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Denna rapport är ett resultat av Förstudie: Medborgardialog 
som Allmänna Arvsfonden finansierat.

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden organisation 
för och med unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbris-
ten och vill göra något åt den. Vi vill att politiker, bostadsbolag 
och andra aktörer på bostadsmarknaden ska uppmärksamma 
ungas ställning på bostadsmarknaden och vara medvetna om 
hur vi påverkas av olika system och beslut. Vi vill också att 
olika förslag som eventuellt rör unga ska vara förankrade hos 
oss unga.
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FÖRORD
Under de 10 år som förflutit sedan jagvillhabostad.nu bildades 2001 har samtalet och debatten om ungas 
bostadssituation både fördjupats och nyanserats. Tillsammans med andra aktörer inom bostadspolitiken och 
byggbranschen har vi med konkreta projekt visat att det är möjligt att bygga bostäder som en ung målgrupp 
har möjlighet att efterfråga. Vi har även arbetat med att förebygga den strukturella diskriminering av unga, 
bland annat när det gäller fördelningen av bostäder. Det finns fortfarande mycket kvar att göra; den största 
utmaningen utöver att bygga mer nytt är renoveringen av miljonprogrammen.

Var fjärde svensk bor idag i ett hus som byggdes inom miljonprogrammet, och många av dem är unga. I 
stället för att se de boende som en tillgång som kan bidra med kunskap, upplever inblandade aktörer proces-
sen med medborgarinflytande och samråd ofta mer eller mindre som ett nödvändigt ont – något som tar lång 
tid, fördyrar och utgör en bromskloss.

Jagvillhabostad.nu är övertygade om att ungas deltagande i samrådsprocesser både kan höja processernas 
kunskapsnivå och stärka dess legitimitet. I förlängningen skulle det kunna leda till förbättrade planer som 
tar hänsyn till ungas behov och önskemål. Politiker och byggbransch måste vidga synen på vilka som fak-
tiskt utgör målgruppen för såväl bostadsbyggandet som samhällsbyggandet i stort. Med det sagt är unga 
alltså inte en homogen grupp och vi hoppas att den här förstudien ytterligare förtydligar det. Vår ansats är 
därför att etablera levande dialoger och inspirera till vidare arbete med frågorna hellre än att slå fast fakta 
om hur unga tänker.

Rapporten är resultatet av en förstudie som är det första steget i jagvillhabostad.nu:s fortsatta arbete med 
medborgardialog. Vår förhoppning är att rapporten ska ligga till grund för kommande arbete med att över-
vinna hinder för ungas deltagande i medborgardialoger. I skrivande stund arbetar vi med att utveckla en 
fortsättning som ska titta närmare på frågeställningar som: “leder ökad kunskap till ökat engagemang” samt  
“leder ökat engagemang till ökat inflytande”.

Jagvillhabostad.nu vill rikta ett stort tack till alla ni som gjort förstudien möjlig. Ett särskilt varmt tack till 
de som deltagit i fokusgrupperna och delat med sig av sina värdefulla erfarenheter och kunskaper samt Tove 
Sandström, som varit projektledare, och Hanna Jämting, som assisterat med processledning av fokusgrup-
perna.

Trevlig läsning och med förhoppning  om en fördjupad dialog,

Siri Andersson, ordförande jagvillhabostad.nu
Malmö, 11 april 2011



Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för 
att under ett års tid genomföra en förstudie som behandlade ungas delaktighet i stadsbyggnadsprocesser. Förstu-
die: Medborgardialog, som förstudien kom att kallas, genomfördes mellan mars 2010 och april 2011. Syftet med 
Förstudie: Medborgardialog var att undersöka möjligheten att förbättra dialogen mellan unga boende å ena sidan 
och kommuner och bostadsbolag å andra sidan, så att framtida förändringsprocesser i form av till exempel stora 
renoveringar eller ombyggnationer kan bli mer demokratiska och inkluderar unga på ett bättre sätt än idag. För-
studiens huvudmål var således att ta fram nya eller förbättrade metoder eller verktyg som kunde underlätta denna 
dialog samt leda till att ungas deltagande och inflytande i förändringsprocesser som påverkar deras stad och deras 
boende kunde öka.
 
Studien genomfördes i bostadsområdena Holma i Malmö och Alby i Botkyrka. De två områdena valdes då de båda 
stod, och fortfarande står, inför stora förändringar i form av nybyggnationer och/eller upprustningar. Genomför-
andet bestod till stor del av fokusgruppssamtal med unga i åldrarna 15-26  i respektive område. Under samtalen 
diskuterades frågor som rörde inflytande och deltagande av det egna bostadsområdets fysiska utveckling. 

Samtalen från referensgruppsmötena sammanställdes och vidarebefordrades till ett par i förväg utvalda lokala 
aktörer från kommun och bostadsbolag som hade möjlighet att reflektera över, och kommentera dessa.   Mottagare 
till dessa sammanställningar, och således dialogpartner till studien, var i Malmö representanter från stadsbygg-
nadskontoret och stadskontoret i Malmö Stad, Hyllie stadsdelsförvaltning och Riksbyggen Bostad. I Botkyrka var 
Botkyrkabyggen dialogpartner och från kommunen var områdesutvecklaren i Alby samt kommunens demokrati-
utvecklare aktiva dialogpartners. 

Ett av de mest framträdande resultaten från studien var att  fokusera på metoder specifikt framtagna för att passa 
unga inte var det rätta sättet att angripa detta problem. Förstudie: Medborgardialog visar även att unga är öppna 
att använda de metoder som kommuner  erbjuder alla sina invånare oavsett ålder, samt att det finns ett stort behov 
av att det erbjuds en mångfald av dialogverktyg och arenor för dialog när det handlar om fysisk stadsutveckling.
 
Ett av de tydligaste och största hindren för att en ökning av ungas deltagande i stadsbyggnadsprocesser fann vi i 
en bristande kunskap om vilka vägar som finns tillgängliga för unga att påverka sin kommuns utveckling genom, 
samt i bristen på kunskap om vilka fysiska förändringar som planeras. Vår studie visade även tydligt att unga själva 
anser att skolan är viktig i arbetet med att ökas ungas engagemang och intresse för stadsbyggnadsfrågor. Hur en 
planprocess går till och när man som medborgare har möjlighet att påverka den är komplicerade frågor som kräver 
mer förkunskap än vad en ung person besitter och att skolan anses vara en naturlig arena för att lära sig mer om 
dessa frågor. 

Utöver dessa resultat fann vi att deltagarna i studien efterfrågade fler personliga möten med politiker och tjänste-
män för att diskutera dessa frågor samt mer information om stadsbyggnation överlag. Vi fann att unga uppskattade 
tydlig och snabb återkoppling på deras deltagande i utvecklingen av sitt område och att ekonomisk, eller annan, 
ersättning kan öka ungas benägenhet att delta både på kort och på lång sikt. Vi fann även att kommuners och bo-
stadsbolags satsningar på att informera och engagera unga inte alltid uppfyller sitt syfte.

SAMMANFATTNING        
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PERSONLIGT BREV   

Hej Beslutsfattare,
Vi är ett gäng ungdomar från norra Botkyrka som gärna vill vara med och påverka era beslut. Vi är kreativa, 
glada, öppensinnade, engagerade och snälla. Vi är kunniga om Alby och vi vet som behövs i vår framtid. 
Därför är vi en stor tillgång!

Ni kanske tror att vi inte är mogna nog att påverka, att vi är ansvarslösa och oseriösa. Kanske tror ni även 
att vi är slösaktiga, slarviga, snackar mycket och gör lite. 

I sådant fall har vi bättre koll än vad ni tror. Vi vet vad som behövs här i kommunen för vi bor här och vi har 
bott här länge. Vi är också flexibla och har de moderna och fräscha idéerna som Alby behöver. Vi kan även 
saker ni inte kan. Vi vet vad som händer i det verkliga Alby och vi har förmågan att få med andra ungdomar 
på tåget när något behövs förbättras.

Ni behöver oss i utvecklingen av Alby för vi vet vad som behövs för att göra kommunen mer trivsam, hur 
man ska göra för att Botkyrka ska få bättre rykte och bli känt som en kommun som lyssnar på sina medbor-
gare. Ni behöver oss för vi vet hur man kan skapa ett modernt och optimistiskt Alby och för att vi kan hjälpa 
er att ändra andra ungdomars inställning till myndigheter och till kommunen. 

Vi är en tillgänglig grupp och en arbetskraft som ni borde använda er av. Vi finns inom räckhåll. Ni hittar oss 
överallt i Alby; på gatorna, fritidsgårdarna, skolorna men också på Internet. Vill ni veta vad vi tycker i en 
fråga ser vi helst att vi träffas personligen eftersom vi tror att det underlättar kommunikationen mellan oss. 
Men då vill vi inte ha fem timmar långa möten där ni inte lyssnar till vad vi har att säga.

Om ni vill ta del av vår kunskap, tänk då på att ta oss på allvar och att vara öppensinnade. Ge oss chansen 
att berätta och ta tid att lyssna. Ge oss saker vi kan påverka och ge ordentlig respons på våra idéer. Vi vill ju 
se förändringar som inte bara gynnar plånboken utan Alby! 

Det vi vill ha ut av vårt deltagande i Albys utveckling är främst resultat! Det är okej om det tar lite tid men 
vi vill se att våra åsikter spelar roll. Vi vill se ett nytt Alby där ungdomar spelar roll och inte ses som ett pro-
blem. Ger ni oss någon slags ersättning (en utmärkelse, en present eller pengar) för att vi ställer upp för Alby 
på vår fritid så blir vi glada! Tänk också på att fika sätter fart på huvudet och resulterar i fler goda idéer!

Vi är grymma!

/Deltagare i Förstudie: Medborgardialog hösten 2010

Adress: Norra Botkyrka
Kontakt: via info@jagvillhabostad.nu
Personnummer: 1984-95 plats för foto
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PERSONLIGT BREV  
Hej beslutsfattare,
Vi är en grupp ungdomar som har varit engagerade i den förstudie om ungas delaktighet som organisationen 
jagvillhabostad.nu har genomfört i Holma under hösten 2010. Vi är blandade tjejer och killar, är alla mellan 
16 och 17 år, och vi bor i Holma och Kroksbäck. Vi känner varandra väldigt bra sedan tidigare. 

