket 
Bryman (2016) förespråkar för att möjliggöra en bred och varierad datainsamling, öppna upp för 
diskussion och för att utnyttja intervjupersonernas kunskapsnivå och personliga förståelse av frågorna. 
Intervjuerna utformades med hänsyn till forskningsetiska principer gällande informations-, samtyckes- 
och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna informerades tydligt om studiens syfte 
och om deras bidrag till projektet, samt vilka villkor som gällde för deras deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom intervjupersonernas namn och yrkesroll ansågs som relevant för 
datans tillförlitlighet och studiens reliabilitet kunde de inte erbjudas anonymitet, vilket de 
informerades om och gav sitt godkännande till inför intervjutillfället. En digital kvalitativ 
enkätintervju skickades även ut till ungdomar som deltog i dialogen under respektive 
stadsutvecklingsprojekt (se Bilaga 3), där de ombads att skriftligen besvara ett urval kvalitativa frågor 
om deras upplevelse som dialogdeltagare och mottagare av kommunens kommunikation under 
respektive stadsutvecklingsprojekt. Samtliga intervjufrågor utformades med utgångspunkt i den 
teoretiska ramen och grundläggande data från förstudien. Genom att kategorisera relevant teori och 
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tidigare insamlad data från förstudien i gemensamma teman utformades intervjufrågor i syfte att 
möjliggöra en fördjupning inom dessa teman.  
 
3.3.1 Intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner till de kvalitativa intervjuerna gjordes med hänsyn till yrkeserfarenhet 
gällande ungdomsdialog inom stadsutvecklingsprojekt, teoretisk kunskap inom ämnet och intresse för 
frågan ur ett kommunikativt och demokratiskt perspektiv. Intervjuperson 1, L. Klingwall, arbetar som 
översiktsplanerare på Stockholms stadsbyggnadskontors strategi- och utvecklingsenhet, samt är 
projektledare för barn- och ungdomssamråden under framtagningen av Stockholms Stads nya 
översiktsplan. Intervjuperson 2, A. Björklund, är f.d. projektledare och samordnare vid Skärholmens 
stadsdelsförvaltning och arbetar specifikt med stadsutveckling och medborgarservice. Intervjuperson 
3, E. Ekström, är projektledare på ekonomi- och styrningskontoret vid Norrköpings kommun. Hon är 
även medarbetare i projektet Unga Kommunutvecklare Norrköping sedan fyra år tillbaka, där hon 
tidigare även har haft rollen som projektledare. Ytterligare en person intervjuades från Norrköpings 
kommun, Intervjuperson 4, A. Jakobsson, digital kommunikatör vid Norrköpings kommun. Detta 
gjordes då A. Jakobsson ansåg ha en fördjupad insyn i kommunens användning av digitala 
kommunikationskanaler och strategier som t.ex. sociala medier, vilket ansågs som relevant för att få 
en fullständig bild av Norrköpings kommun arbete med ungdomsdialog och kommunikation anpassad 
för ungdomar som målgrupp. 
 
De intervjupersoner som deltog i den kvalitativa enkätintervjun med syfte att undersöka ämnet ur ett 
ungdomsperspektiv identifierades med hjälp av dokumenterade dialogdeltagare och 
ungdomsföreningar från respektive stadsutvecklingsprojekt. Urvalet av intervjupersoner till 
enkätintervjun gjordes utifrån kriterierna om insikt i den kommunala verksamheten gällande 
ungdomsdialog, praktiskt erfarenhet av rollen som mottagare av kommunikation och medborgardialog 
till ungdomar som medborgargrupp, samt grundläggande teoretisk kunskap om ämnet. De 
intervjupersoner som deltog i enkätintervjun var M. Nyblom från Stockholms ungdomsparlament 
(Intervjuperson 5), H. Parsi från Skärholmens ungdomsråd (Intervjuperson 6) och J. Mohammed från 
projektgruppen Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 (Intervjuperson 7). M. Nyblom är 
samordnare för Stockholms Ungdomsparlament, vilket är en demokratisatsning av 
utbildningsförvaltningen vid Stockholms stadsbyggnadskontor där elever från Stockholms 
gymnasieskolor diskuterar och presenterar politiska förslag gällande hur Stockholm kan utvecklas 
som stad ur ett ungdomsperspektiv. H. Parsi är projektledare i UNGSK, Ungdomsrådet Skärholmens 
Stadsdel, som på uppdrag av Skärholmens stadsdelsnämnd arbetar för att ge Skärholmens ungdomar 
mellan 13-21 år chansen att engagera sig i demokratifrågor. J. Mohammed var en av medarbetarna i 
projektgruppen under Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016, ett tidsbegränsat feriejobb för 
ungdomar inom Norrköpings kommun med syfte att undersöka hur Norrköping kan bli en mer 
attraktiv boendeort för ungdomar. Vidare följer en tabell med en presentation av samtliga 
intervjupersoner: 
 
 

19 



Intervjupersoner  Titel  Representerar 

Intervjuperson 1: L. Klingwall  Översiktsplanerare Stockholms stadsbyggnadskontor 

Intervjuperson 2: A. Björklund Projektledare och 
samordnare 

Skärholmens 
stadsdelsförvaltning 

Intervjuperson 3: E. Ekström Projektledare Norrköpings kommun 

Intervjuperson 4: A. Jakobsson Digital kommunikatör Norrköpings kommun 

Intervjuperson 5: M. Nyblom Samordnare Stockholms ungdomsparlament 

Intervjuperson 6: H. Parsi Projektledare Skärholmens ungdomsråd 

Intervjuperson 7: J. Mohammed Projektmedarbetare Unga Kommunutvecklare 
Norrköping 2016 

 
Figur 4: Presentation av intervjupersoner 

 
 
3.4 Analysprocess 
Vid databearbetningen av förstudie och kvalitativa intervjuer används en tematisk analysmetod, 
förespråkad av Creswell (2014). Insamlad data organiseras och struktureras utifrån nyckelbegrepp, 
kategorier, mönster och teman genom öppen kodning som sedan sammanställts i flytande text. I 
analysen används både en deduktiv och induktiv metodansats. Deduktiv analysmetod används i 
framtagningen av teoristyrda teman som sedan står som utgångspunkt i utformningen av 
intervjufrågor, medan induktiv analysmetod används för att identifiera teman utifrån insamlad data 
som sedan kompletterats med ytterligare teori baserad på insamlad information. Genom en analys av 
dessa teman fastställs huruvida insamlad data uppvisar tillräckligt starka belägg för respektive tema 
(Creswell, 2014). Kombinationen av deduktiv och induktiv metodansats adderar även styrka till 
studiens validitet (Hayes, 2000). 
 
 
3.5 Metodkritik 
I fallstudien jämförs tre stadsutvecklingsprojekt varav två genomförts inom Stockholms län, vilket 
innebär en viss begränsning i analysens geografiska bredd. Studien är begränsad till att intervjua 
endast en tjänsteperson och en dialogdeltagare från respektive projekt med undantag för Norrköpings 
kommun, vilket innebär en relativt begränsad inblick i arbetet, resultatet och utvärderingen av 
projekten. Detta medför risken att analysen och intervjupersonernas egna upplevelser av arbetet i 
stadsutvecklingsprojekten inte är representativa för den kommunala verksamheten i stort, utan är 
subjektiva för den specifika intervjupersonen. Detta hade kunnat undvikas om studiens resurser och 
tidsspann tillät fler intervjuer, vilket hade resulterat i en mer nyanserad analys.  
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Under datainsamlingen utfördes både telefon- och mailintervjuer, vilket medför en risk om en varierad 
kvalitetsnivå på insamlad data. För att säkerställa att insamlad data från dessa intervjuer höll samma 
kvalitetsnivå utgick intervjuerna från samma mall och struktur. Intervjupersonerna som deltog i 
mailintervjuerna uppmuntrades även till att utveckla sina svar till bästa förmåga, för att uppnå den 
grad av egen reflektion som vanligtvis är lättare att fånga upp vid en telefonintervju.  
 
3.5.1 Validitet 
Validiteten av studien granskas genom en trianguleringsmetod. Genom att jämföra 
intervjupersonernas olika erfarenheter av kommunikationsarbete inom ungdomsdialog, skriftlig 
dokumentation i form av rapporter och utvärderingar från respektive stadsutvecklingsprojekt, samt 
teoretiska källor stärks studiens validitet. Detta redovisas i rapportens analysdel. 
 
3.5.2 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet grundar sig i en utförlig dokumentation av de kvalitativa intervjuerna. 
Intervjuernas upplägg utgick från ett gemensamt intervjuprotokoll, relevanta delar av intervjusvaren 
antecknades och samtliga intervjuer spelades in. Intervjupersonerna uppmärksammades även om att 
intervjun var frivillig och att de var fria att avsluta intervjun när de ville. Intervjupersonerna kunde 
inte erbjudas anonymitet eftersom deras namn och yrkesroll bedömdes som relevanta för 
trovärdigheten och relevansen i datainsamlingen, vilket samtliga intervjupersoner informerades om 
och gav sitt godkännande till. 
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4. DATA 
I detta kapitel presenteras studiens data, d.v.s. den information som ligger till grund för att besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet har delats in i kategoriserade teman för att underlätta en 
överblick av samtliga insamlade data. Jämförda stadsutvecklingsprojekt diskuteras nedan utifrån den 
kommunala avsändaren bakom respektive projekt; Stockholms stadsbyggnadskontors barn- och 
ungdomssamråd i samband med framtagning av en ny översiktsplan, Skärholmens 
stadsdelsförvaltnings ombyggnation av Flygplansparken, samt Norrköpings kommun och Unga 
Kommunutvecklare Norrköping 2016. 
 
 
4.1 Dialogmetoder 
Följande delkapitel svarar på vilka dialogmetoder som används i kommunikationen med ungdomar i 
respektive stadsutvecklingsprojekt och hur väl dessa metoder bedöms fungera, samt hur de skiljer sig 
mellan jämförda stadsutvecklingsprojekt. 
 
4.1.1 Stockholms stadsbyggnadskontor  
De dialogmetoder som har använts under arbetet med Stockholms Stad barn- och ungdomssamråd i 
samband med framtagningen av en ny översiktsplan är workshops, personliga möten med regionala 
och lokala ungdomsråd och förskolepedagoger samt fokusgrupper (Stockholms Stad, 2016). Arbetet 
med insamlingen av synpunkter genom dessa dialogmetoder pågick under perioden den 10/11 2016 
t.o.m. den 10/1 2017. Workshops genomfördes i fjorton skolor i Stockholm, vilka samtliga inleddes 
med en diskussion gällande vad stadsutveckling innebär och hur det går till. Detta gjordes för att ge 
deltagarna grundläggande kunskap om ämnet och därmed också ett verktyg för verkligt inflytande 
över beslutsfattandet (Stockholms Stad, 2016). L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 
2017) beskriver detta vidare: 
 
 “Vi tycker att det är viktigt att inleda dialogen med ett kunskapsmoment som handlar om vad 
stadsbyggnad är, vad en översiktsplan är, vad FN:s barnkonvention är, vad vi har för skyldigheter 
som vuxna och vad de som barn och ungdomar har för rättigheter.”  
 
Vidare beskriver L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017) fokusgrupper som en 
effektiv metod under projektet då gruppdeltagarna var engagerade och villiga att dela med sig av 
viktig information. Ungdomarna som deltog i dialogen varierade från grundskola till gymnasieålder 
och dialogens upplägg justerades något beroende på vilken åldersgrupp deltagarna vid det specifika 
tillfället tillhörde. Vid dialog med yngre åldersgrupper stod frågan “Vad behöver du i en stad?” som 
fråga för diskussion, medan de med de äldre grupperna kunde driva en mer detaljerad diskussion om 
de olika målen med dialogarbetet och den nya översiktsplanen. Extra satsningar gjordes även på att 
involvera nyanlända, samt barn och ungdomar med funktionsvariationer (Stockholms stad, 2016).  
 
“När vi var på gymnasiet och högstadiet så kunde vi prata om de olika målen, som vad är en levande 
stad för dig och mer gå in och beta av dem på ett annat sätt. Så upplägget var detsamma och frågorna 
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justerades någorlunda beroende på den åldersgrupp och tid som vi hade. [...] Sen så har vi ju även 
pratat med Stockholms Stads ungdomsparlament och även med Stockholms regionala ungdomsråd, 
som har tiden att läsa igenom översiktsplanen, då kan vi ju prata mycket mer detaljerat.” 
(L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017) 
 
Parallellt med en direktuppsökande verksamhet samlades synpunkter in via webbaserade metoder, då 
det bedömdes som ett effektivt sätt att nå ut till stora delar av målgruppen och väcka intresse för 
projektet (L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017). Sociala medier användes för att 
sprida information om projektets fortgående. En viktig insikt var effektiviteten i direktuppsökande 
metoder i kommunikation med ungdomar, att föra en dialog utifrån principen “vi kommer till er” (L. 
Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017). L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 
mars 2017) beskriver principen som följer: 
 
“[...] vi bedriver en direktuppsökande verksamhet för det är det de vill, barn och ungdomar, att vi ska 
komma dit de är. De tillhör ju de grupper som ofta står utanför sådana dialogtillfällen och vår 
kommunikation, p.g.a. t.ex. funktionsvariationer eller att de är nyanlända ungdomar. Det är viktigt att 
få en bredd. Sen så är ju skolan alltid den naturliga platsen för oss att besöka, därför var vi också på 
fjorton skolor.” 
 
4.1.2 Skärholmens stadsdelsförvaltning 
Under kommunikationsarbetet inför och under ombyggnationen av Flygplansparken bedrevs en 
transparent och interaktiv process via en projekthemsida speciellt framtagen som 
kommunikationskanal för medborgardialog och delaktighet för att föra projektet framåt. Hemsidan 
framtagen av företaget Openlab fungerade som en öppen kommunikationskanal, idégenerator och 
innovationsplattform under samtliga faser av projektet, vilket inleddes med en idéinsamling, följt av 
en prototyp, testning och slutligen presentation av resultat (Utveckla din stad, 2017; A. Björklund, 
personlig kommunikation, 14 februari 2017). Under idéinsamlingen uppmuntrades de boende i 
Bredäng att publicera sina egna idéer genom projekthemsidans interaktiva forum. Parallellt 
genomfördes även tre öppna workshops med syfte att få inspiration, bolla idéer och diskutera 
områdets behov tillsammans med de boende i området, ansvarig landskapsarkitekt och beslutsfattare 
(Utveckla din stad, 2017; A. Björklund, personlig kommunikation, 14 februari 2017). En prototyp i 
form av ett helhetsförslag presenterades sedan via projekthemsidan där det återigen fanns möjlighet 
att kommentera eller bygga vidare på andras förslag. Sedan genomfördes en testsession där deltagarna 
lyfte fram sina favoritförslag, både via projekthemsidan och på Bredängs bibliotek (Utveckla din stad, 
2017). Stadsdelsförvaltningen presenterade en slutgiltig modell framtagen utifrån lokala behov 
baserade på insamlade idéer och åsikter, vilket presenterades digitalt via projekthemsidan och på 
biblioteket. Hela processen dokumenterades och presenterades kontinuerligt via projekthemsidan 
(Utveckla din stad, 2017). De dialogmetoder som användes var sociala medier, intervjuer, 
fokusgrupper och en webbaserad projekthemsida (A. Björklund, personlig kommunikation, 14 
februari 2017).  
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Enligt Openlabs övervakning av trafiken på projekthemsidan genererade sidan ett överraskande högt 
antal besökare, men få besökare lämnade förslag eller engagerade sig aktivt i innehållet (A. 
Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017). Därför var det även viktigt att använda sig av 
direktuppsökande metoder och personliga möten i dialogarbetet, menar A. Björklund (personlig 
kommunikation, 28 april 2017): 
 
“Jag tror på sociala medier och att man ska använda sig av internet i dialogarbetet, men jag tror inte 
att man ska förlita sig på det alltför mycket. Man får inte underskatta det personliga mötet, det 
uppsökande arbetet, det är mycket viktigare och ger mycket mer resultat. Sen kan man använda sig av 
digitala verktyg i kombination med det, men inte förvänta sig att folk ska gå in aktivt på ens digitala 
plattformar. Det låter medeltida, jag vet. Just med ungdomar måste man få dem engagerade, det är 
mycket lättare i det personliga mötet. Sen kan man kombinera metoderna.” 
 