Vi fick höra om studien genom personalen i Holma Aktivitetshus och det är även i aktivitetshuset vi har 
träffats sex gånger och pratat om vad som ska ske i Hyllie, diskuterat vad vi vill förändra och hur vi vill 
vara med i en förändring. Vi har haft ett mycket bra samarbete, ingen har varit blyg och alla har kommit 
med öppna förslag.

Ni kanske tror att vi är för unga för att komma med seriösa förslag och för unga för att engagera oss i vårt 
område, men då har ni fel. Det kommer alltid att finnas personer som bor i andra områden som tar oss som 
bor i förorten som oseriösa, men här har ni en grupp ungdomar som vill vara med och påverka. Vi är bra på 
att engagera oss i nya projekt, samarbeta med andra och nå mål som vi sätter upp. Vi känner dessutom vårt 
område utan och innan och vi kan komma på massa kreativa lösningar och förslag på hur man kan förändra 
området till det bättre.

Ni behöver oss i utvecklingen av Hyllie för vi hänger här dagligen och vi vet därför bäst vad området be-
höver!

Vill ni ta del av vår kunskap måste ni ta tid på er och lyssna till det vi har att säga. Det är också viktigt att 
ni inte har fördomar om oss bara för att vi är unga, eller att ni stjäl våra idéer och gör dom till era egna. Det 
vi vill ha ut av vår deltagande är delvis förändringar som tydligt kan kopplas till en idé som unga personer 
i området har kommit på. Lika viktigt är att vi får våra röster hörda och att människor ska veta att det finns 
ungdomar som vill vara med och påverka.

Vill ni ha med oss i förändringar av Hyllie hittar ni oss lättast runt omkring i Holma och i Kroksbäck. Vi 
träffas gärna och diskuterar dessa frågor på vardagar efter skoltid i en lokal nära våra hem, till exempel i 
Holma Aktivitetshus. 

Vi vill vara med!

/Deltagare i Förstudie: Medborgardialog hösten 2010

Adress: Holma, Malmö
Kontakt: via info@jagvillhabostad.nu
Personnummer: 1993-95 plats för foto



UPPDRAGET
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METOD OCH MATERIAL 
Frågeställningarna kom att diskuteras med två referensgrup-
per bestående av unga i åldrarna 15 till 26 i områdena Holma i 
Malmö och Alby i Botkyrka. Referensgrupperna bestod av cirka 
10 deltagare vardera från respektive område. Mötena ägde rum 
vid sex tillfällen under hösten 2010 med cirka tre veckors mel-
lanrum. Samtalen från referensgruppsmötena sammanställdes 
och vidarebefordrades till ett par, i förväg utvalda, lokala aktörer 
från kommun och bostadsbolag som hade möjlighet att reflektera 
över, och kommentera dessa. Mottagare till dessa sammanställ-
ningar, och således dialogpartner till studien, har i Malmö varit 
representanter från stadsbyggnadskontoret och stadskontoret i 
Malmö Stad, Hyllie stadsdelsförvaltning och Riksbyggen Bo-
stad. I Botkyrka har Botkyrkabyggen varit knutna till studien och 
från kommunen har områdesutvecklaren i Alby samt kommu-
nens demokratiutvecklare varit aktiva dialogpartners.

Den intervjuform som har använts under mötena med referens-
grupperna har i första hand varit fokusgruppsmetodiken. Möten 
kommer i följande text benämnas som fokusgruppsmöten och 
referensgrupperna som fokusgrupper.  Inslag av en mer planerad 
gruppintervju samt kunskapsöverföring i form av undervisning 
har även förekommit. Fokusgruppen som intervjuform har både 
fördelar och nackdelar. En viktig fördel är att samtalet breddar 
perspektivet på ett ämne då deltagarna kan föra fram sina åsikter 
samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina erfaren-
heter. Interaktion mellan deltagarna ger ett stort djup i svaren på 
frågorna som trots få deltagare blir belysta ur en mängd perspek-
tiv. Samspelet har en avgörande roll för förstudiens måluppfyl-
lelse då det är ur detta samspel som nya idéer och tankesätt kan 
lyftas. Fokusgruppsmötena syftade till att erbjuda en konstruktiv 
och tillåtande miljö där deltagarna kände sig trygga. Fokus-
gruppssamtalet som intervjuform garanterar dock inte goda 
resultat. Deltagarnas sammansättning och bekvämlighet med 
varandra, gruppens interna dynamik, moderatorernas förmåga 
att leda samtalet samt frågeguidens utformning är faktorer som 
kan leda till ett begränsat resultat.1 Stor vikt lades därför på 
utformningen av kommunikationen i samband med dessa möten 
. Arbetssätt och gruppdynamik var ämnen som diskuterades fort-
löpande i projektgruppen och med fokusgruppsdeltagarna under 
genomomförandet av studien. 

1 Halkier 2008

Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel 
från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för att under ett 
års tid genomföra en förstudie som behandlade ungas delaktig-
het i stadsbyggnadsprocesser. Förstudie: Medborgardialog, som 
förstudien kom att kallas drog i gång i april 2010 och avslutas nu 
i april 2011. Det material som under året har samlats in har legat 
till grund för denna rapport samt syftar till att vara vägvisande 
i hur jagvillhabostad.nu kan arbeta vidare med frågor som rör 
ungas delaktighet i stadsbyggnadsprocesser. Ett förslag på ett 
framtida projekt på frågan är i skrivande stund under framtag-
ning av en arbetsgrupp i organisationen.

SYFTE, MÅL OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med Förstudie: Medborgardialog var att undersöka möj-
ligheten att förbättra dialogen mellan unga boende å ena sidan 
och kommuner och bostadsbolag å andra sidan, så att framtida 
förändringsprocesser i form av till exempel stora renoveringar 
eller ombyggnationer kan bli mer demokratiska och inkludera 
unga på ett bättre sätt än idag. Förstudiens huvudmål var att ta 
fram nya eller förbättrade metoder eller andra verktyg som kan 
underlätta dialog samt leda till att ungas deltagande och infly-
tande i förändringsprocesser som påverkar deras stad och deras 
boende kan öka. 
De frågeställningar som vi har sökt svar på under studiens gång 
är följande:

• Vilka är förutsättningarna för ungas engagemang? 
• Vilka hinder finns för att unga ska vilja delta i föränd-

ringsprocesser som påverkar deras stad och boende? 
• Vilka hinder finns för att unga ska kunna delta i föränd-

ringsprocesser som påverkar deras stad och boende? 
• Vilka möjligheter finns idag för unga att delta i föränd-

ringsprocesser som påverkar deras stad och boende? 
• Hur ser unga på dagens möjligheter att delta i föränd-

ringsprocesser som påverkar deras stad och boende? 
• Hur kan dagens möjligheter till deltagande förbättras 

eller förändras? 
• Vilka möjliga nya vägar/forum/metoder för dialog finns? 



KONSULTATATION
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AVGRÄNSNINGAR
Förstudiens geografiska omfattning begränsades till bostadsom-
rådena Holma i Malmö och Alby i Botkyrka.  För att i dialogen 
med de unga kunna relatera till verkliga förändringar och för att 
resultatet skulle kunna komma till användning i de undersökta 
områdena valdes områden som stod inför stora förändringar i 
form av nybyggnationer, upprustningar och/eller andra stora 
fysiska förändringar. Områdena valdes också med hänsyn till 
var jagvillhabostad.nu har sina lokalavdelningar. Dels för att 
underlätta för förstudiens förankring i organisationen. Dels för 
att det är i landets storstäder som utmaningarna för bostadssi-
tuationen är som störst. Inga ytterligare avgränsningar gällande 
i vilket skede av förändring de olika områdena skulle befinna 
sig i gjordes. Inte heller gjordes några avgränsningar gällande 
hur dialogen med de boende kring områdets förändringar hittills 
hade fungerat. 

Målgruppen för förstudien avgränsades till unga mellan 16 och 
25 år. Några av deltagarna var dock 15 år och en deltagare var 
26 år. Deltagarnas medelålder har varit 17,4 år. Jagvillhabostad.
nu: s verksamhet riktar sig framför allt till unga personer som 
vill etablera sig på bostadsmarknaden eller just har gjort det, och 
det är framför allt i samband med eller strax efter gymnasietiden 
som unga står inför att flytta hemifrån och skaffa ett eget boende. 
Den undersökta åldersgruppen innebar således att organisationen 
breddade sin målgruppsbild i jämförelse med organisationens 
övriga verksamhet. 

Att undersöka huruvida de metoder vi använt under förstudiens 
genomförande, utifrån möjligheten att dessa metoder i sig skulle 
kunde leda till att ungas deltagande i stadsbyggnadsprocesser 
ökade, var aldrig ett syfte med förstudien. Dock har det visat sig 
under genomförandet att det kunde ha varit en relevant fråga att 
ställa sig. Erfarenheterna av metodvalen har till viss mån bakats 
in i resultat och slutsats av denna rapport, men för en mer djup-
gående analys av denna beställ gärna Utvärdering Förstudie: 
Medborgardialog via info@jagvillhabostad.nu.

NÄR ÄR MAN UNG?
Vem som är ung, och vem som vuxen, är en ständigt pågående 
diskussion där svaren skiljer sig åt beroende av vem man frågar 
och vilket sammanhang det handlar om. Att vuxenåldern startar 
senare idag än för några decennier sedan är dock de flesta över-
rens om . Jagvillhabostad.nu menar att med dagens svårigheter 
att ta sig in på bostadsmarknaden kan man i bostadssammanhang 
antas vara ung även om man är 35 år. Enligt Ungdomsstyrelsen 
definition är man ung mellan 7 och 25 år. Allmänna Arvsfonden 
har likt Ungdomsstyrelsen en övre gräns på 25 år och därför har 
vi i denna studie valt att sätta en övre gräns för dess deltagare 
vid 25. Problematiken om vem vi talar om i denna studie när vi 

benämner någon som ung kvarstår. Då medelåldernför deltagarna 
i denna studie ligger på 17,4 år borde resultatet från diskussions-
grupperna spegla åsikterna från en generellt lite yngre grupp 
än vad till exempel Ungdomsstyrelsens rapporter beskriver när 
ordet ung används.

VAD ÄR DELAKTIGHET? 
Då studien syftar till att undersöka hur delaktighet hos unga kan 
öka är det viktigt att först reda ut vad delaktighet är och vad 
skillnaden mellan delaktighet och inflytande är. Statsvetaren 
Sherry Arnstein beskriver olika nivåer av delaktighet i form av 
en trappa som leder från den lägsta form av delaktighet, att få 
tillgång till information, till den högsta, att få medverka i be-
slutsfattande. Arnsteins ”Ladder of Participation” kan användas 
för att ge en bild av olika nivåer av delaktighet i beslutsprocesser 
och kan i stadsbyggnation lite förenklat bestå av:

INFORMATION
Beskriver den lägsta formen av delaktighet och innebär en 
envägskommunikation mellan en sändare och en mottagare. In-
formation om vilka frågor som behandlas i en kommun är en för-
utsättning för deltagande men även i beslut som inte är lämpade 
för medborgardialoger har medborgarna rätt att bli informerade 
om vilket beslut som fattas. Information behöver således inte 
erbjuda möjligheten att delta.

KONSULTATION
Ger invånare en möjlighet att tycka till i en avgränsad fråga och 
innebär att man utgår från färdiga alternativ som medborgarna 
får ta ställning till. Syftet är att samla in synpunkter för att 
bredda beslutsunderlag.

INFORMATION

SYMBOLVÄRDE
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DIALOG
Dialog är en tvåvägskommunikation där ett ömsesidigt utbyte av 
erfarenheter, idéer och åsikter sker. Utgångspunkten är att alla 
ska få möjlighet att föra fram sin åsikt. Deltagarna får vara med 
och forma processen och dialog kan således anses vara den första 
nivån av inflytande. 

SAMARBETE/DELAKTIGHET
Innebär att invånarna får möjlighet att tillsammans med en eller 
flera förvaltningar planera och genomföra konkreta aktiviteter. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver denna nivå 
av delaktighet som den nivå där medborgarna deltar under en 
längre tid och är med i en utvecklingsprocess som leder till ett 
färdigt förslag som ligger som underlag för politiskt beslut.

MEDBESTÄMMANDE
Handlar ofta om att invånarna medverkar i beslutsfattande i en 
specifik fråga, till exempel genom en omröstning. Deltagarnas 
deltagande har ett direkt inflytande över det beslut som ska tas.

Roger A. Hart har vidareutvecklat Arnsteins stege i ”Ladder of 
young people´s participation”, där ungas deltagande beskrivs 
närmare. Innan nivån information beskrivs i denna stege nivån 
symbolvärde. Denna nivå beskriver när barn och unga får möjlig-
het att göra sin röst hörd utan att ha inflytande över hur ämnet 
kommuniceras. Ett exempel på denna nivå är när barn och unga 
utnyttjas att delta i paneler på konferenser utan att ha givits tid 

åt att förbereda sig eller samtala med de som de är tänkta att 
representera.1 Nivån dialog i Arnsteins stege följs i Harts stege 
av vuxeninitierade, delade beslut med vuxna och sedan av ung-
domsinitierade och styrda och slutligen av ungdomsinitierade, 
delade beslut med vuxna, vars titlar talar sitt tydliga språk.

Till dessa trappor bör sedan läggas en diskussion huruvida del-
tagande är kopplat till inflytande samt till känslan av att kunna 
delta. En individs reella inflytande kan beskrivas som de faktiska 
möjligheterna för individen att utöva inflytande över en fråga. 
Dessa möjligheter innebär alltifrån kunskap om hur, var och 
när inflytande är möjlig till att individens åsikter tar hänsyn till 
i resultatet. Känslan av inflytande kan beskrivas som det reella 
inflytandet och känslan av att känna sig hörd och tagen på allvar 
och ställer således högre krav på verksamhetsutövare än att bara 
tillhandahålla praktiska möjligheter för inflytande.2

1 Hart 1997
2 Boverket 2000
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hällsplaneringen skulle kunna öka. Undersökningen presente-
rades i rapporten Unga är också medborgare – Om Barn och 
ungdomars inflytande i planeringen och presenterar inte bara 
behovet och nyttan av att barn och unga deltar i fysisk planering 
utan presenterar även exempel på metoder för att involvera barn 
och unga i dessa frågor. Vidare studier på barn och ungas delak-
tighet i utvecklingen av staden, och som till viss del följer upp 
några av de projekt som presenterades i Boverkets rapport läser 
vi om i Moviums rapport Barns plats i staden från 2008. 

Trafikverket och Boverket startade under 2010 tillsammans med 
sex utvalda kommuner ett projekt för att öka ungas inflytande i 
stadsutveckling. Resultatet planeras att bli nya metoder och ruti-
ner för planerandet av bland annat nya tågstationer, bostäder och 
trafikplaner. De sex deltagande kommunerna kommer att under 
projekttiden att arbeta med egna valda projekt där barn och unga 
ska vara delaktiga. Kommunerna driver sina egna projekt men 
förväntas  sprida metoder och erfarenheter från arbetet vidare till 
andra kommuner. Projektet ska återrapporteras till regeringen 
2012.

Denna rapport består till stor del av fakta från rapporter 
samt dokumentation av projekt beskrivna i avsnittet nedan. 
Även samtal och mejlkonversation med personer aktiva i 
projekten har förkommit. Forskarrapporter om medbor-
gardialogens för och nackdelar, samt övrigt material som 
använts finns listade i slutet av rapporten.

Ungdomsstyrelsen har under 2009 och 2010 granskat och redo-
visat ungas inflytande och representation och former för lokal 
ungdomsinflytande i rapporterna Fokus 10- en analys av ungas 
inflytande (2010) och Lika olika som lika (2009). Den sistnämn-
da  syftar till att främja lokalt ungdomsinflytande genom att ta 
tillvara tidigare kunskap och erfarenheter på ämnet. Förekomsten 
av olika inflytandeforum i kommunerna redogörs för i denna stu-
die. I Fokus 10 har Ungdomsstyrelsen valt att belysa situationen 
för ungas inflytande inom fem sfärer: familjen, fritiden, skolan, 
arbetet, och den representativa demokratin. 

Sveriges Kommuner och Landsting startade efter förfrågan från 
medlemmar nätverket Ungdomsdialog inom ramen för deras 
projekt Medborgardialog. Nätverket erbjuder de 35 deltagande 
kommunerna stöd, utbildning och möjligheter till erfarenhetsut-
byte i arbetet med att ungas röster ska tas tillvara i den kom-
munala beslutsprocessen. Ungdomsdialogprojektet drog 
igång under 2010 och pågår fram till 2011 och någon 
utvärdering av projektet har ännu inte gjorts. De 
deltagande kommunerna och landstingen utfor-
mar och driver egna projekt inom nätverket 
och projekten ser alla olika ut. Syftet med 
nätverket är att få tillstånd ett kontinuer-
ligt förhållningssätt hos politiker och 
tjänstemän där dialogen med unga 
medborgare är en naturlig del av 
styrningsprocessen. Detta innebär i 
praktiken att förändringar av rutiner 
för ärendehantering och föränd-
ringar av processer för utredningar 
är nödvändiga, så att principer för 
ungdomsdialog blir en del av den 
representativa politiken. Nätverks-
deltagarna har under projektets 
gång uttryckt behov av att utifrån 
medborgardialogforumet skapa ännu 
ett nätverk där delaktighet i stadsplane-
ring och utveckling ska vara i fokus. Jag 
har under förstudien talat med Kjell-Åke 
Eriksson, projektledare och ansvarig för 
Ungdomsdialognätverket på SKL.

Tillsammans med BO, Ungdomsstyrelsen, svenska 
kommunförbundet och Vägverket undersökte Boverket 
år 2000 hur barns och ungas inflytande i den fysiska sam-

RAPPORTENS UPPLÄGG
Rapporten syftar till att beskriva det arbete som har genomförts i 
samband med Förstudie: Medborgardialog under 2010. I avsnittet 
Medborgardeltagande i den lokala politiken beskrivs möjliga vägar 
för unga att påverka lokal politik och stadens fysiska utformning. 
Information om de två områden där studien har genomförts finns 
även beskrivet i denna del. I kapitlet Resultat redovisas det som 
framkom under de tolv fokusgruppsmöten som genomfördes. 

I avsnittet 7 Riktlinjer beskriver vi sedan de erfarenheter vi 
anser är nyttiga att ta med sig från denna studie. Som 

bilaga finner du de metodförslag som fokusgrupps-
deltagarna tog fram under ett av de sista 

mötena. 
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ett beslut minskar. Ett beslut som tagits efter att en bred allmän-
het har tillåtits säga sitt kan också tänkas stöta på minde protester 
när beslutet sedan ska genomföras. En annan av de positiva 
effekterna av dialog och samverkan är att de anses vitalisera 
demokratin. Man kan argumentera för att dialogen i sig lockar 
människor till politiken men även att det är positivt för demo-
kratin att olika intressen tillåts vägas mot varandra eller att man 
genom dialog kan finna gemensamma lösningar. Förespråkare 
av medborgardialog framhåller främst idén om att det politiska 
deltagandet fostrar ett stärkt ansvarstagande för de gemensamma 
angelägenheterna samt att politiska organs förmåga att represen-
tera alla stärks även om bara ett fåtal deltar.2

PROBLEM OCH 
UTMANINGAR MED 
MEDBORGARDIALOG
Men den ökade dialogen och samverkan mellan offentliga aktö-
rer och institutioner och medborgare är inte helt problemfri. En-
ligt Nils Hertting, statsvetare vid IBF är deltagande på allvar en 
radikal idé. Han menar att även om det finns goda argument för 
deltagande och dialog så finns det också skäl att ifrågasätta dia-
logens och deltagandets plats i politiken. Deltagande och dialog 
utmanar vår etablerade sätt att organisera demokratin, då denna 
mer kan liknas vid ett vertikalt ansvarsutkrävande än deltagarde-
mokratin som kräver en horisontell mobilisering. Hertting menar 
att prioriteringen metoderna emellan är svår och skapar dilem-
man.3 Dialog och samtalsbaserad planering kan alltså ses som 
problematisk i förhållande till den representativa demokratin. Att 
ha möjligheten att både vara med personligen och påverka lokala 
beslut och samtidigt ha möjlighet att i val välja en representant 
som tar beslut åt en, kan anses innebära att två politiska system 
används på en och samma gång. Den representativa demokratin 
kan även anses innefatta en tanke om att politiker och tjänstemän 
företräder de svaga i samhället vilket kritiker menar att med-
borgardialoger inte lever upp till i praktiken. Kritiken handlar 
främst om hur möjligheterna till att delta i alternativa vägar för 
deltagande kan leda till en ökad politisk jämlikhet, när forsk-
ning tyder på att medborgardialoger i många fall innebär ökade 
möjligheter att påverka för endast ett litet antal.4

Forskningen pekar även på att det är de resursstarka med 
finansiella och politiska resurser och med etablerade nätverk i 
sitt närområde som effektivt kan organisera sig och göra sina 
röster hörda i de lokala besluten.5 Att möta medborgarens krav 
på inflytande och samtidigt försäkra sig om att den representativa 
demokratin fungerar rättsäkert är således en svår balansgång. 