Under projektet gjordes speciella satsningar på ungdomsdialog riktad till ungdomar i 
högstadieåldrarna, t.ex. genom att bjuda in skolklasser och ungdomsråd till dialog. A. Björklund 
(personlig kommunikation, 28 april 2017) motiverar detta som följer:  
 
“Ungdomar är ju alltid en väldigt viktig målgrupp som många vill nå, det är också den gruppen som 
man ofta tycker är svårast att nå. Det här parken ska ju vara en plats för alla, inte bara för småbarn, 
det var viktigt att ungdomarna också skulle lockas av och hitta till parken.” 
 
För att informera och sprida medvetenhet om projektet och projekthemsidan användes tryckt 
marknadsföringsmaterial i form av affischer och vykortsutskick, men även kommunikation via sociala 
medier och samarbeten: 
 
“Vi har en annan kampanj som heter Ungdomsfokus som har pågått i några år, där spreds 
information om projektet. Vi satte också upp affischer om arbetet, delade ut vykort i alla brevlådor i 
husen med anslutning till parken där webbadressen till hemsidan stod med. Vi försökte jobba ganska 
brett, att man skulle ha många alternativ att delta på. Men det är klart, om vi hade haft mer tid till att 
planera arbetet hade vi säkert kunnat lägga ännu mer krut på det. Nu behövde det gå ganska snabbt.” 
(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017) 
 
Ett flertal olika dialogmetoder kombinerades under projektet, detta gjordes med syftet att erbjuda ett 
flertal olika alternativ till deltagande och därmed nå ut till en större del av målgruppen. Något som 
prioriteras inom förvaltningen i det kontinuerliga arbetet med ungdomsdialog oavsett vald 
dialogmetod är en direktuppsökande och personlig kontakt med målgruppen, samt att ha 
tjänstepersoner med kunskap om att kommunicera med målgruppen på ett givande sätt: 
 
“Själva metoden i sig är inte det som är avgörande. Det är inte vilken metod man använder som är 
avgörande, om det är fokusgrupper eller enskilda intervjuer som är själva nyckeln. Man kan ju också 
blanda olika metoder, men just fotarbetet och att ha personer som kan få ut någonting värdefullt av 
ungdomarna är det allra viktigaste.” 
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(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017) 
 
4.1.3 Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 
Norrköpings kommun erbjuder årligen ett tidsbegränsat feriejobb till en grupp ungdomar för arbete 
under fyra veckor med ett specifikt mål, vilket år 2016 var att ta fram konkreta förslag på hur 
Norrköping kan bli en mer attraktiv boendeort för ungdomar. 2016 års arbetsgrupp bestod av tio 
ungdomar från Norrköping som presenterade politiska problem gällande stadsutveckling i 
Norrköpings kommun, följt av konkreta lösningsförslag (Unga Kommunutvecklare, 2016). Arbetet 
inleddes med efterforskning och kvantitativa undersökningar om behoven i de olika stadsdelarna i 
kommunen, i syfte att få en kännedom om likheter, skillnader och utvecklingspotential mellan 
stadsdelarna. Arbetsgruppens ungdomar var själva representanter från de besökta stadsdelarna och 
hade därmed en grundläggande kännedom om behoven inom kommunen (Unga Kommunutvecklare, 
2016). Arbetsgruppen besökte även diverse verksamhetsavdelningar inom Norrköpings kommun för 
att få en inblick i den kommunala verksamheten (Unga Kommunutvecklare, 2016). Förutom praktiska 
researchmetoder användes även både kvantitativa och kvalitativa dialogmetoder under projektet, 
kvantitativ data insamlades för att få kunskap om ungdomarnas synpunkter och behov i kombination 
med kvalitativa metoder som t.ex. djupintervjuer, workshops och fokusgrupper (E. Ekström, personlig 
kommunikation, 12 april 2017). E. Ekström menar att en kombination av kvantitativa och kvalitativa 
metoder är att föredra i den här formen av stadsutvecklingsprojekt: 
 
“Just Unga Kommunutvecklare som metod för ungdomsengagemang innefattar ju flera olika 
dialogmetoder, man kan ju se dem som en fokusgrupp för just den frågan som lyfts. En kombination 
av metoder för kvantitativ och kvalitativ data är det som ger bäst resultat.” 
 
När det gäller kommunens allmänna verksamhet används kommunens egen hemsida 
norrkoping.se/ung, Facebook och Instagram som stående kanaler för medborgardialog, både riktade 
till ungdomar och andra medborgargrupper (E. Ekström, personlig kommunikation, 12 april 2017). 
Syftet med användningen av sociala medier och ett flertal olika kommunikationskanaler i arbetet med 
Unga Kommunutvecklare är att marknadsföra projektet och belysa vikten av ungas deltagande i 
kommunala beslutsprocesser, vilket även är syftet med Unga Kommunutvecklare som koncept. 
Kommunens kontinuerliga arbete med sociala medier har nått stort genomslag och är en effektiv 
plattform för ungdomsdialog, menar E. Ekström (personlig kommunikation, 12 april 2017): 
 
“Norrköpings kommun har i jämförelse med andra kommuner ganska högt antal följare i sociala 
medier. Man jobbar väldigt intensivt och strategiskt med sociala medier på kommunens 
kommunikationsavdelning.” 
 
Den höga aktiviteten på kommunens sociala medier kan förklaras som en följd av ett aktivt strategiskt 
arbete med att utforma ett målgruppsanpassat och intresseväckande innehåll, som på ett effektivt sätt 
kommunicerar hur det är att leva i Norrköping: 
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“Syftet med användningen av våra sociala medier är att kommunicera och vara en del av 
kommuninvånarnas vardag, skapa rätt förväntningar på kommunens service och tjänster. Det är 
också att tillhandahålla transparens samt möjliggöra att Norrköpings kommun visualiserar att ”Det 
goda livet finns i Norrköping”. Syftet är att stödja demokratin, möjliggöra det personliga mötet, 
skapa dialog, öppna upp verksamheter för insyn och delaktighet, bidra till visionen, skapa effektivitet, 
samt mäta och få kontroll över resultat. Syftet är utöver detta också att stärka medborgardialog och 
kommunikation, relationsbyggande och marknadsföring av Norrköping som stad.” 
(A. Jakobsson, personlig kommunikation, 27 april 2017) 
 
Vidare förklarar A. Jakobsson (personlig kommunikation, 27 april 2017) hur kommunen arbetar med 
att målgruppsanpassa innehållet och budskapen efter ungdomar i de inlägg som kommuniceras via 
sociala medier: 
 
“Vi anpassar innehållet och budskapen i våra inlägg efter ungdomar. Vi publicerar i de kanaler där 
de yngre är majoritet, vilket innebär att vi även kan exkludera andra kanaler. Vi jobbar också mycket 
med målgruppsanpassning, både av vanliga inlägg och sponsrade inlägg, d.v.s. annonser.” 
 
Ett av målen i användandet av sociala medier som kanal för medborgardialog är att förenkla den 
direkta kommunikationen mellan Norrköpings kommun och stadens invånare och företag:  
 
“Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta kontakt med 
kommunen. Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, vilket också ska kommuniceras.” 
(A. Jakobsson, personlig kommunikation, 27 april 2017) 
 
 
4.2 Mål och strategier 
Detta delkapitel svarar på vilka kommunikativa riktlinjer och strategiska mål som används för att 
involvera ungdomar i beslutsfattandet i samband med stadsutvecklingsprojekt, samt hur de skiljer sig 
mellan jämförda stadsutvecklingsprojekt. 
 
4.2.1 Stockholms stadsbyggnadskontor  
Syftet med stadsutvecklingsprojektet var att verka för en inkluderande process med en bred 
representation, där barn och ungas tankar ger ett konkret avtryck i den kommande översiktsplanen 
(Stockholms stad, 2016). Förhoppningen var att inleda det första steget i ett utvidgat arbete med barn- 
och ungdomssamråd i lämpliga stadsbyggnadsprojekt. Kortsiktigt är det viktigt att varje projekt som 
involverar barn och ungdomar i dialog kan visa hur det som framkommer har påverkat 
översiktsplanen. Långsiktigt så handlar det om att öka förståelsen för hur stadsbyggnad- och 
demokratiska processer fungerar, samt sprida information om och arbeta för de fyra övergripande 
målen med översiktsplanen (Stockholms stad, 2016). L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 
mars 2017) beskriver de fyra övergripande målen med Stockholms Stad nya översiktsplan som följer: 
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“De fyra övergripande målen är en växande stad, en sammanhängande stad, en god offentlig miljö 
och en klimatsmart och tålig stad. Det allmänna intresset med ungdomssamråden och 
ungdomsparlamentet var att utforska begreppet “en socialt sammanhållen stad”.” 
 
De långsiktiga målen för stadsutvecklingsprojektet var enligt L. Klingwall (personlig kommunikation, 
2 mars 2017) att erbjuda möjlighet till delaktighet i stadens utveckling och sprida att det finns en 
mottagare för ungdomars idéer, i kombination med att öka förståelsen för beslutsfattande processer. 
Sveriges ungdomsråds grundläggande principer för barn- och ungdomsdialog användes som 
utgångspunkt i strategin bakom ungdomsdialogen under projektet: 

1. Att det är på riktigt, det som sägs får ge avtryck. 
2. Att processen är politiskt förankrad. 
3. Att processen är inkluderande och representativ. 
4. Att projektgruppen verkar uppsökande. 
5. Att återkopplingen är tydlig, rak och ärlig. 

 
I kombination med dessa mål och mer generella frågeställningar som “Vad behöver du i ditt liv och i 
en växande stad för att du ska må bra?” var det även viktigt att som avsändare vara tydliga med att 
kommunicera syftet med dialogen och vilken typ av påverkan deltagandet öppnade upp möjligheter 
för: 
 
“Det ska vara en kunskapsöverföring, det ska vara en workshop eller dialog och man ska ha en 
möjlighet att påverka. Det är det som är det absolut viktigaste. Sen är det viktigt att vara tydlig med 
vilken typ av påverkan de har, vi kan liksom inte ändra på att vi inte ska bygga här eller ska bygga en 
rutschkana där. Det är inte det vi diskuterar, utan vi pratar om hur staden ska se ut i framtiden, om 
10/15/20 år.” 
(L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017) 
 
Det direkta målet med arbetet var att samla in konkreta synpunkter till översiktsplanen. Ett mål som 
nu diskuteras internt är hur kommunens kommunikation till ungdomar kan bli en mer självklar del i 
livet som medborgare, och på så sätt stärka bandet mellan kommunen som avsändare och ungdomar 
som målgrupp (L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017): 
 
“Nu är vi inne i ett otroligt intensivt skede när allt material vi har fått in från barn och ungdomar ska 
sammanställas och vi ska göra en snygg och vettig produkt av det. Vi ska också titta på hur vi kan 
förbättra översiktsplanen utifrån deras synpunkter. När det har landat kan vi börja titta på hur vi ska 
förbättra arbetet med att nå ut till barn och ungdomar i staden och se till att kommunikationen är 
självklar.” 
 
Ett sätt att nå en större del av målgruppen och därmed en bredare representation av synpunkter är 
enligt L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017) att inkludera kompletterande digitala 
kommunikationskanaler i kombination med existerande strategier med utgångspunkt i 
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direktuppsökande dialogmetoder. Detta är även en fråga som diskuteras inom Stockholms 
stadsbyggnadskontor: 
 
“Det är en av de frågorna som vi har pratat om också, att hur vill ni att vi kontaktar er och att ni får 
vara med och bestämma. Där finns det ju massor med olika idéer om det här med appar och olika 
kanaler, som t.ex. YouTube. Allt möjligt! Idélådor att skicka in, men framförallt det här med att de vill 
att vi ska återkomma. Det har pratats lite om ett Instagram-konto, men det är ju framförallt 
direktkontakt de vill ha.” 
(L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017) 
 
4.2.2 Skärholmens stadsdelsförvaltning 
Skärholmens stadsdelsförvaltning har inga konkreta mål eller riktlinjer i kommunikationen med 
ungdomar, men det finns en ständig medvetenhet och strävan kring att involvera ungdomar som 
medborgargrupp i beslutsprocessen och ge dem en möjlighet att medverka i stadsutvecklingen av 
deras bostadsområde (A. Björklund, personlig kommunikation, 14 februari 2017). 
 
En strategi som stadsdelsförvaltningen använder sig av i det kontinuerliga arbetet med ungdomsdialog 
är direktuppsökande dialogmetoder och personlig kommunikation, i syfte att nå de delar av 
målgruppen som inte redan är engagerade i samhällsfrågor via någon form av ungdomsengagemang. I 
det uppsökande arbetet används bl.a. kanaler via Skärholmens ungdomsråd och tidigare kontakter via 
kommunala feriejobb (A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017). A. Björklund 
(personlig kommunikation, 28 april 2017) menar att förvaltningen har svårt att nå ungdomar genom 
traditionella kanaler med inbjudan till dialog och har därför valt en kommunikationsstrategi bestående 
av ett flertal kombinerade dialogmetoder: 
 
“Det funkar inte att bjuda in folk om det inte är en fråga som verkligen engagerar. Man måste liksom 
vara där folk är, man måste röra sig på de arenor som de själva befinner sig på. Annars så funkar det 
inte. Och man måste vara beredd på att göra extremt mycket fotarbete, för det är det viktigaste, inte 
sitta på sitt kontor bakom en dator och tro att det ska hända något. För det gör det inte. Nu låter jag 
negativ, men det är jag inte. Det är bara det att ibland förväntar sig förvaltningarna väldigt mycket 
av medborgarna och tror att de ska vara så väldigt engagerade, och många av dem är 
jätteengagerade, men inte på det här traditionella sättet. De kommer inte själva till förvaltningen som 
man kanske gjorde för femtio år sedan.” 
 