2 Karlsson 2011
3 Herttig pratade på temat Deltagande och planering i stadsomvandling –  
olika perspektiv på IBF:s bostadsmöte i Gävle  22/4 2010
4 Karlsson
5 Heneche 2006

Med bakgrund i Sveriges ojämna valdeltagande, ett minskat 
intresse för partipolitik och en svårighet att nå alla kom-
mundeltagare har medborgardialogen blivit ett allt viktigare 
redskap för Sveriges kommuner och landsting att stärka den 
medborgerliga förankringen genom. Att svensken säger sig 
vara intresserad av att diskutera samhällsfrågor och vilja 
vara med och påverka beslut pekar mot att en utvidgad med-
borgardialog torde vara ett utomordentligt verktyg i arbetet 
mot en fördjupad demokrati och en effektivare stadsapparat, 
åtminstone i teorin. 

MEDBORGARDIALOGENS 
PLATS I POLITIKEN
Medborgardeltagande i den lokala politiken har under de senaste 
decennierna fått en allt mer självklar plats i det politiska syste-
met. Det finns idag en bred politisk uppslutning bakom att beslut 
ska föras närmare medborgarna. Medborgardialog eller medbor-
garkonsultation är inget nytt fenomen. Enligt SKL (2009) har 
alla kommuner och landsting i Sverige haft medborgardialoger 
i någon form och nya metoder och kanaler för medborgardialog 
utvecklas och genomförs ständigt ute i kommunerna. Den ge-
mensamma ambitionen med medborgardialogsatsningarna är att 
ge medborgaren mer inflytande över den offentliga verksamheten 
än vad valsedeln ger. Genom dialog med kommunmedborgare 
mellan valen, i frågor som rör för samhället gemensamma ange-
lägenheter, får kommuner och landsting möjligheten att ta del av 
medborgarnas kunskaper samtidigt som de ges möjligheten att 
aktivt arbeta för att väga upp för ojämnheter i valdeltagande och 
representation i politiken. Enligt Demokratiutredningens slutrap-
port En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet1 
bör medborgardeltagandet öka då den ” stärker medborgarandan, 
fördjupar demokratin och minskar eventuellt politikerförakt”. Ur 
hälsoperspektiv är känslan av delaktighet också en viktig del och 
ökat medborgardeltagande är därför även i många fall ett mål för 
folkhälsopolitiken.

DIALOG SOM METOD 
FÖR ATT EFFEKTIVISERA OCH 
DEMOKRATISERA
Begreppen samtalsdialog, deliberativ demokrati, dialogplanering 
eller deltagardemokrati är begrepp som alla påverkat den aktu-
ella demokratidebatten och som innebär en ökad dialog politiker 
och medborgare emellan. I dessa dialogfokuserade begrepp finns 
tanken om att dialog stärker demokrati samtidigt som medbor-
garens kunskap kan tas tillvara i politiken vilket leder till mer 
underbyggda beslut. En av idéerna bakom en utökad dialog med 
medborgaren är alltså att dialogen och samverkan ger effektivi-
tet på så sätt att den löser problem. Genom dialog med en bred 
målgrupp kan man belysa en plan eller ett problem från olika 
perspektiv och risken att viktiga aspekter lämnas obegrundade i 

1 SOU 2000:1
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MEDBORGARDIALOG I 
PRAKTIKEN
Medborgardialoger innebär i praktiken olika former för politiskt 
deltagande som initieras och styrs av offentliga aktörer. Medbor-
gardialog eller medborgarkonsultation innebär att medborgare 
tillfrågas om sin åsikt i en fråga innan beslut i frågan tas. Var i 
processen medborgaren tillfrågas skiljer sig mellan dialogerna. 
I vissa fall får medborgaren tillfälle att ge sina synpunkter i ett 
tidigt skede i en beslutsprocess, i andra fall när det finns färdigt 
resultat.  Kommunallagen innehåller inga krav på kommuner 
och landsting att höra medborgarna inför beslut vilket innebär 
att kommunerna har stort ansvar över hur utformningen av dessa 
dialoger kan komma att se ut, men även att de har på sitt ansvar 
att själva granska kvaliteten på den dialog man beslutar att föra. 
Medborgardialoger existerar således vid sidan av de etablerade 
demokratiska praktikerna men ska inte förväxlas med den ibland 
icke lagstiftade brukardialog som sker mellan en serviceorgani-
sation och dess brukare. Då forumen för medborgardialog i regel 
inte är beslutande organ ligger dialogen ofta på nivån dialog i på 
Arnsteins inflytandetrappa.

Det som medborgardialoger ofta saknar är enligt SKL en sys-
tematik i dialogerna, där dialogen är återkommande och har en 
tydlig koppling till beslut som fattas av förtroendevalda. I SKL:s 
nätverket för medborgardialog har det även blivit tydligt att 
dialogerna inte nått den breda publik som de syftat till att nå utan 
att det ofta är den redan insatta som deltar i dialogerna. 

LOKALT INFLYTANDE 
REGLERAT I LAG

Inom fysisk planering finns det i plan- och bygglagen, miljöbal-
ken och väglagen lagstadgade krav på konsultation med de som 
kan tänkas bli väsentligt berörda av ett beslut. Dessa berörda kan 
i många fall tänkas just vara boende i området för förändringen. 
Det är kommunens ansvar att informera om och genomföra 
dessa dialoger eller samråd. Formen för hur denna dialog ska gå 
till är inte lagreglerad och säger inget om rätten till inflytande i 
processerna. I frågor som rör fysisk planering för dock många 
kommuner ytterligare dialoger med sina invånare utöver de som 
är lagstadgade. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagstiftningen (1987) innehåller tydliga krav 
på samråd med medborgarna. Syftet med samrådet är enligt 
lagtexten att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Under samråden redovisas de planer, 
motiv och underlag som har föranlett förslaget samt förslagets 
innebörd och konsekvenser. Samråd äger ofta rum utifrån ett 
färdigt förslag. Utöver krav på att som kommun samråda med 
berörda kommuner och myndigheter när förslag eller ändring till 

en översiktsplan upprättas, ska kommunmedborgare som har ett 
väsentligt intresse av förslaget ges möjlighet till samråd. När det 
gäller detaljplaner och områdesbestämmelser finns det krav på 
att boende och enskilda som berörs av förslaget eller har ett vä-
sentligt intresse ska likt berörda myndigheter beredas tillfälle att 
samråda. Det finns inga åldersgränser för vilka som kan påverka 
en planprocess. Lagen om samråd tar upp vikten av allas med-
borgares inflytande och gäller således även barn och ungdomar. 
I detaljplaneprocessen kan barn vara sakägare och kan således 
såväl lämna synpunkter som överklaga, men företrädes då ofta 
av en förälder, en vårdnadshavare eller en förmyndare.

NYA PLAN-  OCH BYGGLAGEN
I juni 2010 tog riksdagen beslut om att anta en ny plan- och 
bygglagstiftning (2010:900) som träder i kraft i maj 2011. Hu-
vudsyftena med lagen är att förenkla och effektivisera bestäm-
melser för att öka förutsättningarna för en enklare och mer enhet-
lig rättstillämpning. Två lagområden som berör förändringarna 
och som påverkar den vanliga medborgarens möjligheter och 
rättigheter att påverka beslut är bestämmelser kring detaljplaner 
och hanteringen av bygglov. I den nya lagen kommer till exem-
pel berörda inte att kunna överklaga bygglov i efterhand och nya 
bestämmelser om utställningar innebär att färre programförslag 
behöver ställas ut. 

Planarkitekt Mikael Jardbrink på Boverket1 tror dock att dessa 
förändringar kommer att ha en ytterst begränsad effekt på med-
borgardeltagandet i dessa processer. Han menar istället att den 
nya lagen talar ett klarare språk då den nu mer uttryckligen talar 
för att i ett tidigt stadium av en planerings- eller exploaterings-
process föra dialog med en bred krets och att i senare skeden 
lägga allt fokus på de som särskilt berörs eller har ett utpekat 
ansvar. Förändringarna ställer dock krav på kommunernas 
informationsspridning. Alla berörda måste nu få kännedom om 
ett bygglov i ett tidigt skede och utställningar måste ersättas med 
information av likvärdigt, om inte bättre, slag.2

1 Korrespondens via mail 100309
2 http://www.regeringen.se/sb/d/12950 (2011-02-25)
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INFLYTANDEMÖJLIG-
HETER UNDER SAMRÅD

Trots att kommuner ofta har väl upparbetade rutiner kring dialog 
med medborgare i stadsplaneringsfrågor, visar forskning att 
medborgaren ofta saknar kunskap i frågan om vad man som 
deltagande i en planprocess faktiskt kan ha inflytande över. Det 
kan i sin tur leda till att deltagaren överskattar möjligheten till 
inflytande över processen och känner sig ”förd bakom ljuset”.