4.2.3 Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 
De mål som styr Unga Kommunutvecklare är de långsiktiga mål och visioner som Norrköpings 
kommun applicerar i sitt kontinuerliga arbete med all form av medborgardialog. Arbetsgruppens 
interna mål under projektet var att bidra till en tryggare stadsmiljö, en förbättrad integration och ett 
samhällsklimat mottagligt för allas tankar och idéer. Visionen för arbetet var ett Norrköping där alla 
kan känna sig trygga, hörda och välkomna, med det långsiktiga målet att göra Norrköping till en mer 
attraktiv boendeort för ungdomar (Unga Kommunutvecklare, 2016; Norrköpings kommun, 2016). 
Projektets generella och årligen återkommande mål är att uppmuntra ungdomar till att presentera sina 
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idéer och förslag på hur Norrköpings kommun kan bli bättre på att göra barn och unga delaktiga i 
beslut som rör dem. Vid rekryteringen till projektet togs särskild hänsyn till geografisk spridning, då 
Unga Kommunutvecklare strävar efter att representera olika delar av kommunen (Unga 
Kommunutvecklare, 2016; E. Ekström, personlig kommunikation, 12 april 2017). 
 
Kommunens vision 2035 är följande: “Norrköping är platsen där skaparkraft i en avspänd och 
välkomnande atmosfär är en del av själen. En vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart 
sätt. Här utvecklar vi våra förmågor och skapar nya möjligheter tillsammans” (Norrköpings kommun, 
2016). En del i det målet är att skapa en plats där alla barn och ungdomar mår bra och har framtidstro 
och att växa till en universitetsstad med fler än 10 000 studenter (E. Ekström, personlig 
kommunikation, 8 mars 2017). I arbetet mot dessa mål har ungdomsdialog och effektiv 
medborgarkommunikation en betydelsefull roll (Norrköpings kommun, 2016). Ungdomsperspektivet 
finns även med i kommunens övergripande mål för verksamheten år 2015-2018 (E. Ekström, 
personlig kommunikation, 12 april 2017). 
 
 
4.3 Utmaningar 
Följande delkapitel svarar på vilka utmaningar de kommunala tjänstepersonerna ser med 
ungdomsdialog på projektnivå och hur man bemött dessa i jämförda stadsutvecklingsprojekt. 
 
4.3.1 Stockholms stadsbyggnadskontor 
En utmaning under arbetet med barn- och ungdomssamråden var att som tjänsteperson få en insikt i 
målgruppens behov och upplevelse av staden, samt att nå en bred representation av ungdomar som 
medborgargrupp, menar L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017):  
 
“Det viktiga är att se barn och unga som individer och att de är experter på att vara just barn och 
unga i Stockholm just nu. Att man som ung inte går och väntar på att bli vuxen utan att man lever här 
och nu och har behov här och nu. Precis som ungdomarna säger så kan de bara representera sig 
själva och vill inte bli några frontfigurer för vad alla ungdomar tycker, men varje röst från barn och 
unga ökar stadens förståelse och lyfter barnets perspektiv på staden.” 
 
En väsentlig del i den utmaningen var att definiera ungdomar som målgrupp, att t.ex. fastställa vilka 
demografiska fakta som skulle ingå i en målgruppsanalys för det specifika stadsutvecklingsprojektet 
och utifrån det göra ett representativt urval av dialogdeltagare (L. Klingwall, personlig 
kommunikation, 28 mars 2017). Då detta var en utmaning inför uppstarten av arbetet med 
översiktsplanen användes officiella dokument i form av FN:s barnkonvention som hjälpmedel: 
 
“Vi håller oss till FN:s barnkonvention, som definierar ungdomar som individer mellan 0-18 år.  [...] 
Gymnasieelever är den äldsta gruppen vi har träffat, då är de flesta 18 eller 19. Även i många av 
ungdomsråden så sitter man tills man är omkring 21 år. Det är väl det äldsta spannet vi har i.o.m. att 
FN:s barnkonvention ska bli lag, vilket är en stor grej i de ungdomspolitiska målen. Det är mer en 
politisk fråga än något som är ett krav, där definieras väl gruppen som 17-25 år, eller om det är 
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18-25. Där har väl Stockholms Stad lite som ställningstagande att vi ska jobba i det området också 
samtidigt som vi täcker de barn som berörs genom FN:s barnkonvention.”  
(L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017) 
 
Ytterligare en utmaning var att utforma kommunikationen på ett sätt som samtliga delar av 
målgruppen kunde förstå, oberoende av skillnader i ålder och tidigare kunskap om ämnet inom 
målgruppen. Samma problematik fanns i generationsskillnaden mellan kommunen som avsändare till 
barn och ungdomar som mottagare, menar L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017): 
 
“Det är väl en av de svåraste sakerna i att prata med ungdomar, att man känner att det finns ett stort 
generationsglapp som försvårar kommunikationen för oss som avsändare. ” 

 
I kommunikationen under projektet användes främst uppsökandemetoder och en direktkontakt med 
målgruppen, vilket gav många konkreta förbättringsförslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet 
med översiktsplanen. Även om uppsökandemetoder ger användbara svar ur ett kvalitativt perspektiv 
är det inte nödvändigtvis den mest effektiva metoden för dialog med ungdomar som målgrupp, delvis 
p.g.a. det stora individantalet och det breda åldersspannet inom målgruppen (L. Klingwall, personlig 
kommunikation, 28 mars 2017). L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017) menar att 
digitala kanaler kan bedömas som mer effektivt i dialogen med den aktuella åldersgruppen, och även 
som ett användbart verktyg i att bibehålla en transparens i kommunikation och dokumentation av den 
kommunala verksamheten. Att bibehålla en sådan transparens genom redan existerande kanaler 
prioriteras framför att anpassa kommunikationen till trendskiftningar inom målgruppen vad gäller 
t.ex. sociala medier och digitala kommunikationsplattformar. Kommunens arbete kan därmed inte 
anpassas för mycket efter den specifika målgruppen, utan måste genomföras via samma 
kommunikationskanaler som till övriga medborgargrupper för att bibehålla en konsekvent verksamhet 
i all medborgardialog, menar L. Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017): 
 
“Det är viktigt att den kommunikation som skickas ut är ärlig och korrekt, inte att vi ska försöka bli 
hippa på något sätt. Det ska vara rätt forum även för barn och ungdomar. ” 

 
Ytterligare en utmaning är att ungdomar i socialt och ekonomiskt utsatta stadsområden upplever en 
distans till kommunen och känner sig bortprioriterade i beslut rörande t.ex. budget och 
resursfördelning. Under kommunikationen med ungdomar i dessa områden framkom kritik gällande 
en allmän uppfattning om att ungdomar bosatta i innerstadsområden får mer pengar och resurser till 
stadsutveckling och områdesstrategiska satsningar (L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 
2017). Utmaningen gällande detta ligger i att lyssna och ta in ungdomars kritik, istället för att 
bortförklara problematiken genom att försvara den egna verksamheten: 
 
“Jag upplevde att barnen och ungdomarna i de ekonomiskt och socialt svaga områdena tycker att de i 
innerstaden får mer pengar i form av t.ex. bättre fotbollsplaner och liknande. Men i själva verket så 
är det ju så att de får mer pengar i vissa socialt utsatta områden. [...]  Det kändes viktigt för oss att ta 
in det de sa, snarare än att svara på det de sa. Det vet man ju själv, att när man uttrycker hur man 
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upplever någonting, så är det det som är viktigt för en. Det är viktigt att lyssna till barn och 
ungdomar, att bjuda in istället för att informera. Sen kan man ju ha en diskussion, men man ska inte 
avfärda det de känner och tycker. [...] Jag tror att det är viktigt att man pratar om potentialen av en 
plats och de kvalitéer som finns där, de kvalitéerna som finns i människorna som bor där, företag och 
små verksamheter. Att man fokuserar mer på det positiva, det är så lätt att man blåser upp allt som är 
negativt när det händer någonting, istället för att stärka en plats. Det tycker jag att vi närmar oss mer 
och mer, framförallt i hur pengar fördelas. Det kanske är en information som man liksom måste söka 
efter. Man vill inte bidra till att stigmatisera ett område ännu mer. ” 
(L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017) 
 
Slutligen är bristen på tjänstepersoner med kompetens inom att utforma och driva ungdomsdialog en 
utmaning inom delar av den kommunala verksamheten. Barn och ungdomar är en engagerad 
medborgargrupp med stort intresse för stadsutvecklingsfrågor och en stark vilja att påverka 
beslutsfattandet med sina synpunkter. Problematiken ligger i att finna tjänstepersoner med kunskap 
om att lyssna till och tolka ungdomarnas synpunkter, för att sedan föra dem vidare till rätt 
sammanhang (L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017). 
 
4.3.2 Skärholmens stadsdelsförvaltning 
En stor utmaning under arbetet med Flygplansparken var det låga engagemanget i webbaserade 
dialogmetoder. Ytterligare utmaningar var att nå de ungdomar som inte redan är engagerade i 
samhällsfrågor och att hitta tjänstepersoner med kompetens kring att arbeta med ungdomsdialog (A. 
Björklund, personlig kommunikation, 14 februari 2017). 
 
En stor utmaning i det kontinuerliga arbetet med ungdomsdialog är, enligt A. Björklund (personlig 
kommunikation, 28 april 2017) att ungdomarna i stadsdelen upplever ett långt avstånd mellan de som 
medborgargrupp, förvaltningen och kommunala beslutsfattare. Det finns en generell okunskap om 
vem som gör vad inom förvaltningen och vem medborgarna kan kontakta i olika syften. A. Björklund 
(personlig kommunikation, 28 april 2017) förklarar vidare: 
 
“För det första så är det många som inte riktigt vet vad staden gör, man tror att det bara är 
socialtjänst och sen vet man inte riktigt mer om vad vi gör som stadsdelsförvaltning. Ungdomarna är 
så extremt engagerade och vill väldigt mycket, men de vet inte riktigt på vilket sätt man kan påverka. 
Sen så är det många som jobbar inom förvaltningen som tycker att det är lite läskigt med ungdomar, 
det är många vuxna människor överhuvudtaget som tycker att ungdomar är svåra att jobba med och 
tycker att det är lite läskigt. Då blir det ett ännu större glapp.” 
 
Problematiken i att hitta kommunala tjänstepersoner med kompetens inom ungdomsdialog och som 
kan uppmuntra ungdomarna till engagemang är även en utmaning i många dialogprojekt. Detta är 
något som A. Björklund (personlig kommunikation, 28 april 2017) menar beror på det upplevda 
avståndet mellan förvaltningen och ungdomar i området, samt obefogade och generaliserande 
fördomar kring hur ungdomar är som medborgargrupp: 
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“Man har ju fördomar om att ungdomar inte bryr sig om någonting, att de bara är slöa och lata. Det 
säger ju alla som kommit upp i en viss ålder: “De yngre idag, de är så hemska!”. Den fördomen har 
ju funnits länge. Att det finns en viss jargong, man tycker att det är lite läskigt med ungdomar i 
mjukisbyxor liksom. Lite så, man tror att de är farliga fast de bara är kompisar som hänger. Så att det 
är väldigt viktigt att hitta rätt personer som kan och vill prata med ungdomar. Det är jätteviktigt för 
att nå ut till dem, och det behöver inte vara en ungdom själv utan det finns jättemånga människor som 
är jätteduktiga på att göra det. För att lyckas med ungdomsdialog så måste man hitta de 
tjänstepersoner som är väldigt bra på att engagera ungdomar, får dem att vilja delta och kan prata 
med dem på rätt sätt. Inte någon mossig gammal förvaltningsgubbe.” 
 
En bidragande problematik i detta är ungdomarnas misstro till kommunen och stadsdelsförvaltningen 
(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017). I delar av medborgargruppen råder en 
allmän uppfattning kring hur deltagandet i ungdomsdialogen inte leder till någon konkret förändring 
och att det därför inte finns något verkligt syfte till eget engagemang: 
 
“De är väldigt engagerade och intresserade. Man är ju ofta intresserad av det område där man bor, 
det finns massor med åsikter. Man måste bara ge dem chansen och visa att man lyssnar på dem! Det 
finns ju en viss misstro mot förvaltningar, att det är lite “Ni kommer ändå inte lyssna på det vi 
säger!”. Då måste vi också visa att vi lyssnar på det de säger och också göra klart från början att det 
kanske inte blir exakt så som de vill, för det är ganska många som tycker olika saker. Men vi lyssnar 
på just dig. Det är många ungdomar som är intresserade och vill påverka men tror att det ändå inte 
spelar någon roll. Därför är det viktigt att prata om det hela tiden.” 
(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017) 
 
Detta är en utmaning som stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med genom att informera och upplysa 
ungdomar om vikten av deras deltagande i medborgardialogen, enligt A. Björklund (personlig 
kommunikation, 28 april 2017): 
 
“Vi kan omöjligt veta vad medborgarna vill, vi kan omöjligt veta vad ungdomarna exakt vill. Jag kan 
sitta och tro att jag vet, men det vet inte jag. Jag måste prata med dem, de måste vara delaktiga i de 
som händer i området. Vi jobbar ju för dem, vi är liksom inga experter, det är dem som är experterna. 
Vi ska utföra det de vill ha här. Det är det vi hela tiden försöker kommunicera till ungdomarna, inte 
bara i specifika stadsutvecklingsprojekt, utan konstant så fort man möts i olika sammanhang, att man 
hela tiden försöker få dem att förstå hur viktigt det är att delta och ta de chanser som kommer. Annars 
kommer förvaltningarna hitta på något helt galet som medborgarna och ungdomarna inte vill ha. Sen 
är det också viktigt att förvaltningen möter upp ungdomarna och visar att man lyssnar, så att det inte 
bara blir en massa tomt snack och sen så händer det ändå ingenting. Det är jätteviktigt att förklara 
vid alla möten man har, allting som händer, att vi inte kan jobba utan dem. Kan kan vi ju, men det är 
inte det som är tanken.” 
 
Utmaningen att nå en verklighetstrogen representation bland de ungdomar som bjuds in och deltar i 
ungdomsdialogen är även en utmaning som stadsdelsförvaltningen involverar i sitt 

32 



kommunikationsarbete, menar A. Björklund (personlig kommunikation, 28 april 2017). Detta är något 
förvaltningen försöker lösa genom att genomföra ytterligare satsningar på direktuppsökande 
kommunikation genom att t.ex. identifiera centrala mötesplatser för målgruppen: 
 
“Vi vill inte bara nå de personer som hörs högst men som inte alltid är representativa för området, 
det är en utmaning för alla projekt. Men då måste man försöka leta efter de rätta grupperna där de 
finns, att söka sig till andra platser i stadsdelen. Vissa åldersgrupper var ju inte lika viktiga för oss i 
just det här arbetet, men det är ju just det att försöka hitta dem där de är. T.ex. de som är 21-23 år, 
var hittar man dem? Det finns inga naturliga mötesplatser på samma sätt som vissa andra grupper 
har. Men det är en jätteutmaning. Man kan jaga hur mycket som helst, men det garanterar inte att de 
faktiskt vill vara med. Det är viktigt att man i.a.f. försöker nå dem, man kan inte tvinga någon till att 
vara med heller. Det handlar ju om att göra något bra för medborgarna, vi jobbar ju för dem.” 
(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017) 
 
4.3.3 Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 
En utmaning under arbetet med Unga Kommunutvecklare 2016 var att hitta metoder som på ett 
verklighetstroget sätt kunde representera ungdomar som grupp, menar E. Ekström (personlig 
kommunikation, 12 april 2017). En återkommande utmaning under stadsutvecklingsprojekt är även att 
ungdomar inte vet hur de ska nå kommunen på bästa sätt, framförallt i situationer där ungdomar vill ta 
eget initiativ till engagemang och påverka kommunalt beslutsfattande (E. Ekström, personlig 
kommunikation, 12 april 2017). Som följd av detta finns ett engagemang om att starta 
ungdomsgrupper att agera som mellanhand för kommunen och Norrköpings ungdomar, ett förslag 
som även skulle gynna kommunen i form av en stående fokusgrupp att vända sig till för synpunkter 
och ett ungdomsperspektiv vid olika beslut (Unga Kommunutvecklare, 2016).  
 
En stor utmaning är även kommunens digitala kommunikationskanaler, som bedöms som ineffektiva i 
att nå ut till ungdomar med informationsspridning och kommunikationsutbyte (Unga 
Kommunutvecklare, 2016). En undersökning utförd av Unga Kommunutvecklare 2016 visar att det är 
få ungdomar som någon gång har besökt kommunens hemsida. Antalet deltagare i undersökningen var 
70 personer i åldrarna 12-25 år, bosatta i Norrköpings kommun (Unga Kommunutvecklare, 2016). 
Undersökningen visar att en majoritet av de tillfrågade ungdomarna får information om vad som 
händer i staden via vänner, medan en minoritet av de tillfrågade får information från antingen 
kommunens Facebook-sida eller hemsida. Detta resulterar i att ungdomarna sällan nås eller får ta del 
av det aktivitetsutbud som finns inom kommunen, vilket av undersökningsdeltagarna förklaras som en 
följd av bristfällig marknadsföring och digital närvaro från kommunens sida (Unga 
Kommunutvecklare, 2016). Ytterligare en undersökning har genomförts av Unga Kommunutvecklare 
2016 på samma deltagargrupp, där frågan för undersökningen löd: “Hur kan kommunen förbättra 
kommunikationen med ungdomar i Norrköping?”. Syftet med undersökningen var att mäta intresset 
för nya kommunikationskanaler mellan kommun och ungdomar (Unga Kommunutvecklare, 2016). 
69,7% av deltagarna svarade att de skulle föredra en digital kommunikationskanal i form av en app 
anpassad för ungdomar som målgrupp och 18,2% föredrog att information och kommunikation borde 
ske genom kommunens skolor. Endast ett fåtal av deltagarna svarade att de ansåg att 
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kommunikationen mellan kommunen och ungdomar i Norrköping fungerar väl i dagsläget (Unga 
Kommunutvecklare, 2016). 
 
E. Ekström (personlig kommunikation, 12 april 2017) beskriver utmaningen i att skapa en mångfald i 
representationen under rekryteringsprocessen till Unga Kommunutvecklare, vilket kommunen försökt 
lösa genom att t.ex. avse en plats i projektgruppen till ensamkommande flyktingar och specificerat 
geografisk spridning som ett urvalskriterium inför rekryteringen. Att sträva efter en mångfald i 
arbetsgruppen är därför en stor prioritet i urvalsprocessen, menar E. Ekström (personlig 
kommunikation, 12 april 2017): 
 
“Vi är väldigt angelägna om att få med olika delar av staden, eller olika delar av kommunen kan man 
väl säga. Både i socioekonomiskt utsatta områden, men också landsbygd och innerstad. Så det är på 
det sättet som vi strävar efter att uppnå mångfald i arbetsgruppen, eftersom att det är regelrätt 
rekrytering.” 
 
Ytterligare en utmaning är att nå de ungdomar som inte redan är engagerade i t.ex. elevråd eller 
föreningar eller andra ungdomsengagemang, vilket E. Ekström (personlig kommunikation, 12 april 
2017) menar är en utmaning med många medborgargrupper och en extra viktig utmaning att lösa i 
kommunikationen med ungdomar. E. Ekström (personlig kommunikation, 12 april 2017) påpekar 
även det stora engagemanget inom ungdomar som medborgargrupp, att det genom ungdomsdialogen i 
Unga Kommunutvecklare finns en tydlig vilja att påverka och ha inflytande över stadens utveckling. 
Att systematiskt omsätta de synpunkter som diskuteras under projektet i praktik och implementera de 
förslag som presenterats är en stor utmaning och viktig uppgift för Norrköpings kommun (E. Ekström, 
personlig kommunikation, 12 april 2017). Detta är även ett väsentligt arbete i den långsiktiga 
relationen mellan kommunen och ungdomar som medborgargrupp, som enligt E. Ekström påverkas 
positivt när ungdomarna genom projekt som Unga Kommunutvecklare får en inblick i kommunens 
verksamhet och en möjlighet till konkret inflytande: 
 
“Den förutfattade meningen kring kommunen är inte så positiv bland ungdomarna, men efter en vecka 
i arbetet med Unga Kommunutvecklare så har alla utvärderingar visat att deras synsätt på kommunen 
har förändrats till det positiva. Jag tror att alla de utvärderingar som har gjorts visar på att 
relationen mellan kommunen och ungdomar kan bli bättre.“ 
(E. Ekström, personlig kommunikation, 12 april 2017) 
 
 
4.4 Återkoppling och resultat 
Följande delkapitel svarar på hur kommunen genomför återkoppling och uppföljning av deltatandet i 
ungdomsdialogen, d.v.s. hur resultat och synpunkter används och redovisas i ett konkret 
genomförande till dialogdeltagarna i jämförda stadsutvecklingsprojekt. 
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4.4.1 Stockholms stadsbyggnadskontor  
Eftersom arbetet med Stockholms stadsbyggnadskontor barn- och ungdomssamråd i samband med 
den nya översiktsplanen fortfarande är under arbete kan verktygen för återkoppling ännu inte 
utvärderas. Stockholms Stad planerar att genomföra återkoppling av genomförda dialogsatsningar 
med samtliga deltagande skolklasser och ungdomar, både genom att presentera barn- och 
ungdomsdelen från samrådsredogörelsen och genom sammanställningen av separata dokument av 
skolklassernas workshops (L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 2017). Förhoppningen är 
att detta ska ge en formell återkoppling samt ge deltagarna en möjlighet att jämföra sina synpunkter 
med synpunkter från barn och unga från andra delar av Stockholm ( Stockholms Stad, 2016). L. 
Klingwall (personlig kommunikation, 28 mars 2017) beskriver processen som följer: 
 
“Nu har vi börjat sammanställa synpunkterna och ge förslag på hur vi ska justera förslaget till 
översiktsplanen utefter det som har kommit in, alla synpunkter och behov som barnen och 
ungdomarna har.  [...] Det är riktigt roligt att det faktiskt kommer göra skillnad. Det kommer bli 
skrivelser i översiktsplanen som man faktiskt kan härleda direkt till barn- och ungdomsdialogen.” 
 
De verktyg som användes för att strukturera återkopplingen av dialogen var främst att föra noggranna 
minnesanteckningar och utforma en tydlig struktur i upplägget av workshops och fokusgrupper. 
Minnesanteckningarna stämdes av efter genomförd dialog för att försäkra sig om att deltagarnas 
upplevelser av dialogen stämde överens med den interna dokumentationen. Deltagare hade även 
möjlighet att justera anteckningarna i efterhand om det ansågs behövas. Detta tillvägagångssätt 
användes som ett verktyg för kontinuerlig återkoppling under projektets gång, deltagarna i dialogen 
kommer även erbjudas möjligheten att ta del av och föreslå redigeringar av det slutgiltiga förslaget i 
form av utkastet till den nya översiktsplanen. En tydlig och konkret återkoppling och presentation av 
ungdomsdialogens resultat är något som projektet prioriterar och värdesätter, menar L. Klingwall 
(personlig kommunikation, 28 mars 2017): 
 
“Det blir liksom ett svar till barnen och ungdomarna, det är ju det som är det viktiga. Att de kan se 
vilken påverkan deras input har och hur staden arbetar med de här frågorna. Det är ju resultatet och 
påverkan av synpunkterna som är hela grejen.” 
 
Det som i skrivande stund återstår av projektet är att sortera insamlade synpunkter i generella 
kategorier och mål som fångar upp så mycket som möjligt av det som kom fram under dialogen, utan 
att gå in för detaljerat gällande specifika synpunkter (L. Klingwall, personlig kommunikation, 28 mars 
2017). Arbetet med den nya översiktsplanen beräknas vara färdigt till sommaren 2017 (Stockholms 
Stad, 2016).  
 
4.4.2 Skärholmens stadsdelsförvaltning 
Återkopplingen av ungdomsdialogen under stadsutvecklingsprojektet gällande Flygplansparken 
skedde främst genom en kontinuerlig presentation av arbetsprocessen och resultatet via 
projekthemsidan, där samtliga idéer fortsatt finns tillgängliga för allmänhetens synpunkter (Utveckla 
din stad, 2017). Parallellt med återkopplingen via projekthemsidan skickades även tryckt information 
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ut till de som deltagit i dialogsatsningen, personliga sammankomster ordnades av förvaltningen, samt 
uppdateringar gjordes av utomstående aktörer som Skärholmens lokaltidning och via en 
Facebook-grupp för de boende i Bredäng (A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017). 
 
“Vi skickade också ut vykort igen i alla brevlådor i Bredäng, ett likadant som det första där vi 
tackade för att de var med och uppdaterade om vad som händer nu. Vi satte också upp affischer igen. 
Vad gjorde vi mer? Sen hade vi möten igen där vi presenterade det färdiga förslaget, sen 
publicerades det i tidningen. Det finns en lokaltidning i Skärholmen som heter Södra Sidan, en 
jättebra lokaltidning som är väldigt engagerad. De uppdaterade också kring projektet ett antal 
gånger. Sen också på Facebook, Bredäng Baby tror jag den heter, en sida där många som bor i 
Bredäng är medlemmar. Det är också viktigt att tacka de som deltagit, inte bara samla in vad de 
tycker och sen försvinna. Sen fanns det ju folk som hade lämnat sina mailadresser till oss som vi 
hörde av oss till.” 
(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017) 
 
Den respons som stadsdelsförvaltningen tagit emot efter den avslutade dialogsatsningen har hittills 
varit positiv, vilket A. Björklund (personlig kommunikation, 28 april 2017) menar delvis beror på den 
personliga kontakten och utförliga uppföljningen med de som deltog i dialogen. 
 
“Ja, man var väldigt positiva till att förvaltningen bjöd in och ville lyssna på folk och samlade in en 
massa förslag. [...] De tyckte det var väldigt positivt att vi var ute så mycket också, att vi bjöd in dem 
till att delta. Det var så kul när vi presenterade så var det många som påpekade att deras önskemål 
fanns med i slutresultatet, man såg verkligen att det var ens egna åsikter som kommit med. Folk var 
väldigt positiva till det. Sen var det ju bra att det gick så pass fort också, då hann man inte glömma 
bort det. Positivt överlag, jag fick i.a.f. inte höra något negativt.” 
(A. Björklund, personlig kommunikation, 28 april 2017) 
 
4.4.3 Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 
Efter avslutade dialoger sammanställde projektets arbetsgrupp en offentlig rapport över arbetsprocess, 
identifierade problem och konkreta lösningsförslag, som sedan presenterades för politiker och 
kommunala tjänstepersoner och gjordes tillgänglig för allmänheten via kommunens hemsida (Unga 
Kommunutvecklare, 2016). Unga Kommunutvecklare är i grunden ett politiskt projekt med ett 
politiskt initiativ som utgångspunkt till konceptet, politikernas mål med projektet är därför att de 
förslag som arbetsgruppen presenterar ska hanteras som vilket annat politiskt förslag som helst (E. 
Ekström, personlig kommunikation, 12 april 2017). De förslag som Unga Kommunutvecklare 
presenterar i den avslutande rapporten upptas i den kommunala beslutsprocessen och hanteras av 
respektive nämnd för det specifika förslaget. Utvecklingen av dessa offentliga handlingar kan sedan 
följas av arbetsgruppen och allmänheten, och blir därmed även ett verktyg för återkoppling till de 
ungdomar som deltagit i arbetsgruppen. Projektledaren för arbetsgruppen har även ansvaret att 
uppdatera ungdomarna från arbetsgruppen om beslutsprocessen via en intern Facebook-grupp (E. 
Ekström, personlig kommunikation, 12 april 2017). Eftersom den kommunala beslutsprocessen kan 
vara långdragen har kommunen uppmärksammat en problematik i en långsam återkoppling till 
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arbetsgruppen, vilket kommunen menar borde förbättras och effektiviseras (E. Ekström, personlig 
kommunikation, 12 april 2017): 
 
“Den kommunala beslutsprocessen tar ju lite lång tid ibland, det är ju både för- och nackdelar på 
många sätt. Så till i år har vi förändrat det lite, alla förslag ska inte automatiskt gå in i den 
kommunala beslutsprocessen eftersom att vi har sett en del problematik kring återkoppling då ett 
förslag kan vara i snurrning väldigt länge i den kommunala beslutsprocessen. ” 
 
 
4.5 Utvärdering ur målgruppens perspektiv  
Följande delkapitel svarar på hur ungdomar upplever den kommunala verksamheten under respektive 
stadsutvecklingsprojekt och i allmänhet, i rollen som delaktiga i medborgardialogen och mottagare av 
kommunikation. 
 