I forskarna Birgitta Henecke  och Khan Jamil  (2002) sociologis-
ka avhandling Medborgardeltagande i den fysiska planeringen 
finner vi en diskussion om hur det faktiska medborgardeltagande 
i den fysiska planeringen ser ut och vad den ger för inflytande 
i planeringen. Författarna menar att det krävs dubbelriktad 
kommunikation för att kunna tala om inflytande. Utställningar, 
annonser, tidningar, nyhetsbrev och broschyrer, som alla är sätt 
att informera medborgarna om till exempel ett planförslag, är 
en förutsättning för deltagande, men är i sig endast enkelriktad 
information. Utan information kan medborgarna varken veta att 
det finns möjlighet att delta eller vad deras deltagande innebär. 
Informationen i sig innebär dock inte inflytande. För att kunna 
tala om inflytande krävs det först och främst dubbelriktad kom-
munikation. Denna kan vara i form av till exempel enkäter eller 
intervjuer där myndigheter och politiker aktivt tar reda på vad 
medborgarna tycker och tänker.  Medborgarna kan dock inte 
komma med egna initiativ i denna kommunikation utan dialogen 
förs på verksamhetsutövarens premisser. Samrådet, som kan ha 
formen av ett möte eller ett remissförfarande där medborgare 
kan lämna skriftliga synpunkter innefattar alltså dubbelriktad 
kommunikation. Forskning visar att samråden i regel inte kom-
mer längre upp på inflytandestegen än så. För att kunna säga att 
samverkan äger rum i en dialogprocess menar Henecke & Khan 
(2002) att det krävs mer långvariga arbetssätt, med referensgrup-
per och arbetsgrupper som medverkar under en längre period, 
än vad samråden idag erbjuder. Större satsningar på deltagande 
är ofta av tillfällig karaktär enligt författarna, och även om det 
upplevs som positivt att medborgardeltagandet ökar så innebär 
tillfälliga dialoger att ansvariga tjänstemän fortsätter att planera 
enligt gamla rutiner.

VILKEN PLANERINGSNI-
VÅ ÄR BÄST FÖR DELTA-
GANDE? 
De lagstadgade möjligheterna till inflytande i stadsplanering 
finns alltså i samband med kommunal fysisk planering och då 
främst i planeringsskedet. Under senare skeden som projekte-
ring, byggande och förvaltning finns möjligheten till medborga-
rinflytande alltså inte beskrivet i lag. Det finns dock inget som 
hindrar att en dialog förs med medborgarna både tidigare och se-
nare i en planprocess. I och med att medborgardialog vinner allt 

mer mark blir även ökad dialog med medborgare allt vanligare 
i alla skeden av fysisk planering, även om den tidiga dialogen 
ökar mest. Till den tidiga dialogens fördel är att lite i planen har 
tagits beslutat om vid tidpunkten för dialogen. Utrymmet för 
påverkan kan således vara stor. Den tidiga dialogen erbjuder 
även en mer översiktlig bild av en förändring och behovet av en 
förändring kan vara lättare att ta till sig om den presenteras i en 
större kontext. Å andra sidan kommer många olika aktörer som 
på olika sätt styr processen att inkluderas efter planeringsskedet 
vilket medför risken att åsikter från medborgare vid tidiga dialo-
ger kan komma att ”prioriteras bort” under senare skeden. 

Förvaltningsskedet, som är det längsta skedet i tid räknat, har 
liksom genomförandeskedet inga lagstadgade krav på sig att höra 
sina brukare. Många förvaltare har dock en eller flera kanaler 
som brukarna kan använda sig av för att utöva inflytande, men 
som Boverket påpekar finns här ofta problemet med att förvalt-
ningen ofta är utspridd på många händer och att det som brukare 
kan vara svårt att veta till vem man ska vända sig med vilka 
synpunkter. Med bakgrund i bostaden och dess omgivnings stora 
betydelse för barn och ungas utveckling och liv är det enligt 
Boverket viktigt att barn och unga involveras i just detta skede.3

Enligt erfarenheter från samrådsprocesser ute i landet presente-
rade av SKL finns det dock en uppfattning om att medborgaren 
inte är lika intresserad av att delta i medborgarkonsultationer 
på tidiga stadier i en beslutsprocess som att komma med åsikter 
när förslag om nedläggningar eller kontroversiella lösningar 
ligger på förslag. Som nämndes tidigare äger samråd ofta rum 
kring färdiga förslag vilket innebär att trots dialog i planerings-
skedet är medborgarens inflytande i strategiska frågor för planers 
utveckling ofta svag. Istället är möjligheterna till inflytande ofta 
begränsade till detaljer i planerna.  Forskning visar på att den 
bästa planeringsnivån för deltagande är i en fördjupning av en 
översiktsplan. Planerna har då kommit så pass långt att de inte 
bara handlar om visioner som är svåra att återkoppla till medbor-
garna men det finns fortfarande möjligheter för medborgarna att 
ha inflytande över mer än detaljer i planen.4 En fördjupning av 
en översiktsplan kan även tänkas ha en närmare koppling till den 
skala som vi människor upplever staden nämligen stadsdelsvis 
eller utefter en gatusträckning, en skala som inte finns påbjuden 
i annan planering. Få medborgare kan väntas ha möjligheten att 
koppla samman en detaljplan med en översiktsplan så att man 
kan bedöma hur den byggda miljön kan komma att gestalta sig. 
Vad till exempel en plankarta verkligen betyder för den fram-
tida fysiska miljö är svårt att begripa för den som arbetar med 
plankartor.5 

3 Boverket 2000
4 bland annat Boverket 2000
5 Bergström



UNGAS UNDER-
REPRESENTATION 
I STADSBYGNADS- 
PROCESSER



17

barn har enligt konventionen rätt att säga sin mening och få den 
respekterad. Inflytande som ska erbjudas barn ska vara reglerat 
utifrån ålder och mognad och beröra frågor som rör barn. Att 
fysisk samhällsplanering, stadsplanering och trafikplanering är 
frågor som rör barn råder det inga oenigheter kring men den 
svaga styrningen i dessa frågor ger rum för tolkningar och skill-
nader i tillämpning. 

VILKA DELTAR I DIALOG 
OM FYSISK PLANERING 
OCH VARFÖR?

Undersökningar visar att det allmänna intresse för utvecklingen 
av kommunen man bor i, samt intresse för de förändringar som 
planeras i området är viktiga komponenter i varför man som 
medborgare har intresse av att delta i samrådsmöten.2 Dock 
vittnar både deltagare och verksamhetsutövare om att diskus-
sionerna under mötena inte alltid är av allmänt intresse. Vissa 
är mer insatta i kommunens beslutsätt och i planeringsprocesser 
och för upp diskussionerna på en teknisk nivå som kan vara svår 
att hänga med i för medborgaren. 
Enligt forskningen är den typiske deltagaren på ett samrådsmöte 
en föreningsaktiv, välutbildad, medelsålders man med redan 
goda möjligheter att påverka sin omgivning. På andra änden av 
skalan ser vi grupper som kvinnor, invandrare och unga, som 
alltså är underrepresenterade på samrådsmöten och som i rela-
tion har liten kapacitet att förändra sin omgivning. 

Samhällsforskaren och politiska teoretikern Anthony Giddens 
(1998) beskriver de olika resurser som påverkar kapaciteten att 

förändra den sociala omgivningen. Enligt Giggens beskri-
ver de allokativa resurserna de finansiella och materiella 

tillgångarna en person har, de auktoritära resurserna 
möjligheten till inflytande över beslut gällande beslut 
med kollektiv verkan och de expressiva resurserna 
möjligheten att göra sin röst hörd. De sistnämnda 
kan till exempel nyttjas för att skapa kollektiv mo-
bilisering i en fråga. Inflytandemöjligheterna blir 
som minst hos de grupper som varken har rätt att 
rösta och som på grund av resursbrist inte nyttjar 
sin rätt att utöva påverkan under till exempel sam-
rådsmöten. Unga tillhör en sådan grupp. 

2 Henecke 2006

BARN OCH UNGAS 
RÄTTIGHETER TILL 
INFLYTANDE
Ungas rätt till inflytande i Sverige regleras av en uppsättning 
lagar och riktlinjer.  Ett av de två övergripande målen för den 
nationella ungdomspolitiken är att unga ska ha verklig tillgång 
till inflytande. För personer under 18, som inte har rätt att utöva 
inflytande genom val och folkomröstningar, är barnkonventionen 
och andra internationella överenskommelser så som Lissabon-
fördraget och Agenda 21 vägvisare i det svenska arbetet med 
ungas deltagande och inflytande.  Rättigheterna till inflytande 
är dock olika hårda i olika frågor. Exempel på hård lagstiftning 
kring barn och ungas delaktighet finner vi till exempel i skol-
lagstiftningen som bland annat säger att gymnasieelever ska ha 
inflytande över hur deras utbildning utformas samt att det ska 
finnas klassråd som ska behandla frågor av gemensamt intresse 
för klassen1. Ungdomsstyrelsen (2010) belyser att även då man 
kan se en tydlig positiv utveckling av elevers inflytande över 
den egna skolsituationen så pekar enkätstudier och skolinspek-
tionsrapporter på att det finns mycket kvar att arbeta med i dessa 
frågor. De områden som kan anses ha en svagare styrning rör till 
exempel barn och ungas inflytande över sin fritid eller i lagstift-
ning om fysisk planering.

Barnkonventionen, som ratificerades av Sverige 1990, behand-
lar bland annat barn och ungas rätt till inflytande i frågor som 
rör dem. Enligt konventionen är alla under 18 år barn och alla 

1 Gymnasieförordningen (1992:394)

Det finns ingen statistik på ungas delta-
gande i stadsbyggnadsprocesser. Deltagare 

på samrådsmöten eller andra medborgardia-
loger registreras sällan i statistiskt syfte och 

åldersfördelningen blir således svår att följa upp. 
Otaliga studier med samrådet som forskningsobjekt 
talar dock sitt tyliga språk, unga är underrepresen-
terade i den dialog och konsultation i form av 

lagstadgade samråd eller andra dialogforum 
kommuner som erbjuder sina medborgare 

i frågor som rör fysisk planering.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
UNGAS DELTAGANDE

Man kan anta att de hinder en ung människa stöter på eller upp-
lever för att delta i dialoger kring fysisk planering i mångt och 
mycket är förenliga med de hinder som man som ung har inför 
att delta i politiken i stort. 