4.5.1 Stockholms Ungdomsparlament  
I arbetet med den nya översiktsplanen bjöds bl.a. Stockholms Ungdomsparlament in till dialog och 
samråd tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor. Av inbjudan framgick att syftet med 
samrådet var att samla in ungdomars åsikter och perspektiv för att täcka in olika åldersgrupper i 
samrådsprocessen och därmed få en större helhetsbild av vad som bör inkluderas i översiktsplanen 
(M. Nyblom, personlig kommunikation, 21 april 2017). I arbetet inom ungdomsparlamentet arbetar 
ungdomarna praktiskt med lokalpolitiska frågor enligt en parlamentarisk modell som en integrerad del 
av undervisningen i samhällskunskap och svenska. Möjligheten att delta i ett sammanhang med en 
konkret chans till påverkan fungerade som ett bevis på att ungdomarnas arbete ger utdelning, att deras 
lärdomar och erfarenheter från ungdomsparlamentet ger snabb och konkret utdelning genom dialogen 
med kommunala beslutsfattare (M. Nyblom, personlig kommunikation, 21 april 2017). Detta var även 
ett mål för ungdomarna som deltog i samrådet om översiktsplanen, och en viktig bekräftelse i att deras 
synpunkter lyssnas till: 
 
“De ungdomar som deltog i samrådet hade redan innan ett starkt samhällsengagemang – hos en del 
sedan lång tid och hos andra mera nyväckt genom arbetet i Ungdomsparlamentet. Jag upplever att 
ungdomarna stärktes av bekräftelsen från kommunen att deras åsikter och synpunkter var viktiga och 
att de gjorde en reell insats i arbetet med översiktsplanen. I så måtto har mål och förväntningarna 
uppfyllts.” 
(M. Nyblom, personlig kommunikation, 21 april 2017) 
 
I ungdomsparlamentets verksamhet ingår årliga dialogseminarium, där kommunpolitiker och 
kommunala tjänstepersoner bjuds in att diskutera Ungdomsparlamentets huvudfrågor tillsammans 
med deltagande ungdomar. Detta är en viktig kommunikationskanal för ungdomarna att förmedla sina 
synpunkter och ta eget initiativ till dialog med kommunen. Årligen bjuds uppskattningsvis 150 
politiker in till dessa dialogseminarier, vilket är en stor kontrast till hur få som faktiskt närvarar vid 
debatten (M. Nyblom, personlig kommunikation, 21 april 2017). Detta och bristen på konkreta 
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uppföljningsverktyg är utmaningar i dialogarbetet, menar M. Nyblom (personlig kommunikation, 21 
april 2017): 
 
“En brist är att det är svårt att se att dialogen ger konkreta resultat och så småningom faktiskt leder 
till politiska förslag och beslut. Däremot upplever jag att eleverna stärks i att politikerna lyssnar till 
dem och deras analyser, och tar dem på allvar. I mötesforumet leder ofta ungdomarna diskussionen 
med politikerna och agerar som jämlikar med dem.” 
 
Vidare beskriver M. Nyblom (personlig kommunikation, 21 april 2017) en problematik i att 
ungdomarna upplever en distans i relationen mellan kommunala beslutsfattare och ungdomar som 
medborgargrupp: 
 
“Det är ett ganska stort avstånd mellan ungdomar och de kommunala beslutsfattarna. Få ungdomar 
vet vilka möjligheter de har att påverka beslut eller komma i kontakt med kommunen.” 
 
M. Nyblom (personlig kommunikation, 21 april 2017) menar dock att de deltagande ungdomarnas 
uppfattning om hur kommunen värdesätter deras synpunkter har stärkts som följd av samarbetet i 
projektet med översiktsplanen: 
 
“Ungdomarnas uppfattning om kommunen har stärkts i att det finns ett stort engagemang inom 
förvaltningarna som är öppna och angelägna om att möta och fånga upp ungdomar.” 
 
4.5.2 Skärholmens Ungdomsråd 
En stor del av ungdomarnas arbete i Skärholmens ungdomsråds styrelse går ut på att inte invänta 
uppdrag från beslutsfattare, utan istället utgå från vad de själva vill göra och förändra i sitt eget 
område, menar H. Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017). De bedriver även samarbeten med 
Sveriges Ungdomsråd, där Skärholmens ungdomsråd är en stor inspirationskälla genom att bl.a. ha 
vunnit utmärkelser för att vara Sveriges bästa ungdomsråd (H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 
2017). Ungdomsrådet arbetar även aktivt för att bygga en nära relation med kommunala beslutsfattare 
genom att driva en öppen dialog, tala klarspråk om de behov som finns inom stadsdelen och verka för 
att ungdomarna och förvaltningens tjänstepersoner ska få insyn i varandras arbete och sträva mot 
gemensamma mål. Detta gör ungdomsrådet genom att bl.a. bjuda in politiker och kommunala 
tjänstepersoner till värderingsövningar, mötes- och mingelkvällar med representanter från de olika 
politiska partierna, samt diskussioner och workshops. Ungdomsrådet tar själva mycket eget initiativ 
till dialog med förvaltningen men bjuds även vid återkommande tillfällen in till kommunikation och 
dialogtillfällen av förvaltningen, där ombyggnationen av Flygplansparken är ett av flera exempel (H. 
Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017).  
 
Många av de frågor som Skärholmens ungdomsråd driver uppkommer ur ungdomarnas olika 
intressen, vilket H. Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017) menar är en stor fördel för 
engagemanget och effektiviteten i ungdomarnas arbete. Ungdomarna har t.ex. deltagit i att göra en 
målning som nu hänger uppe i förvaltningens kontorslokaler, de har även anordnat 
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inspirationsföreläsningar med kända profiler från området, som t.ex. rapduon Ison och Fille (H. Parsi, 
personlig kommunikation, 2 maj 2017). Andra initiativ har bl.a. involverat arbete för ett ökat utbud av 
fritidsaktiviteter för ungdomar i området, som t.ex. anordnandet av fotbollsturneringar i samarbete 
med idrottsförvaltningen och en ökad satsning på idrottsaktiviteter för unga tjejer, menar H. Parsi 
(personlig kommunikation, 2 maj 2017). Det stora engagemanget och framgången inom 
ungdomsrådet intresserar också andra styrelser och Skärholmens Ungdomsråd har vid flera tillfällen 
kontaktats som inspiration för andra ungdomsråd (H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017). 
 
Stadsdelsförvaltningen vill ofta ha ungdomsrådets idéer och önskemål när det gäller byggen av nya 
bostadsområden och hur allmänna platser kan göras mer attraktiva för ungdomar utifrån t.ex. 
trygghetssyn och i syfte att skapa mötesplatser för fritidsaktiviteter, menar H. Parsi (personlig 
kommunikation, 2 maj 2017). Vidare menar H. Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017) att detta 
är tillfällen då ungdomarna har möjlighet att bidra med perspektiv och synpunkter som 
stadsdelsförvaltningen annars hade förbisett. Förvaltningen har även bjudit in till projekt och 
evenemang med syfte att bättra relationen mellan stadsdelens ungdomar och tjänstepersoner inom 
polis, brandkår och kommunpolitik (H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017). Det händer ofta 
att stadsdelsförvaltningen kontaktar ungdomsrådet med inbjudan om att delta i dialog angående olika 
former av projekt och det är enligt H. Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017) tydligt att det 
finns ett stort förtroende för ungdomsrådet inom förvaltningen. Det är dock inte alla förvaltningar som 
har kunskap om att det finns ungdomsråd och det händer att förvaltningen bjuder in när det slutgiltiga 
beslutet redan är fattat, vilket är något som förvaltningen borde förbättra: 
 
“Man behöver i vissa fall jobba på att involvera ungdomar innan beslut redan har fattats, istället för 
att fråga i efterhand vad ungdomsrådet tycker.” 
(H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017) 
 
Utöver de projekt som ungdomsrådet och förvaltningen utför tillsammans bedriver rådet egna 
kommunikationsinitiativ med målet att öka sysselsättningen bland ungdomarna i stadsdelen, menar H. 
Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017). Rådet diskuterar t.ex. olika sätt att inspirera ungdomar 
och om problematiken i att många av stadsdelens unga har “tappat hoppet” och den allmänna 
uppfattningen om att det är “svårare att lyckas” som boende i en förort (H. Parsi, personlig 
kommunikation, 2 maj 2017). Detta är en uppfattning både ungdomsrådet och förvaltningen vill 
motarbeta genom att lyfta det engagemang och den positivitet som finns i stadsdelen: 
 
“Vi pratar mycket om att vi vill ta bort den dåliga stämpeln på stadsdelen genom att visa upp hur 
mycket bra vi gör och lyfta stadsdelens goda sidor, inte bara det destruktiva som syns i media.” 
(H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017) 
 
Det finns ett stort intresse för samhällsfrågor och antirasism hos ungdomarna i området, vilket också 
är ämnen som Skärholmens ungdomsråd lyfter inom Sveriges Ungdomsråd och i möten med t.ex. 
lokalpolisen och politiker. I dessa möten talar ungdomarna ofta utifrån egna erfarenheter, ifrågasätter 
politikernas resursfördelning och förespråkar ökade satsningar på fritidsaktiviteter som en lösning på 
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ungdomskriminalitet i området, menar H. Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017). Ungdomarna 
i rådet presenterar ofta egna förslag och idéer, kontaktar olika delar av förvaltningen genom 
projektledaren eller via e-mail, tar eget initiativ i framtagningen av olika projektplaner och använder 
projektledaren som en direktlänk till förvaltningen (H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017).  
 
“Som tjänsteperson måste man lita och tro på ungdomarna. De kan mer än vuxna många gånger. Och 
det är så viktigt att skapa en nära relation mellan ungdomarna och stadsdelens beslutsfattare, vilket 
också är min uppgift som projektledare.” 
(H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017) 
 
Ibland kan förvaltningens återkoppling av olika projekt dröja, medan det ibland kan ske snabbt och 
konkret utan fördröjning, menar H. Parsi (personlig kommunikation, 2 maj 2017). Det är dock tydligt 
att ungdomsrådet och det arbete de utför uppskattas och värdesätts av kommunala tjänstepersoner 
inom förvaltningen: 
 
“Ungdomarna hade ingen aning om var medborgarkontoret låg innan de började engagera sig. Men 
nu är deras moralmålning uppsatt på väggen på förvaltningskontoret och man lyfter verkligen 
ungdomsrådet. Många tjänstepersoner vet vilka de är, det finns bilder på ungdomarna uppsatta på 
kontoret och som används i tjänstepersoners Powerpoint-presentationer, vilket är konkreta kvitton på 
att de är uppmärksammade och uppskattade. Det finns en stark anknytning till förvaltningen genom 
styrelsen!” 
(H. Parsi, personlig kommunikation, 2 maj 2017) 
 
4.5.3 Projektgruppen Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 
I rapporten sammanställd av Unga Kommunutvecklare 2016 presenterar projektgruppen förslag om 
förbättringsmöjligheter i att göra Norrköping till en attraktiv boendeort för ungdomar. I rapporten 
utvärderar projektgruppen även den egna insatsen och projektet i stort: 
 
“Samhället består av olika grupper, och ungdomar är en grupp som är minst lika viktig, vi är trots allt 
framtiden. Därför måste även vi uppmärksammas och allt detta för att hela staden ska fungera och 
vara välmående. [...] Vårt arbete är ett försök till att staden ska kännas ännu tryggare, integrationen 
ska fungera ännu bättre och samhället ska vara mottagligt för allas tankar och idéer. Vårt mål är att 
Norrköping ska vara en kommun och stad där alla ska känna sig trygga, hörda och välkomna. Detta 
kommer bidra till att Norrköping blir en attraktiv boendeort för ungdomar.” 
(Unga Kommunutvecklare, 2016) 
  
Vidare beskriver projektgruppen projektet som ett välfungerande sätt att öka ungdomars delaktighet i 
samhällsfrågor och kommunen, samt att arbetet har gett värdefulla insikter i hur ett demokratiskt 
samhälle fungerar ur ett ungdomsperspektiv (Unga Kommunutvecklare, 2016). J. Mohammed 
(personlig kommunikation, 20 april 2017) beskriver sin upplevelse som medarbetare i projektgruppen 
som följer: 
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“Mitt främsta mål var att lära mig mer om hur man arbetar inom kommunen. [...] De personer vi fick 
träffa under arbetets gång gav oss, enligt mig, en bra bild av hur kommunen vill förbättra 
kommunikationen till ungdomarna för att förstärka demokratin. [...] För att vara ärlig visste jag inte 
helt och hållet vad jag gav mig in på. Men det hela resulterade i kanske de fyra viktigaste veckorna i 
mitt liv där jag fick prova mina förmågor och kunskaper kring vilka problem det kan uppstå i ett 
samhälle och hur man åtgärdar dessa.” 
 
Vidare beskriver J. Mohammed (personlig kommunikation, 20 april 2017) att hennes mål och 
förväntningar med deltagandet i projektet har uppfyllts över förväntan, samt att den allmänna 
upplevelsen av att vara delaktig i att forma kommunens stadsutveckling var både värdefull och 
lärorik. När det gäller huruvida Norrköpings ungdomar har möjlighet att själva ta initiativ till att 
inleda en dialog med kommunen menar J. Mohammed (personlig kommunikation, 20 april 2017) att 
den här formen av dialogprojekt öppnar upp för ungdomar att få kunskap om sin egen möjlighet att 
påverka och få en bredare insikt i kommunens verksamhet. I den kontinuerliga kommunikationen och 
relationen mellan kommunen och ungdomar spelar digitala kommunikationskanaler som t.ex. sociala 
medier en viktig roll, menar J. Mohammed: 
 
“Sociala medier har känts som bästa sättet att nå ut till oss på. Det kan nog både vi ungdomar och 
kommunen hålla med om. Men man kanske borde satsa mer på hur kommunen framställs i sociala 
medier också. Även fast många av oss äger en smartphone idag och använder oss av bland annat 
Instagram och Facebook eller vad det kan vara, så väljer vi vad vi vill följa och titta på. Trots att 
kommunen haft ett konto på Instagram, kanske den ansetts vara mer riktad mot vuxna och äldre 
baserat på det material som läggs upp. Men jag tycker detta ändå förbättrats då man t.ex infört 
veckans instagrammare där både vuxna och ungdomar kan ta över kontot en vecka och lägga upp 
olika grejer. Det skapar ett mer varierat innehåll som kan locka ungdomar mer. Detta var bara ett 
exempel och det känns som man är påväg åt rätt håll. [...] Innan jag började jobba inom kommunen 
såg jag kommunen på ett annat sätt. Jag såg det mer enkelt och som en mindre komplicerad punkt i 
samhället. Ett hus mitt i staden. Efter att ha jobbat i kommunen fick man se hur olika områden 
samverkade.” 

(J. Mohammed, personlig kommunikation, 20 april 2017) 
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5. ANALYS 
I detta kapitel analyseras insamlad data med utgångspunkt i genomgången teori. Analysen är uppdelad 
i de tre delar som återfinns i det teoretiska ramverket, där varje del presenterar en väsentlig utmaning 
och ett steg under kommunikationsarbetet till ungdomar i de undersökta stadsutvecklingsprojekten. I 
dessa delkapitel kommer stadsutvecklingsprojekten att jämföras utifrån hur tjänstepersonerna arbetat 
med det specifika steget under respektive stadsutvecklingsprojekt, samt hur detta har uppfattats ur ett 
ungdomsperspektiv. Den första delen analyserar hur kommunala tjänstepersonerna under respektive 
stadsutvecklingsprojekt har arbetat för att få kunskap om ungdomar som målgrupp, den andra hur de 
planerat en kommunikationsstrategi som når denna målgrupp och den tredje effektiviteten i valda 
kommunikationstrategier och dialogmetoder. Genom att analysera insamlad data utifrån teorin 
presenterad i dessa tre delar (se 2) ges nödvändiga insikter för att kunna besvara studiens 
forskningsfrågor och syfte.  
 
 
5.1 Att få kunskap om ungdomar som målgrupp 
5.1.1 Mångfald och trender 
Genom en djupgående demografisk analys av ungdomar som medborgargrupp och en bred variation 
av dialogmetoder och kommunikationsstrategier kan en större del av målgruppen nås av avsändarens 
kommunikation och inbjudan till dialog (se 2.1.1). Detta är något som samtliga jämförda 
stadsutvecklingsprojekt haft i åtanke i sin målgruppsanalys och ungdomsdialog, bl.a. genom att 
justera dialogupplägget efter den specifika åldersgruppen och genomföra satsningar på att involvera 
grupper som t.ex. nyanlända och ungdomar med funktionsvariationer (se 4.1 och 4.3). En 
grundläggande kunskap om vilka demografiska fakta som bör involveras i en analys av den specifika 
målgruppen och att som avsändare hålla sig uppdaterad kring aktuella trender inom t.ex. teknologi och 
jargong relevanta för målgruppen, ger en fördjupad insikt i vilka behov och önskemål som finns att ta 
hänsyn till (se 2.1.1). Under samtliga jämförda projekt kombinerades ett flertal dialogmetoder i 
kommunikationen med ungdomar, då direktuppsökande personlig kontakt och webbaserade metoder 
med både kvantitativt och kvalitativt upplägg användes parallellt i syfte att nå en större del av 
målgruppen och på ett effektivt sätt väcka ett intresse för respektive stadsutvecklingsprojekt (se 4.1). 
 
Samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt har arbetat aktivt med att nå en verklighetstrogen 
representation och mångfald bland deltagarna i ungdomsdialogen. Skärholmens stadsdelsförvaltning 
val av dialogmetod involverade en projekthemsida som verktyg för en transparent beslutsfattande 
process och tydlig återkoppling, medan Norrköpings kommun och Stockholms stadsbyggnadskontor 
främst använt sig av traditionella kommunikationskanaler som bl.a. sammanställning av rapporter och 
interna mötesanteckningar i dokumentationen av ungdomsdialogen under de specifika 
stadsutvecklingsprojekten. Samtliga stadsutvecklingsprojekt värdesatte det personliga mötet med 
ungdomarna som ett effektivt och betydelsefullt sätt att få kännedom om behov och stärka relationen 
med målgruppen. Både inom Norrköpings kommun och Stockholms stadsbyggnadskontor finns dock 
ett intresse för att utforska nya kommunikationskanaler och digitala plattformar för kontinuerlig 
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dialog mellan ungdomar och beslutsfattare, där Norrköpings kommun aktiva arbete med sociala 
medier är ett exempel på hur digitala trender kan omvandlas till nya verktyg för medborgardialog.  
 
5.1.2 Kontinuerligt utbyte 
Ungdomsdialog definieras som ett meningsfullt utbyte med syftet att erkänna och vårda ungdomars 
styrkor, intressen och förmågor genom att tillhandahålla verkliga möjligheter att engagera sig i beslut 
som påverkar dem på individuell och samhällelig nivå. Den viktiga uppgiften för beslutsfattare och 
kommunikatörer är därför att förse ungdomar med en plattform från vilken deras bidrag och åsikter 
kan utvecklas och lyssnas till (se 2.1.2). För att målgruppen ska förstå och nås av kommunikationen 
måste det bakomliggande syftet engagera eller på annat sätt skapa förutsättningar för dem att bearbeta 
informationen (se 2.1.2). Detta uppvisas i Unga Kommunutvecklare Norrköping 2016 genom 
projektets syfte att stödja demokratin, möjliggöra det personliga mötet, skapa dialog och öppna upp 
för ungdomars delaktighet genom konkreta dialogverktyg (se 4.2.3). Samma sak gäller Skärholmens 
stadsdelsförvaltning kontinuerliga arbete med ungdomsdialog, där det personliga mötet bedöms som 
ett effektivt och värdefullt sätt att engagera och uppmuntra ungdomar till delaktighet (se 4.1.2). Även i 
stadsutvecklingsprojektet utfört av Stockholms stadsbyggnadskontor var syftet att verka för en 
inkluderande process där ungdomarnas synpunkter får ge ett konkret avtryck i den kommande 
översiktsplanen, samt att öka förståelsen för hur stadsbyggnad, kommunalt beslutsfattande och 
demokratiska processer fungerar (se 4.2.1).  
 
Under samtliga stadsutvecklingsprojekt var det viktigt att som avsändare vara tydliga med att 
kommunicera syftet med dialogen och hur värdefulla ungdomarnas synpunkter var för att föra 
stadsutvecklingsprojektet framåt och för kommunens långsiktiga demokratiska arbetet. Detta 
uppfattades även av de ungdomar som deltog i respektive stadsutvecklingsprojekt, som upplevde ett 
stort engagemang hos kommunen och en vilja att möta upp och lyssna till deras synpunkter. Dock 
uppmärksammade både ungdomarna och tjänstepersonerna en problematik i att få ungdomar vet vilka 
möjligheter de har att påverka kommunalt beslutsfattande eller komma i kontakt med kommunen, 
vilket är en utmaning i det kontinuerliga utbytet mellan parterna. 
 
5.1.3 Samarbeten och uppmuntran till engagemang 
Att inleda samarbeten med andra organisationer och aktörer som bedriver ungdomsdialog kan även 
vara effektivt i kommunikationsarbetet, för att underlätta relationsbyggande och direkt dialog med 
målgruppen (se 2.1.3). Detta är något som kommunala tjänstepersoner arbetat med i samtliga 
stadsutvecklingsprojekt genom att inleda samarbeten och dialog med t.ex. regionala ungdomsråd, 
kommunala feriejobb eller skolor (se 4.1). Samarbeten, utbildning, kunskap om egna rättigheter och 
möjlighet till påverkan är viktiga faktorer för ungdomars förtroende för beslutsfattande processer och 
utveckling av egna medborgarfärdigheter (se 2.1.3). Detta är frågor som Stockholms 
ungdomsparlament, Skärholmens ungdomsråd och Unga Kommunutvecklare arbetar aktivt med ur ett 
ungdomsperspektiv (se 4.5).  
 
Dessa engagemang är exempel på ungdomars stora intresse för ämnen som stadsutveckling, en stark 
vilja att påverka och få inblick i kommunala beslutsprocesser, samt det stora engagemanget bland 
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ungdomar som medborgargrupp. Stockholms stad och Stockholms ungdomsparlament, Skärholmens 
stadsdelsförvaltning och Skärholmens ungdomsråd, samt Norrköpings kommun och Unga 
Kommunutvecklare är alla samarbeten som ger ungdomar en inblick i det arbete som bedrivs inom 
kommunen. Den dialog som utförts tillsammans med skolor och fritidsgårdar eller andra 
ungdomsengagemang är även utbyten som uppmuntrar till engagemang och ger ungdomar en direkt 
kontakt med kommunala beslutsfattare under samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt. 
 
 
5.2 Att utforma en kommunikationsstrategi och nå målgruppen 
5.2.1 Målgruppsanpassade dialogverktyg och kommunikationskanaler 
Att utforma en kommunikationsstrategi bestående av målgruppsanpassade dialogverktyg och 
kommunikationskanaler är en utmaning när det gäller målgrupper av mångfald och varierande behov 
(se 2.2.1). Lösningen ligger i en öppenhet i perspektiv, varierade dialogverktyg och relationsbyggande 
mellan kommunala beslutsfattare och medborgare (se 2.2.1). En insikt i målgruppens variationer 
gällande politiska, sociala och ekonomiska kontexter är därmed ett viktigt hjälpmedel i 
kommunikationsarbetet. Under de jämförda stadsutvecklingsprojekten har kommunala tjänstepersoner 
arbetat med detta genom att involvera ett flertal dialogmetoder, som t.ex. Norrköpings kommun aktiva 
arbete med sociala medier, Skärholmens stadsdelsförvaltning framtagning av en projekthemsida och 
Stockholms stadsbygnadskontor direktuppsökande dialogmetoder utformade utifrån principen “vi 
kommer till er” (se 4.1). Detta kan bedömas som effektiva metoder då dialogen genomfördes genom 
kanaler och på arenor välkända för ungdomar som målgrupp, med ett innehåll specifikt utformat för 
att väcka målgruppens intresse (se 4.1). Samtliga av de jämförda stadsutvecklingsprojekten involverar 
därmed följande strategiska riktlinjer, som rekommenderas i dialogarbete med svårnådda målgrupper 
(se 2.2.1):  

● att skapa ett fotfäste och bygga relationer hos den specifika målgruppen 
● att starta samarbeten med inflytelserika representanter och organisationer från målgruppen 
● att samla värdefull data om målgruppens behov och önskningar genom datainsamlingsverktyg 
● att använda skolor eller andra sociala nätverk som kanal i kommunikationsarbetet 

 
Samtliga stadsutvecklingsprojekt har på ett eller annat sätt arbetat med att målgruppsanpassa valda 
kommunikationskanaler och dialogmetoder, både under de specifika stadsutvecklingsprojekten och i 
det kontinuerliga arbetet med ungdomsdialog. Stockholms stadsbyggnadskontor inledde sina 
workshops med ett kunskapsmoment i syfte att ge ungdomarna möjlighet att sätta sig in i 
sammanhanget och därmed ge dem en verklig möjlighet till att påverka (se 4.2.1). Skärholmens 
stadsdelsförvaltning arbetade aktivt med att marknadsföra projekthemsidan i syfte att få en bred 
informationsspridning och nå större delar av målgruppen (se 4.2.2), och Norrköpings kommun arbetar 
ständigt med att målgruppsanpassa innehållet i sina digitala kanaler (se 4.2.3). Trots detta upplever 
vissa delar av ungdomar som medborgargrupp fortfarande en distans till kommunen och en okunskap 
om sina egna möjligheter till engagemang (se 4.5). Detta är en indikation på att det finns ett behov av 
mer lättillgängliga kommunikationskanaler mellan kommunala beslutsfattare och ungdomar, samt 
ytterligare satsningar på att sprida kunskap om ungdomars möjligheter till att påverka kommunalt 
beslutsfattande. 
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5.2.2 Relationsbyggande och intresseskapande strategier 
Inför valet av kommunikationsstrategi formulerade samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt tydligt 
vad dialogens upplägg och innehåll skulle bestå av, varför och när dialogen skulle genomföras, i 
vilken form och till vilken specifik målgrupp. Samtliga möjliggör därmed en utvärdering och ett 
positivt resultat av den valda kommunikationsstrategin (se 2.2.2 och 4.1). Under samtliga 
stadsutvecklingsprojekt har en kombination av intresseskapande strategier och utifrån-strategier 
använts (se 2.2.2 och 4.2), då tjänstepersonerna i respektive projekt har haft som långsiktigt mål att 
skapa ett intresse hos målgruppen, förstärka relationen mellan kommunen som avsändare och 
ungdomar som medborgargrupp, samt aktivt arbetat med återkoppling av stadsutvecklingsprojektens 
resultat. En svaghet i samtliga stadsutvecklingsprojekt är dock bristen på snabba och konkreta 
återkopplingsverktyg, något som tillfrågade dialogdeltagare upplever är en utmaning i 
relationsbyggandet mellan ungdomar och kommunala beslutsfattare (se 4.5). Tillfrågade 
representanter från Stockholms ungdomsparlament, Skärholmens ungdomsråd och Unga 
Kommunutvecklare Norrköping 2016 uppgav att det finns ett stort ungdomsengagemang för 
samhällsfrågor och stadsutveckling, ett informationsbehov och upplevd relevans för det aktuella 
ämnet i respektive stadsutvecklingsprojekt och en vana för det specifika mediet i.o.m. ett politiskt 
samhällsengagemang. De uppger även, precis som tjänstepersonerna från respektive 
stadsutvecklingsprojekt, att det finns utmaningar i att nå ut till de ungdomar som inte redan är 
engagerade (se kapitel 4.3). Det finns därmed en viss svaghet i projektens strategier och 
kommunikativa räckvidd inom den aktuella målgruppen, då inte samtliga fyra aspekter för 
intresseskapande strategier uppfyllts (se kapitel 2.2.2). 
 
I värderingen av de strategiska möjligheterna i respektive stadsutvecklingsprojekt bedöms 
målgrupperna för samtliga tre stadsutvecklingsprojekt inneha ett stort intresse för information (se 
kapitel 2.2.2). I samtliga stadsutvecklingsprojekt tillmäter målgruppen en hög betydelsefullhet och 
vikt till stadsutveckling, och upplever därmed en hög relevans till ämnet. I samtliga projekt har 
målgruppen även en hög efterfrågan efter information och ett behov av deltagande (se kapitel 4.5). 
Utifrån detta görs bedömningen att deltagande ungdomar från samtliga stadsutvecklingsprojekt har en 
hög informationspotential. 
 
5.2.3 Interaktion mellan avsändare och mottagare 
I en analys av förhållandet mellan strategival, målgruppsanalys och medieval (d.v.s. dialogmetod) 
bedöms både avsändare och mottagare som aktiva i kommunikationen och dialogutbytet under 
samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt (se 2.2.3). Jämförda kommuner bedöms som aktiva 
avsändare då de uppvisar en ambition till att utforska nya dialogmetoder. Skärholmens 
stadsdelsförvaltning användning av en hemsida som kommunikationsplattform för idégenerering och 
insamling av medborgarnas synpunkter, samt Norrköpings kommun strategiska användning av sociala 
medier som en direktkanal för medborgardialog är två exempel på detta (se 4.1). Stockholms 
stadsbyggnadskontor är i jämförelse något mindre aktiv som avsändare, då de främst använt sig av 
traditionella dialogmetoder i ungdomsdialogen inför den nya översiktsplanen (se 4.1). 
Ungdomsengagemangen från samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt bedöms som aktiva i sitt 
mottagande av kommunikation och initiativ till dialog (se 4.5). Utifrån detta är ömsesidiga metoder i 
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form av interaktion, samråd och jämlik dialog (se 2.2.3) att rekommendera i samtliga projekt, då båda 
involverade parter är drivande i kommunikationen. Även nätverksmetoder i form av fortsatt 
relationsbyggande och samarbeten med olika intressentgrupper och företrädare relevanta för 
målgruppen (se 2.2.3) bedöms som lämpliga metoder i samtliga stadsutvecklingsprojekt. Utvecklande 
spridningsformer  med utförlig uppföljning och utvärdering, samt service- och sökmetoder där 
avsändaren tillhandahåller stöd som tillåter målgruppen att själva ta initiativ till deltagande (se 2.2.3) 
bedöms därmed som en lämplig strategisk utgångspunkt i ungdomsdialogen under samtliga 
stadsutvecklingsprojekt. Detta påvisas i hur dialogen har planerats och genomförts. Att deltagande 
ungdomar fortfarande upplever ett avstånd mellan ungdomar och kommunala beslutsfattare (se 4.5) är 
en indikation på att ytterligare strategiska satsningar bör genomföras för att stärka en löpande dialog 
mellan parterna. 
 