Ungas deltagande i den representativa demokratins traditionella 
kanaler minskar, förtroendevalda blir allt äldre och ungas repre-
sentativitet blir lägre ju längre upp i makthierarki man kommer1. 
Studier visar att yngre väljare sedan 1950-talet har haft en lägre 
andel politiskt intresserade, lägre andel som deltar i val och lägre 
andel som identifierar sig med ett politiskt parti. Samtidigt visar 
studier att intresset för politik hos unga ökar. Unga i dag är mer 
politiskt intresserade än tidigare generationer vid motsvarande 
tidpunkt i livet.2

Det ökade glappet mellan ungas minskade representation i 
partpolitiken och det ökade intresset för politik bland unga tyder 
på ett förändrat förhållningssätt till politiken och kanske en 
förändrad syn på hur man som ung ser på politisk aktivitet och 
delaktighet. Många forskare menar att de gamla strukturerna för 
politiskt engagemang och deltagandet håller på att spela ut sin 
roll. Att skriva på en namninsamling var 2009 den vanligaste 
politiska aktiviteten bland unga i åldern 16–25 år. Därefter följde 
politiskt medvetna inköpsval och att bära åsiktsmarkerande mär-
ken.3 Mycket av denna förändring kan kanske förklaras genom 
att Internet, sociala medier och mobiltelefoner har blivit en själv-
klar del i ungas vardag och att dessa har öppnat upp nya arenor 
för delaktighet och påverkan för unga att agera på. Tillsammans 
med en ny generations förändrade syn på individen, livet och 
politiken kan kanske dessa ”nya” kommunikationskanaler delvis 
förklara varför intresset av att engagera sig i etablerade politiska 
systemet har minskat. Enligt Ungdomsstyrelsen har varken Inter-
net, sociala medier eller mobiltelefoner ersatt eller revolutionerat 
de demokratiska processer och kontaktytor som finns i den reella 
världen, men de har skapat ytterligare vägar för engagemang i 
politiken4.

RESURSER OCH HINDER I 
POLITISKT DELTAGANDE
Att det krävs ett visst mått av resurser för att politiskt engage-
mang ska vara möjligt gäller för alla medborgare. Det krävs ett 
visst mått av kunskap om det politiska systemet eller den fråga 
man önskar engagera sig i, det krävs en viss kännedom om vilka 
kanaler man ska använda sig av för att delta och det krävs en 
vilja att delta. Till det krävs det att det tjänar något till att delta, 
att individen tror sig kunna, eller kan, utöva reell påverkan 
genom sitt engagemang. 
1 SOU 2004/05:2
2 Ungdomsstyrelsen 2010:9
3 Ungdomsstyrelsen 2009
4 Ungdomsstyrelsen 2010

Till dessa aspekter kan sedan läggas ytterligare förutsättningar 
som kan tänkas gälla unga till större grad än vuxna. Politiskt 
självförtroende beskriver den egna förmågan att förstå och ha 
åsikter om politik tillsammans med bedömningen av att göra sin 
röst hörd och är avgörande för styrkan i en individs politiska en-
gagemang och i gradens av dennes deltagande. Politiskt intresse 
och kunskap stärker i sin tur individens politiska självförtroende 
och leder till ökat intresse att delta . Studier visar att det politiska 
självförtroendet ökar märkbart mellan grundskola och gymna-
siet5 och stämmer således överrens med tron om att incitament 
för engagemang tenderar att ackumulera ju äldre man blir. Denna 
ackumulation av intresse och engagemang beskrivs som livscy-
keleffekten.6  

I Ungdomarnas Demokratikommission rapport från 2000 belyses 
även härskartekniker som ett hinder för unga att ta sig in i 
politiken. Osynliggörande, undanhållande av information  och 
förlöjligande är några av de metoder som kommissionen anser 
relevanta för att förstå hur äldre politiker kan kontrollera yngre 
politiker. 

Till dessa möjliga hinder bör sedan läggas ungas självskattade 
möjlighet att höras.  Barnombudsmannens rapport Röster som 
räknas7 visar att 54 procent av eleverna i högstadiet och gymna-
siet tror att vuxna inte är intresserade av att veta vad de tycker, 
eller anser att de vuxna överhuvudtaget inte bryr sig. Endast 13 
procent av de unga tror att de kan påverka politiska beslut och 15 
procent anser att de har goda eller ganska goda möjligheter att 
föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.8 Stu-
dier visar dock att ungas uppfattade möjligheter att göra sin röst 
hörd skiljer sig åt. Studier visar att nordiska ungdomar i åldern 
14-15 kan anses ha svag politisk tillit samtidigt som förtroendet 
för politiker är någon högre bland unga än bland äldre.9 

VAD ÄR UNGA INTRESSERADE 
AV ATT DELTA I?
Ungdomsstyrelsens mest aktuella uppgifter visar att 34 procent 
av personer i åldern 16-29 år är ganska, eller mycket intres-
serade, av politik och ca 50 % av landets unga uppger sig vara 
intresserade av samhällsfrågor i allmänhet.10 

Men hur intresserade är då unga av lokal politik? En riksrepre-
sentativ intervjuundersökning utförd  av forskare vid Uppsala 
universitet, Medborgarundersökningen 2003, belyser skillnader 
i intresse för politik på olika geografiska nivåer efter åldersgrup-
per. Undersökta politiska nivåer i studien var lokal politik, svensk 
politik på riksnivå, europeisk politik och internationell politik. 
Skillnaden mellan intresset för lokal politik mellan grupperna 
18-25 år och gruppen +26 var störst av alla undersökta nivåer. 

5 Ungdomsstyrelsen 2002
6 Ungdomsstyrelsen  2010:386
7 Barnombudsmannens årsrapport 2006
8 Ungdomsstyrelsen 2010
9 Rädda barnens ungdomsförbund 2010 s. 44
10 Ungdomsenkäten 2009
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Undersökningen visar att intresset för lokal politik, både hos 
infödda och invandrare ökar dramatiskt mellan dessa åldersgrup-
per. Skillnaderna mellan dessa åldergrupper är markant mycket 
mindre vad gäller de tre övriga undersökta nivåerna.11

Ungdomsstyrelsens återkommande attityd- och värderingsstudier 
visar tydligt att ungas engagemang och intresse inte är begränsat 
till att gälla vad som kan kallas de traditionella ungdomsfrågor-
na. Bostadsfrågor, stadsplanering och kollektivtrafik är av lika 
stort intresse för unga att delta utformningen av som ungdoms-
gårdar och skateboard- rampar.12 Viljan att vara med och påverka 
den lokala politiken är också stor.  4 av 10 unga säger att de vill 
vara med och påverka i den egna kommunen.13 Den kommunala 
nivån är samtidigt den nivå där den allra största delen av ungas 
engagemang utövas.14

HAR BARN OCH UNGA 
KUNSKAP NOG ATT UTÖVA 
INFLYTANDE?

Det är inte ovanligt att barn och ungas förmåga att ta självstän-
diga och genomtänkta beslut ifrågasätts när barn och ungas 
inflytande och påverkan diskuteras. Enligt barnkonventionen 
(artikel 12) ska barn ha rätt att uttrycka åsikter och utöva infly-
tande efter ålder och mognad. Detta öppnar upp för en mycket 
större diskussion om hur ålder påverkar mognad och i vilken 
utsträckning mognad kan tänkas vara beroende av ålder, än 
vad som ryms i denna förstudie. Lite kortfattat kan man dock 
beskriva det självständiga politiska beslutet beroende av tre 
kompetensparametrar: intressekompetens, etisk kompetens och 
sakkompetens.15 Intressekompetensen kan tolkas som vetskapen 
om vad som är bäst för mig själv, den etiska kompetensen som 
förtroende för demokratiska värderingar och sakkompetensen 
som faktakunskaper. Att ökad kännedom om den egna personen 
och kopplingen till att göra väl avvägda val kan anses öka med 
åldern är inget kontroversiellt, men hur denna ”skala” ska avlä-
sas för att beskriva när en person kan anses ha intressekompetens 
nog för att ta självständiga beslut är inte enkelt. Forskningen  
visar dock att det inte är självklart att intressekompetens är något 
som vuxna har som barn inte besitter och det blir således svårt 
att avfärda barn och ungas delaktighet på sådana premisser.  Den 
etiska kompetensen är inte heller självklart större ju högre upp 
i åldrarna man kommer. Ungas syn på demokrati skiljer sig inte 
dramatiskt från vad som kan betraktas som dagens normer och vi 
kan i undersökningar se att unga i vissa fall har större förtroende 
för politiker än vuxna16.
Den kunskap som kvarstår, och som skulle kunna användas som 
argument för att unga saknar tillräcklig kunskap för att delta i det 
politiska, är sakkunskapen. Utbildningsnivån spelar roll för den 
11 Ungdomsstyrelsen 2010:295
12 Ungdomsstyrelsen 2009
13 Ungdomsstyrelsen 2010:196-144
14 Ungdomsstyrelsen 2010:421
15 Beckman 2003:75
16 Ungdomsstyrelsen 2002

politiska kunskapsnivån och högutbildade har mer kunskap än 
lågutbildade. Unga kan således anses besitta mindre kunskap än 
vuxna. Undersökningar visar också att unga har lägre kunskap 
om många aspekter av det svenska politiska systemet än vad 
som kan anses önskvärt. Studier visar att 14-15 åringar har dålig 
kunskap (i relation till skolans mål) om politiskt avtal, aktörer 
och processer. Samma studier visar dock att dessa resultat inte 
är sämre än för den genomsnittliga svenska väljaren.17 Det går 
självklart inte att bortse från risken av att barn eller unga blir på-
verkade av sina föräldrar eller kompisar när de utövar inflytande, 
på samma sätt som det inte går att bortse från risken att vuxna 
blir det. 