 
5.3 Att utvärdera effektiviteten i valda kommunikationsmetoder och strategier 
5.3.1 Utveckla verktyg för återkoppling och uppföljning 
Återkoppling och uppföljning är avgörande i alla beslutsfattande processer som involverar 
medborgardialog, vilket kräver fungerande verktyg för att uppvisa hur insamlade synpunkter får ett 
konkret avtryck i det slutgiltiga resultatet av ett dialogprojekt (se 2.3.1). Något som även är väsentligt 
för kommunala beslutsfattare är att bjuda in till dialogdeltagande innan det slutgiltiga beslutet har 
fattats, detta för att ge de inbjudna en verklig möjlighet till att forma det slutgiltiga resultatet (se 
2.3.1), vilket tillfrågad representant från Skärholmens ungdomsråd uppgav inte alltid är fallet i de 
beslut som rör ungdomarna i deras område (se 4.5.2). Samtliga tillfrågade ungdomsengagemang 
uppgav att återkopplingen från kommunen ibland kan dröja (se kapitel 4.5), vilket kan försvåra 
upprätthållandet av en transparent process bakom beslutsfattandet och utkomsten av 
medborgardialogen. Samtliga tillfrågade ungdomar uppgav även att förståelsen för kommunala 
beslutsprocesser och relationen till kommunen stärktes genom deltagandet i dialogen under respektive 
projekt (se 4.5). Det kan därmed konstateras att samtliga faktorer avgörande för positiva resultat av 
projekt gällande medborgarengagemang har uppfyllts i samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt (se 
2.3.1):  

● avsändaren uppvisade ett tydligt initiativ och uppmuntran till medborgarengagemang 
● mottagarna uppvisade ett växande förtroende för avsändaren som följd av kommunikationen 
● arbetet och resultaten av engagemangen värderades och gav avtryck i avsändarens arbete 

 
De huvudsakliga målen med samtliga stadsutvecklingsprojekt var att insamla konkreta synpunkter i 
syfte att föra projekten framåt, men ett långsiktigt och indirekt mål var även att stärka relationen till 
ungdomar som medborgargrupp och fullfölja ett demokratiskt syfte om att uppmuntra 
medborgardeltagande (se 4.2). För att möjliggöra en utvärdering om huruvida dessa mål uppnåtts 
krävs effektiva och tydliga verktyg för återkoppling och uppföljning av ungdomarnas upplevelser som 
dialogdeltagare, samt ett fortsatt arbete med stående kommunikationskanaler mellan ungdomar som 
medborgargrupp och kommunen.  
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5.3.2 Analysera förändringar i relationer och tillit 
Relationen mellan Stockholms stadsbyggnadskontor, Skärholmens stadsdelsförvaltning och 
Norrköpings kommun och deltagande ungdomar i respektive stadsutvecklingsprojekt kan mätas 
utifrån variablerna närhet, förtroende, trovärdighet, öppenhet, intresse, involvering, bytesförhållande, 
social relation och tillfredställelse (se 2.3.2). Med utgångspunkt i tillfrågade kommunala 
tjänstepersoner och ungdomars uppfattning om sitt deltagande i de specifika 
stadsutvecklingsprojekten och det generella förhållandet mellan parterna bedöms dessa variabler som 
relativt starka. Ur ett ungdomsperspektiv finns det dock en viss svaghet i variablerna närhet, 
förtroende, öppenhet och tillfredställelse. Tillfrågade ungdomar upplever en viss distans till 
kommunen i den kontinuerliga dialogen mellan parterna (se 4.5), vilket har som följd att ungdomar 
som inte redan är engagerade i samhällsfrågor kan uppleva ett bristande förtroende för att deras 
synpunkter och behov lyssnas till.  
 
Några av de största utmaningarna i kommunikation och relationsbyggande är att det finns grupper 
bland ungdomar som 1, är svåra att nå då de inte redan är engagerade i samhällsfrågor och 
stadsutveckling, 2, upplever en begränsad insikt och kunskap gällande kommunala beslutsprocesser, 
och 3, upplever en avsaknad eller ovetskap om sätt att ta kontakt med kommunala beslutsfattare (se 
2.1 och 4.3). Detta är utmaningar som kommunala tjänstepersoner strävar efter att finna långsiktiga 
lösningar till genom att informera ungdomar om vikten av deras deltagande och fortsätta ett aktivt 
dialogarbete genom direktuppsökande metoder (se 2.1). 
 
5.3.3 Identifiera förbättringsmöjligheter 
Genom att analysera förhållandet mellan medborgardeltagandet bland ungdomar och ett effektivt styre 
under de jämförda stadsutvecklingsprojekten kan det konstateras att samtliga jämförda projekt 
befinner sig mellan det tredje och fjärde steget i delaktighetsmodellen, att involvera och att 
berättiga/bemyndiga (se 2.3.3). Det tredje steget, att involvera, innebär att styrande organ och 
kommunala beslutsfattare lyssnar till medborgares synpunkter genom kontinuerlig medborgardialog 
och engagerar dem i frågor gällande t.ex. budgetfördelning. Det är dock inte samtliga delar av 
medborgargruppen som nås av dialogen och erbjuds möjlighet att påverka det kommunala 
beslutsfattandet (se 2.3.3). Detta är en utmaning som samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt mött i 
att nå ut till de ungdomar som inte redan är engagerade via t.ex. ungdomsråd (se 4.3). Det fjärde 
steget, att berättiga/bemyndiga, innebär att styrande organ och beslutsfattare förlitar sig på 
medborgarnas egna kapacitet att ta beslut och ger dem resurser att tillsammans genomföra 
beslutsfattande processer, där beslutsfattarna agerar som facilitator (se 2.3.3). Detta är fallet i 
samarbetet mellan Norrköpings kommun och Unga Kommunutvecklare, Skärholmens 
stadsdelsförvaltning och ungdomsråd, samt Stockholms stadsbyggnadskontor och 
ungdomsparlamentet (se 4.5). Genom dessa ungdomsengagemang erbjuds verkliga möjligheter till 
deltagande i form av ungdomarnas framtagning av förbättringsförslag gällande den kommunala 
verksamheten och stadsutvecklingsfrågor. 
 
Stockholms stadsbyggnadskontor, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Norrköpings kommun 
bedöms samtliga befinna sig i det fjärde steget av styrelseform, en demokratisk modell. Denna modell 
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innebär ett aktivt demokratiskt arbete med t.ex. samarbeten med aktörer från medborgargruppen, 
delegerande av möjligheter till beslutsfattande och plattformar för utbyte av information och dialog. 
Den beslutsfattande processen är transparent, ansvarstagande och förutsägbar (se 2.3.3). 
Tjänstepersonerna från samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt samarbetade med diverse 
ungdomsengagemang, erbjöd möjlighet till aktivt deltagande och en direkt kommunikation med 
kommunen, vilket ytterligare stärker det aktiva arbetet i enlighet med en demokratisk styrningsmodell. 
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6. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat med utgångspunkt i data- och analyskapitlet, utifrån vilka 
studiens forskningsfrågor besvaras. 
 
 
6.1 Dialogmetoder i kommunikationen med ungdomar 
Under de jämförda stadsutvecklingsprojekten använde Stockholms stadsbyggnadskontor främst 
traditionella dialogmetoder i form av uppsökandeverksamhet som t.ex. samråd och workshops, medan 
Skärholmens stadsdelsförvaltning använde webbaserade metoder i kombination med personliga möten 
med representanter från målgruppen, tryckt marknadsföring och direktuppsökande arbete. Likt 
Skärholmen använde även Norrköpings kommun en kombination av digitala kommunikationsverktyg 
och traditionella dialogmetoder med en variation av kvalitativa och kvantitativa upplägg. Som en del i 
det direktuppsökande arbetet bedrev samtliga jämförda stadsutvecklingsprojekt tillfälliga eller 
långtgående samarbeten med ungdomsengagemang eller andra mötesplatser relevanta för målgruppen, 
som t.ex. ungdomsråd, ungdomsparlament och skolor. 
 
Utifrån detta konstateras att direktuppsökande metoder och personlig kontakt genererar värdefulla 
resultat till ungdomsdialogen och är en viktig del i relationsbyggandet mellan kommunala 
beslutsfattare och ungdomar som medborgargrupp. Webbaserade dialogmetoder når en större 
spridning och bedöms som ett effektivt sätt att marknadsföra ett specifikt stadsutvecklingsprojekt, 
men tillför inte lika mycket konkreta bidrag till beslutsfattandet som det personliga mötet mellan 
kommunala beslutsfattare och ungdomar. 
 
 

6.2 Strategiska mål och kommunikativa riktlinjer i involvering av ungdomar  
Stockholms stadsbyggnadskontor använde fyra övergripande mål som strategisk utgångspunkt i sitt 
arbete med att involvera ungdomar i det kommunala beslutsfattandet under det specifika 
stadsutvecklingsprojektet; en växande stad, en sammanhängande stad, en god offentlig miljö, samt en 
klimatsmart och tålig stad. Skärholmens stadsdelsförvaltning använde sig inte av några specifikt 
formulerade mål, utan prioriterade istället att bedriva ungdomsdialog på arenor relevanta för 
målgruppen och att involvera kommunala tjänstepersoner med rätt kunskap gällande att engagera och 
kommunicera med ungdomar. Norrköpings kommun arbetade utifrån strategiska riktlinjer gällande att 
alla beslut som fattas inom kommunen ska ha ett barn- och ungdomsperspektiv, samt en övergripande 
vision om hur medborgardeltagandet inom kommunen ska se ut. 
 
Utifrån detta konstateras att den strategiska utgångpunkten för att involvera ungdomar i det 
kommunala beslutsfattandet i samband med stadsutvecklingsprojekt är att informera ungdomar om sin 
möjlighet till att engagera sig i sin stads utveckling, samt att öka ungdomars kunskap om kommunala 
beslutsfattande processer och sina rättigheter att påverka. Detta kan göras utifrån tydligt formulerade 
mål som utgångspunkt för ungdomsdialog, eller en övergripande vision som grund för det 
kontinuerliga utbytet mellan kommunala beslutsfattare och ungdomar som medborgargrupp. 
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6.3 Utmaningar ur ett kommunalt perspektiv  
Det råder en uppfattning om ungdomar som en svårnådd målgrupp, samtidigt som det bland 
kommunala beslutsfattare och tjänstepersoner finns en samstämmighet i att ungdomar är en mycket 
viktig medborgargrupp att nå ut och lyssna till. Det finns ett upplevt avstånd mellan kommunala 
beslutsfattare och ungdomar som medborgargrupp, samt en viss svårighet i att finna stående och 
lättillgängliga kommunikationsplattformar för ungdomsdialog. Stora delar av ungdomar som 
medborgargrupp har ett stort engagemang för stadsutveckling och samhällsfrågor, men få är medvetna 
om vilka möjligheter och rättigheter de har till att påverka kommunala beslutsfattande processer. 
Avståndet grundar sig delvis i utmaningen att nå de ungdomar som inte redan har ett aktivt intresse 
för samhällsfrågor och stadsutveckling genom någon form av ungdomsengagemang, samt en negativ 
uppfattning av kommunen bland delar av ungdomar som medborgargrupp.  
 
Ur ett tjänstepersonsperspektiv bemöts dessa utmaningar främst genom en strävan efter effektiv 
återkoppling genom konkreta uppföljningsverktyg, samt en personlig kontakt med representanter från 
målgruppen i syfte att minska ungdomars avstånd till kommunen och beslutsfattarna. 
 

 
6.4 Uppföljning och återkoppling av ungdomsdialog 
Stockholms stadsbyggnadskontor har hittills genomfört återkoppling genom att låta deltagande 
ungdomar se över och kommentera interna minnesanteckningar från genomförda dialogtillfällen. 
Skärholmens stadsdelsförvaltning har fört en kontinuerlig återkoppling och transparent beslutsfattande 
process via projekthemsidan och genom bl.a. tryckt information i form av affischering, utskick och 
områdets lokaltidning. Stadsdelsförvaltningen har även låtit skicka ut personliga e-mail till utvalda 
dialogdeltagare och uppdaterat deltagande ungdomsråd bl.a. via sociala medier. Norrköpings kommun 
har låtit deltagarnas förslag föras vidare i den kommunala beslutsprocessen, där återkoppling sker via 
projektgruppens interna kommunikationsplattformar och genom möjligheten att följa förslagens 
offentliga handlingar.  
 
De kommunala tjänstepersonerna från samtliga stadsutvecklingsprojekt menar att återkoppling är en 
väsentlig del av all medborgardialog och att den ibland kan dröja som en följd av långdragna 
beslutsfattande processer eller en brist på lättillgängliga uppföljningsverktyg i kommunikationen med 
deltagande ungdomar. Det är även av stor vikt att ungdomarnas behov och insamlade synpunkter får 
ett konkret avtryck i det slutgiltiga genomförandet, både för de specifika stadsutvecklingsprojektens 
resultat och för det långsiktiga demokratiska arbetet mellan ungdomar och kommunala beslutsfattare. 
 
 

6.5 Ungdomars upplevelser av kommunens kommunikativa arbete 
Ungdomars upplevelse av det kommunikativa arbetet bedöms utifrån deras deltagande i respektive 
stadsutvecklingsprojekt. Utgångspunkten för ungdomarnas upplevelser som delaktiga i 
medborgardialogen och mottagare av kommunikation är följande: Hur de informerats om vikten av 
deltagandet, egna mål och förväntningar, eget intresse för stadsutveckling och möjlighet till eget 
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dialoginitiativ, stående kommunikationskanaler, relationen mellan ungdomar och beslutsfattare, samt 
uppföljning och återkoppling. Vid inbjudan till dialog informerades Stockholms ungdomsparlament 
om att ungdomsrådets synpunkter värderades högt av stadsbyggnadskontoret och att deras deltagande 
i projektet var ett värdefullt tillfälle för ungdomarna att få göra verklig skillnad. Detta var även fallet 
för Skärholmens ungdomsråd, som ofta blir inbjudna till dialog med förvaltningen och som upplever 
att det finns ett starkt förtroende för ungdomsrådet inom förvaltningen. Även projektgruppen i Unga 
Kommunutvecklare Norrköping 2016 menar att de fick en positiv bild av hur Norrköpings kommun 
vill förbättra kommunikationen till ungdomar genom sitt deltagande i dialogen. Ungdomarnas mål 
involverade att få lärdomar och konkret utdelning för sitt deltagande, samt ett utlopp för ett starkt 
samhällsengagemang. Andra mål involverade att utbilda ungdomarna i kommunala beslutsfattande 
processer och att ge beslutsfattare en värdefull inblick i ungdomars tankar och idéer, mål som både 
tillfrågade ungdomar och kommunala tjänstepersoner menar har uppfyllts genom medverkandet i 
respektive stadsutvecklingsprojekt.  
 
I samtliga stadsutvecklingsprojekt har deltagande ungdomar haft ett starkt intresse för stadsutveckling 
och andra samhällsfrågor gällande bl.a. antirasism, ungdomars sysselsättning och trygghetsfrågor. 
Detta engagemang och viljan till att påverka har lett till ambitionen om att ett eget initiativ till dialog 
med kommunala beslutsfattare, bl.a. genom inbjudan till debatter, mötes- och mingelkvällar, samt en 
vilja att förenkla den direkta kommunikationen med kommunala beslutsfattare. Dock uppger 
ungdomarna att det finns få stående kommunikationskanaler mellan ungdomar och beslutsfattarna, 
vilket bidrar till ungdomarnas upplevda avstånd till kommunen, samt till att få ungdomar känner till 
sina möjligheter att påverka det kommunala beslutsfattandet. Detta är något som Norrköpings 
kommun försöker att åtgärda genom att föra en aktiv medborgardialog via digitala kanaler som sociala 
medier, där tilltalet och det varierade innehållet har anpassats för att locka målgruppen och förenkla 
den direkta kommunikationen med ungdomar boende i kommunen. Detta är en positiv utveckling som 
även uppfattats av tillfrågade ungdomar. Samtliga tillfrågade ungdomar menar att samarbetet med 
kommunen har stärkt relationen mellan dem, samt gett ett fördjupat intresse till fortsatt engagemang. 
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7. SLUTSATS 
Studiens syfte var att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i 
kommunalt beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt, samt att utvärdera effektiva 
metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. Inom det 
sammanhang som undersökningen har genomförts finns en viss skillnad i hur kommunala 
tjänstepersoner upplever kommuners kontinuerliga kommunikationsarbete gällande ungdomsdialog 
och ungdomars upplevelser som målgrupp och dialogdeltagare.  
 
Inom de avgränsningar som undersökts i studien kan det konstateras att det finns ett behov av att 
utveckla dialogmetoder för att nå ungdomar som inte redan är engagerade. På så sätt kan en bredare 
representation bland dialogdeltagarna uppnås i stadsutvecklingsprojekt, därmed kan fler behov inom 
kommunen lyftas i en gemensam diskussion mellan kommunala tjänstepersoner och ungdomar. 
Utifrån detta kan det konstateras att den kontinuerliga kommunikationen mellan kommun och 
ungdomar behöver förenklas och göras mer lättillgänglig för att öka kännedomen om ungdomars 
möjlighet till delaktighet och påverkan av kommunalt beslutsfattande, samt minska ungdomars 
upplevda avstånd till kommunala beslutsfattare och därmed öka förståelsen för beslutsfattande 
processer.  
 
Det finns även ett behov av att öka ungdomars generella kunskap om det interna arbetet inom 
kommun, t.ex. vem som gör vad och vilka kommunala tjänstepersoner ungdomar har möjlighet att 
kontakta med eget initativ till engagemang. Slutligen behöver effektiviteten i kommunens digitala 
dialogmetoder utvecklas i syfte att nå ut till en större del av målgruppen.  
 
 
7.1 Diskussion 
Slutsatsen för studien gäller främst inom det sammanhang inom vilket studien har genomförts. 
Slutsatsen kan även antas vara överförbar till liknande kommuners arbete där samma dialogmetoder 
och kommunikationsstrategier ligger till grund för ungdomsdialog. De mönster, metoder och 
utmaningar som diskuterats i studien kan därför antas vara överförbara till liknande 
stadsutvecklingsprojekt utförda av andra kommuner, stadsbyggnadskontor och stadsdelsförvaltningar 
med liknande förutsättningar som de som undersökts i fallstudien.  
 
Något som möjligen hade stärkt studiens validitet ytterligare är om samtliga kvalitativa intervjuer 
hade genomförts på samma sätt och under liknande omständigheter, t.ex. över telefon eller 
videosamtal. Detta hade bidragit till att ytterligare säkerställa kvalitetsnivån av all insamlad data. En 
metod som övervägdes i val av metodansats var fokusgrupper, vilket möjligen hade varit ett lämpligt 
sätt att jämföra de olika intervjupersonernas upplevelser från respektive stadsutvecklingsprojekt och 
väcka en intressant diskussion mellan de kommunala tjänstepersonerna och ungdomarna. Denna 
metod valdes bort då det ansågs för tidskrävande och komplicerat att samla samtliga intervjupersoner 
vid ett gemensamt intervjutillfälle, då intervjupersonerna befann sig på olika platser i landet under 
perioden då studiens datainsamling genomfördes. En etnografisk metodansats hade även varit ett 
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lämpligt alternativ till kvalitativa intervjuer, t.ex. genom att närvara vid en av kommunens 
fokusgrupper och observera ungdomsdialogens konkreta genomförande. Även denna metod bedömdes 
dock som för tidskrävande för studiens begränsade tidsspann.  
Inför valet av referenser i det teoretiska ramverket har samtliga författare granskats för att säkerställa 
en vetenskaplig kvalitet på genomgångna källor. Detta har gjorts genom en granskning av de 
vetenskapliga tidskrifter där använda referenser publicerats, samt en bedömning av relevansen i 
hänvisade artiklar och litteratur utifrån publiceringsdatum och avsändarens trovärdighet.  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att utmaningarna kring att nå ut till ungdomar som medborgar- och 
målgrupp är en ständigt aktuell fråga när det gäller kommuners medborgarkommunikation ur ett 
demokratiskt perspektiv. Det stora engagemanget bland ungdomar som medborgargrupp, behovet av 
lättillgängliga kommunikationskanaler mellan ungdomar och kommunala beslutsfattare, samt 
efterfrågan av att utveckla nya dialogmetoder som når ut till en större del av målgruppen talar för att 
det finns stora förbättringsmöjligheter inom kommuners ungdomsdialog.  
 
 
7.2 Förslag till vidare studier 
I detta kapitel presenteras förslag till vidare studier utifrån studiens resultat, slutsats och diskussion. 
 
7.2.1 Hur kan en digital plattform för dialog mellan ungdomar och kommun utformas 
för att underlätta ungdomars deltagande i det kommunala beslutsfattandet? 
Det finns en viss skillnad i hur ungdomarna upplever deltagandet i dialogen och hur tjänstepersonerna 
upplever sitt eget kommunikationsarbete och inbjudan till ungdomsdialog. Det kan därför antas att det 
finns ett behov av att förenkla kommunikationen mellan kommunen och ungdomar i syfte att öka 
ungas kännedom om möjligheten till påverkan och delaktighet i beslutsfattande, samt minska ungas 
upplevda avstånd till politiker. Detta kan bidra till att öka ungas förståelse för politiska processer och 
ge ungdomar en lättillgänglig möjlighet till samhällsengagemang. Detta kan även vara ett sätt för 
kommunen att nå ungdomar som inte redan är engagerade och uppnå en bredare representation bland 
dialogdeltagare. 
 
7.2.2 Hur kan ungdomar få en djupare inblick och kunskap om den kommunala 
verksamheten och beslutsfattande processer? 
Det finns ett behov av att öka ungdomars generella kunskap om det interna arbetet inom kommun, 
stadsbyggnadskonor och stadsdelsförvaltning, t.ex. vem som gör vad och vem ungdomarna kan 
kontakta med eget initativ till dialog. En möjlig lösning kan vara att utveckla effektiviteten i digitala 
dialogmetoder i syfte att nå ut till en större del av målgruppen och sprida information om kommunens 
interna verksamhet. 
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7.2.3 Hur kan kommunala tjänstepersoner förbättra det direktuppsökande arbetet 
inom ungdomsdialog och uppmuntra ungdomar till engagemang i kommunalt 
beslutsfattande? 
Direktuppsökande och personlig kontakt värderas högt av både kommunala tjänstepersoner och 
ungdomar som medborgargrupp. Detta stärker det gemensamma behovet av tjänstepersoner med 
kompetens att bedriva ungdomsdialog, som på ett effektivt och värdefullt sätt kan engagera ungdomar 
och uppmuntra till deltagande.  
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FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1: Strategiska möjligheter i relation till mottagare 
Figur 2: Grundstrategier i strategisk/planerad kommunikation 
Figur 3: Delaktighetsmodell över förhållandet mellan medborgardeltagande och effektivt styre 
Figur 4: Presentation av intervjupersoner 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor till förstudie 

1. Har ni/kommunen någon särskild satsning på ungdomsdialog i dagsläget? T.ex. i samband 
med något pågående projekt. 

 
2. Hur ser kommunen på sin egen roll i kommunikationen med ungdomar? Varför är det viktigt 

att föra en kontinuerlig medborgardialog med den specifika gruppen? 
 

3. Vilka mål och riktlinjer finns i kommunikationen med ungdomar? 
a. Har kommunen några kortsiktiga och långsiktiga mål i kommunikationen med 

ungdomar?  
 

4. Vilka metoder använder ni (fokusgrupper, webbaserat, sociala medier etc) och vilka har ni 
bäst/sämst erfarenheter av? 

 
5. Vilka frågor är det ni vill ha svar på genom ungdomsdialogen? T.ex. boendeformer, 

fritidsaktiviteter, trygghet, killars resp tjejers situation/behov etc. 
a. Ger dialogerna några konkreta idéer/input till era stadsutvecklingsprojekt? 

 
6. Vilka utmaningar ser ni? T.ex. att nå ut/hitta ungdomarna, inte bara nå dem som redan är 

engagerade, få in tillräckligt många svar etc. 
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Bilaga 2: Intervjuguide till kvalitativa intervjuer med kommunala 
tjänstepersoner 
 

1. Hur informerar ni och skapar en medvetenhet kring vikten av ungdomarnas deltagande inför 
en dialogsatsning? 

 
2. Hur upplever ni ungdomarnas intresse för stadsutveckling? 

a. Hur tycker ni att ungdomarna själva värderar det egna behovet och relevansen av 
dialogen? 

 
3. Hur uppmuntrar och motiverar ni ungdomarna till deltagande? 

a. Hur upplever ni ungdomarnas respons och intresse till deltagande och dialog? 
 

4. I vilken utsträckning tar ungdomar eget initiativ till dialog?  
a. Vilka stående kanaler finns för kommentarer och frågor kring ert arbete? 

 
5. Vad anser ni är traditionella metoder för ungdomsdialog och kommunikation? Finns det något 

intresse eller initiativ till att utforska nya metoder? 
 

6. Hur anpassar ni variationen av dialogmetoder och kommunikationsformer efter mångfalden 
och de skilda behoven bland ungdomar som medborgargrupp? 

 
7. Vilka slags verktyg används för insamling av värdefull data om ungdomarnas behov och 

önskningar inför uppstarten av ett dialogprojekt? 
 

8. Hur informeras ungdomarna om det specifika projektets sammanhang och innehåll? 
a. Hur viktigt är det att ungdomarna är insatta i det specifika projektet för att dialogen 

ska ge värdefull input till projektet?  
 

9. Hur arbetar ni med att hålla arbetsprocessen och beslutsfattandet transparent under projektets 
gång? 

 
10. Hur upplever ni relationen mellan er som kommun och ungdomar som medborgargrupp? 

a. Hur upplever och önskar ni att kommunens relationen till ungdomar som 
medborgargrupp påverkas av dialogen? 

 
11. Hur definierar ni ungdomar som målgrupp för dialog och kommunikation? 

a. Hur går ni tillväga för att få en bred representation i t.ex. fokusgrupper eller 
workshops?  

b. Vilka demografiska fakta tar ni i hänsyn till i urval av deltagare vid sådana träffar? 
T.ex. ålder, intressen, boende, tillgång till samhällinformation och kommunikation. 
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12. Hur förhåller ni er till trender inom ungdomar som grupp i valet av dialogmetod och 
kommunikationsform? T.ex. användning av sociala medier och andra okonventionella 
kommunikationskanaler. 

a. Hur ser ni på att använda skolor och andra sociala nätverk med en direkt koppling till 
ungdomar som kanal i kommunikationsarbetet? 

b. Hur arbetar ni med kommunikationsprincipen “vi kommer till er”? 
 

13. Hur ser ni på att inleda samarbeten med andra organisationer och aktörer som bedriver 
ungdomsdialog? Upplever ni att det effektiviserar kommunikationsarbetet och stärker 
förtroendet för er som kommun? 

a. Vad har ni för erfarenheter av t.ex. samarbeten med existerande 
ungdomsengagemang, inflytelserika representanter från en specifik målgrupp eller 
organisationer? 

 
14. Hur får ungdomarna uppföljning och återkoppling på sitt deltagande i dialogen och bidrag till 

beslutsfattandet? Vilka slags verktyg används för detta? 
a. Hur och vilken slags feedback får ni om er egen insats i dialogen? 

 
15. Hur definieras kommunikationens konkreta innehåll, form och önskade slutresultat inför en 

dialogsatsning? 
 
Projektspecifika frågor 

16. Vilka mål och förväntningar fanns inför dialogsatsningen? Vilka mål prioriterades högst; 
specifika resultat eller generella effekter? 
 

17. Vilket förtroende och vilken uppfattning upplever ni att ungdomarna som deltagit i dialogen 
har gentemot er som kommun och beslutsfattare?  

 
18. Hur gjordes urvalet av deltagare till dialogsatsningen? D.v.s. hur arbetade ni för att få en bred 

och verklighetstrogen representation av ungdomar i deltagandet? 
 

19. Vilken slags feedback har ni hittills fått som följd av dialogsatsningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 



Bilaga 3: Intervjuguide till kvalitativ enkätintervju med unga dialogdeltagare 
 

1. Hur informerade kommunen er ungdomar kring vikten och syftet av ert deltagande inför 
arbetet med det aktuella projektet? 

a. Hur uppmuntrade och motiverade kommunen er till deltagande? 
b. Vad är viktigt för er i dialogen med kommunen? 

 
2. Vilka var era mål och förväntningar inför projektet? 

a. Har dessa mål och förväntningarna uppfyllts hittills? 
 

3. Hur skulle ni beskriva ert intresse för stadsutveckling, som ungdomsråd/ungdomsparlament 
och som medborgare? 
 

4. I vilken utsträckning tar ni som ungdomsråd/ungdomsparlament eget initiativ till dialog med 
kommunen?  

a. Finns några stående kommunikationskanaler för kommunikation, kommentarer och 
frågor till kommunen? T.ex. digitala kanaler såsom hemsidor eller återkommande 
möten o.s.v. Om ja, hur väl fungerar dessa kanaler? 

 
5. Hur upplever ni relationen mellan ungdomar som medborgargrupp och kommunen i stort? 

a. Har er uppfattning om kommunen på något sätt förändrats eller påverkats som följd 
av samarbetet i projektet? 

 
6. Hur har uppföljningen och återkopplingen av ert deltagande i dialogen och bidrag till 

beslutsfattandet sett ut hittills?  
a. Kan ni redan nu se ett konkret avtryck av ert deltagande i projektet? 

 
7. Vilka andra slags beslut och projekt brukar kommunen involvera er i? T.ex. budgetfördelning, 

andra stadsutvecklingsprojekt o.s.v. 
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