VARFÖR ÄR BARN OCH UNGA 
SPECIELLA I STADSBYGGNA-
TION?

Barnkonventionen (1989) tillskriver barn och unga ett särskilt 
värde. Barn och ungas kunskaper är unika och värdefulla och bör 
värderas som en resurs. De ögon med vilka barn och unga ser på 
sin omgivning vet man idag ändrar fokus ju äldre man blir och 
sedan 80-talet har således intresset för barnens eget perspektiv 
ökat. Verksamheter där barn och unga är delaktiga i utformningar 
blir allt vanligare. Detta gäller även stadsutveckling. 

Barn och ungas förflyttningsmönster skiljer sig från vuxnas. Stu-
dier visar att ju yngre man är desto mindre aktionsradie har man. 
Man använder sig alltså av en mindre fysisk yta i sin vardag när 
man är ung mot när man är vuxen. Den fysiska miljön man rör 
sig i har även betydelse för barn och ungas identitetsskapande 
och utveckling. Unga använder sig av den offentliga miljö för 
att skapa sig mening och sammanhang i tillvaron och platser 
som vuxna kanske inte bedömer som viktiga kan vara av stor 
betydelse för unga.18

Samtidigt visar forskning att unga och barn har svårare att be-
skriva sin uppfattning av området de vistas i . Deras erfarenheter 
av att kommunicera synpunkter, erfarenheter och upplevelser 
är färre än vuxnas och det är därför forskare menar att det krävs 
alternativa metoder för att kommunicera när barn och ungas 
upplevelser av staden är på agendan. Metoder som kan vara 
lämpliga att använda för unga är enligt Boverket till exempel att 
rita teckningar, markera platser på en karta eller ta fotografier av 
platsen man vill prata om.

17 Oscarsson 2005
18  Maria Nordström, docent och forskare i Miljöpsykologi vid Stockholms 
universitet. Se http://people.su.se/~mnord/
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skapa mötesplatser eller genom att fungera som remissinstans 
i kommunen. De flesta av landets ungdomsråd är en del av den 
kommunala organisationen men det förekommer också att ung-
domsråd drivs som en egen ideell förening.2

Det vanligaste övergripande målet för inflytandeforum för unga 
är att öka ungas inflytande och delaktighet i de kommunala 
angelägenheterna. I den enkät Ungdomsstyrelsen skickat ut till 
kommuner definieras inflytandeforum som ett forum för dialog 
mellan unga och beslutsfattare i kommunen där övergripande 
kommunala frågor tas upp.3

Vanliga metoder som deltagarna i SKL:s  nätverk Ungdoms-
dialog använder sig av för att inkludera unga är bland annat 
workshops, öppna möten och IT-verktyg, alltså verktyg och 
metoder om är vanligt förekommande i kommuner utan att de 
specifikt behöver vara riktade till gruppen unga.  Inom nätverket 
betonar man vikten av att använda sig av flera metoder samtidigt 
om man vill öka ungas deltagande. För att kompensera för ungas 
i många fall lägre kunskapsnivå om det politiska systemet och 
möjligheter till inflytande har man inom nätverket sett exempel 
på kommuner som anordnat ”förmöten” för unga inför en vanlig 
medborgardialog.  På så sätt har unga kunnat delta i dialogen på 
samma villkor som övriga deltagare.

Webbaserade eller mobiltelefonbaserade möjligheter till dialog 
och medborgarpåverkan har ofta unga som viktig målgrupp och 
är ofta en viktig beståndsdel i kommunernas arbete med att in-
kludera unga i kommunens arbete. 97 % av dagens 9-16 åringar 
använder Internet till vardags. Forskning om ungas medievanor 
visar att ungas aktiviteter på nätet följer tre huvudspår; man 
roar sig, man umgås och man lär sig4. Att ”umgås på nätet” har 
sprungit om den tidigare listettan ”träffa kompisar” bland po-
pulära fritidsaktiviteter och att använda digitala medier ses idag 
som en självklarhet för unga5. Ett exempel på påverkansforum 
som till stor del är webbaserad och som tagits fram delvis för att 
öka inflytandemöjligheter för personer under 18 är Medborgar-
förslaget. SMS-panel är ett annat exempel. En av styrkorna som 
SKL ser med att använda mobiltelefonen som kanal för att höra 
medborgarna i kommunala frågor är att är att kanalen kan locka 
unga att delta i panelen. 

2 www.sverigesungdomsrad.se
3 Ungdomsstyrelsen.2009:13.
4 Dunkels 2009
5 Medierådet 2010

De projekt och den litteratur som jag tittat närmare på un-
der förstudiens tid antyder att den generella tanken om hur, 
var och när man mest effektivt arbetar med ungas ökade 
inkludering i politiken i allmänhet, och i fysisk planering i 
synnerhet, har skiftat från att fokusera på metoder för in-
kludering till att beröra behovet av att förändra tjänstemäns 
attityder och förhållningssätt till ungas deltagande. Att det 
är viktigt att ha i bakhuvudet att unga är en utsatt grupp och 
att man ska arbeta aktivt med att låta unga komma till tals 
är självklart, men lika viktigt är att arbetet med att inklu-
dera unga i de kommunala angelägenheterna genomsyrar 
hela den kommunala verksamheten så att inkluderingen blir 
ett med systemet. 
 

INFLYTANDEFORUM FÖR 
ALLA ELLER FÖR VISSA?
De kanaler för lokalt inflytande som tillhandahålls av landets 
kommuner och som unga kan använda redovisas i Ungdoms-
styrelsens rapport Lika olika som olika. Kanalerna är allt ifrån 
konsultationsmetoder, så som medborgarundersökningar och 
debattforum, till kanaler som erbjuder högre grad av inflytande, 
så som medborgarpaneler och medborgarbudgetar. Lagstadgade 
samråd berörs inte i rapporten. I takt med ett ökat internetan-
vändandet ökar även inflytandemöjligheterna via Internet och 
sociala forum. E-paneler och webbaserade enkätundersökningar 
är vanligt förekommande och chatt-rum där medborgaren kan 
diskutera med sina lokala politiker finner man över hela landet. 
Kommunernas kanaler och forum för ökat deltagande i den loka-
la politiken är ofta öppna för alla oavsett ålder. Ungdomsstyrel-
sen visar dock att förvånansvärt få kommuner lyfter fram dessa 
formella metoder och verktyg i arbetet med ungas inflytande. De 
väljer istället att etablera parallella strukturer för gruppen unga. 

Metoder för att inkludera icke-röstberättigade i den lokala politi-
ken har ökat landet över det senaste decenniet.1 Ungdomsstyrel-
sens undersökningar visar att 63 procent av kommunerna uppger 
att de har ett inflytandeforum riktat till unga. Ungdomsråd är den 
vanligaste formen. Ett ungdomsråd är ett samlingsnamn för ett 
lokalt inflytandeforum av och för unga som bedriver politiskt 
påverkansarbete. Andra namn på liknande inflytandeforum är 
ungdomsforum, ungdomsfullmäktige, ungdomsting och ung-
domsparlament. Det gemensamma syftet med dessa forum  är att 
skapa en bättre miljö och öka inflytandet för unga i kommunen, 
staden eller stadsdelen. Formerna för forumen kan variera. De 
kan till exempel driva frågor genom att anordna evenemang och 

1 SOU 2004/05:2
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deltagande. Man riktar kritik mot detta då det inte finns forsk-
ning som visar att dessa parallella strukturer leder till en bättre 
kommunal ungdomspolitik.  Ungdomsstyrelsen menar därför att 
det är viktigt att dessa satsningar inte används som ett alternativ 
till de traditionella formerna för medborgardeltagande utan som 
ett komplement.

Rädda Barnen tar i sin rapport Demokrati för unga - Bör rösträt-
ten sänkas till 16 år? upp risken med att åtgärder för ungas 
ökade inflytande enbart genom inflytelseforum som till exempel 
ungdomsråd riskerar inslag av skendemokrati. Om maktstruktu-
rer hindrar dessa inflytandeforum från reellt inflytande blir deras 
funktion endast att agera alibin för ungas inflytande i den politik 
som förs och resultatet av deltagandet kan få motsatt effekt från 
dess intentioner. Om de unga upplever att deras deltagande inte 
innebär faktiska möjligheter till inflytande tappar de tilltron till 
partipolitiken och de ungas representativitet kan minska än mer2. 

2 Rädda barnens ungdomsförbund 2006 s. 32

Resultaten av de ungdomssatsningar som har genomförts ute 
i kommunerna är dock inte odelat positiva utan anses som 
delvis misslyckade då de endast i liten utsträckning kommit 
att fokusera på ungdomars tillträde till, och delaktighet i for-
mella beslutsrum. I propositionen Makt att bestämma - Rätt 
till välfärd efterfrågas fler regelbundna forum för dialog med 
unga och ungdomsorganisationer.1

Ungdomsstyrelsens skift Lika Olika Som Lika tar bland annat 
upp problematiken med att kvalitetsundersöka metoder för infly-
tande specifikt riktade till unga. Eftersom de unga ständigt blir 
äldre och gruppen unga således konstant förnyas står metodfram-
tagningen inför ständiga behov av förnyelse för att passa dagens 
grupp av unga. De goda exemplen på deltagande för unga i en 
kommun kan inte ses generellt tillämpbara på alla, eller andra, 
unga. Då vinsten av att kvalitetsundersöka är liten blir alltså 
effekten att kvaliteten i inflytandeforum riktade till unga sällan 
undersöks. 

Behovet av att med specifika metoder föra en dialog med yngre 
barn om hur de uppfattar och vad de vill se i sin stad fin-
ner man stöd för i forskningen men det blir svårare 
att bedöma behovet av specifika metoder för 
dialog i dessa frågor ju längre upp i ”ung-
domsåldrarna” man kommer. Ofta talar 
man om att verksamhetsutövaren 
inför dialoger med barn och unga 
måste våga tänka nytt, våga vara 
kreativa och använda sin fan-
tasi  i nya och inspirerande 
metoder och arbetssätt för 
att kunna uppfylla syften 
som att engagera eller 
höra barn och unga. Och 
att språket inte ska 
vara byråkratiskt utan 
lättförståligt både i skrift 
och tal. Dessa är dock 
arbetssätt som man kan 
tänka att alla dialoger 
skulle gynnas av, inte 
bara de riktade till barn 
eller unga. 

Ungdomsstyrelsen rapporte-
rar att få kommuner väljer att 
lyfta fram de traditionella vägarna 
för medborgardeltagande för att öka 
ungas inflytande, utan väljer istäl-
let riktade satsningar för öka gruppens 
1 SOU 2004/05:2 s. 108

ARENAN ÄR 
VIKTIG

Boverkets och ungdomsstyrelsens studier pekar på att skolan är en 
viktig arena för möten mellan barn och unga och representanter från kom-

munen. Det är en pedagogisk miljö för lärande om samhällsplanering och 
demokrati, men det är också där barn och unga finns samlade. Enligt deras 
undresökningar ska dialog med unga föras på de arenor där unga befinner sig.  
Demokratiutredningens rapport från 20011 pekar även på att kursplanerna för 
kärnämnet samhällskunskap borde ses över så att det tydligare uttrycker ett 
”flernivåperspektiv”. Då nivåerna i det politiska systemet har ökat det se-
naste decenniet och en medborgare nu kan ha politiska företrädare på upp 
till sex samhällsnivåer menar man att detta är en nödvändig åtgärd för att 
barn och ungas möjligheter att lära sig om hur och var de kan påverka 

kan öka.

    1. SOU: 2001:48
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Holma i Malmö var ett av de två områden som studien 
genomfördes i. Detta avsnitt syftar till att ge en snabb inblick 
i hur Malmö stad arbetar med medborgarinflytande samt 
ge en kort presentation av Holma och vilka fysiska föränd-
ringar området står inför.

 DELAKTIGHET OCH 
INFLYTANDE FÖR UNGA I 
MALMÖ 
Medborgardialog ska vara en del i styrningen av Malmö stads 
verksamheter och finns beskriven i stadens strategi Medborgar-
dialog som en del av styrningen. Stategin belyser behovet av 
att utveckla dialogen mellan politiker och medborgare i staden 
så att bättre beslut kan fattas samtidigt som ansvarskänslan och 
känslan för det gemensammas bästa ökar hos medborgaren. 

Folkhälsoenheten på Stadskontoret har fått i uppdrag av stadens 
kommunstyrelse att utarbeta en ny strategi och en handlingsplan 
för ungas inflytande i Malmö stad. Strategin ska utgå från de 
nationella målen kring ungdomspolitiken som säger att Alla ung-
domar ska ha verklig tillgång till välfärd och att Alla ungdomar 
ska ha verklig tillgång till inflytande. Processen med att ta fram 
strategin kring ungas inflytande sker under parollen Jag bor i 
Malmö och består av flera olika satsningar. Bland annat har ett 
förvaltningsöverskridande nätverk bildats med representanter 
från samtliga av stadens förvaltningar där representanterna är 
projektledare inom respektive förvaltning och ansvarar för att 
föra en intern diskussion och utveckla arbetet med ungas infly-
tande inom respektive förvaltning. Demokratiworkshops och en 
ungdomskongress har även ägt rum som en del av satsningen. 
Högstadieklasser, gymnasieklasser och föreningar har haft möj-
ligheten att byta ut en lektion eller ett mötestillfälle mot en inter-
aktiv workshop där ungdomarna fått diskutera vad man tycker 
om Malmö, om demokrati och om metoder för att förändring.

DELAKTIGHET PÅ NÄTET
Malmö har provat flera olika metoder för att utveckla e-demokra-
ti och var den första kommunen i landet som införde e-petitioner. 
En e-petition är en önskan, idé, önskan om åtgärd eller förslag 
från en medborgare till kommunen eller landstinget som läggs 
ut på hemsidan och som andra medborgare kan stödja genom 

att signera. Idag finns två nätbaserade verktyg för e-demokrati i 
Malmö; Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Malmöinitiativet 
kan beskrivas som en slags förenklad förslagslåda på Internet 
och ger medborgare och politiker i staden möjlighet att föra 
upp olika frågor till debatt och diskussion på webben. Den som 
lägger ett förslag kan få stöd för frågan genom att andra ”skriver 
under” förslaget. Malmöpanelen består av 1600 representativt 
utvalda Malmöbor som regelbundet rådfrågas i politiska frågor 
innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna 
och styrelserna. Paneldeltagarna fyller i ca fyra formulär per år 
och svaren läggs ut digitalt på Malmö stads hemsida

VARA MED OCH PÅVERKA 
STADENS UTVECKLING
Malmö stad driver ett par olika projekt där verksamma i staden 
via dialog samlar in synpunkter från boende. Ett av dessa är Hej 
Stadsdel som syftar till att förbättra närmiljön, så att den bättre 
lever upp till de boendes behov och önskemål. Projekten drivs av 
gatukontoret, stadsdelen och polisen och genomförs bland annat 
genom öppna träffar för stadsdelens boende, träffar med fören-
ingslivet, träffar med ungdomar och via Malmö Stads webbplats.

Veckans Park är en annan aktivitet där dialog med de boende om 
den fysiska miljön är prioriterat. Aktiviteten genomförs av gatu-
kontoret sedan år 2006 och syftar till att höra vad malmöborna 
tycker om skötseln av stadens parker. Besöken inleds med ett 
möte i parken där gatukontoret berättar om hur parkens skötsel 
går till. Sedan kan malmöborna tycka till om parken via Malmö 
Stads webbplats. 

Boende i Malmö kan även lämna Medborgarförslag till stads-
delsfullmäktige i den stadsdel hon eller han bor. Genom 
medborgarförslagen har medborgaren, oavsett ålder, möjlighet 
att påverka politiken i det som känns angeläget för honom eller 
henne. På Malmö Stads hemsida finner man formuläret som ska 
fyllas i och skickas in.  

MEDBORGARDIALOGER PÅ GÅNG
På stadsbyggnadskontoret i Malmö stad planeras nu en dialog 
om översiktsplanen för 2012 där en bred dialog kommer att 
föras i samrådsfasen. Ungdomar planeras att vara en prioriterad 
grupp här och man planerar en rad olika aktiviteter riktade mot 
unga för att öka deras intresse av stadsplanering. Skolarbeten om 
översiktsplaner planeras i högstadieklasser, en film om översikts-
planer som ska kunnas ses på mobilen ska tas fram och referens-
grupper med unga planeras att hållas. Man hoppas att detta ger 
ett positivt utslag på unga deltagande i stadsplaneringen på sikt. 

HOLMA I HYLLIE
Holma är ett bostadsområde i stadsdelen Hyllie, som ligger i 
södra Malmö. Området byggdes 1972-1974, och är ett typiskt 
område från den senare delen av miljonprogrammet med flerfa-
miljshus i tre och åtta våningar. Området är till två tredjedelar 

MALMÖ 
OCH 
HOLMA
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uppfört av det kommunala bostadsbolaget MKB. Den norra 
delen tillhör Riksbyggen och är bostadsrätter. 2008 hade Holma 
ca 3 600 invånare som i relation till resten av Malmö har en låg 
genomsnittsåldern. Andelen med utländsk bakgrund är ca 75 % 
och långt över Malmös genomsnitt på 38%.1

ETT PRIORITERAT OMRÅDE
Holma- Kroksbäck är efter ett beslut i Kommunstyrelsen ett av 
fyra prioriterade områden som staden ska satsa extra på. Stads-
delsfullmäktige i området har fått i uppdrag att utforma förslag 
till ett områdesplanprogram som ska underlätta för integrationen 
och skapa långsiktig social hållbarhet i stadsdelen. Tillsammans 
med bland annat lokala föreningar, fastighetsägare, företagare 
och boende i områdena ska förslag på åtgärder som ska stärka 
den sociala hållbarheten och bidra till att fler Malmöbor får ta del 
av välfärden tas fram. I utformningen av områdesprogrammen 
ska man ta särskild hänsyn till miljö, ekonomi, sociala frågor och 
områdenas fysiska gestaltning. En områdesplan för området är 
nu under framtagande.

HYLLIEPROJEKTET
Sedan en tid tillbaka pågår bygget av den nya stadsdelen Hyllie, 
vars nordöstra del kommer att utgöras av Holma. Hyllieprojektet 
är ett av Malmö stads stora utbyggnadsområden och kommer 
att bebyggas under en lång tid framöver. Under hösten 2008 
invigdes Malmö Arena och under 2010 öppnade Citytunneln, 
den tågstation som satte Hyllie inom 45 minuters resväg till 
öresundsregionen och 5 minuters resväg till Malmö centralsta-
tion. Holma och dess grannområde Kroksbäck har fram till nu 
varit ändhållplatser och vändplatser för bussar men nu planeras 
områdena byggas ihop och förtätas vilket innebär att Holma och 
Kroksbäck kommer att få en allt mer central del i staden där 
allt fler människor kommer att passera och bo. Stora utbygg-
nader av bostäder, shoppingcentrum, parker, hotell, kontorshus 
och badhus planeras och utmaningarna är många. Den primära 
frågeställningen handlar om hur man fysiskt ska förbinda den 
nya stadsdelen med de befintliga bostadsområdena så att även 
1 Hela Hyllir Hållbart! 2009

dessa kommer att fungera och upplevas som en del av den nya 
stadsdelen. 

INFLYTANDEFORUM I 
HOLMA OCH HYLLIE
HYLLIE UNGDOMSRÅD
Hyllie har ett ungdomsråd där du som är du mellan 14 och 19 år 
och som vill påverka ditt område kan vara med. Ungdomsrådet 
har tjänstemannastöd i Hyllie stadsdelsförvaltning och arbetar 
bland annat med att arrangera aktiviteter, skapa nätverk och 
utbilda sig i samhällsfrågor. Rådet leder bland annat ett som-
marprojekt med namnet ”kids listen to kids” som är ett men-
torsprojekt där medlemmar i Hyllie Ungdomsråd aktiverar och 
engagerar yngre barn (<13 år) och samtidigt fungerar som goda 
förebilder för dem. Hyllie Ungdomsråd har även blivit tillfrågat 
av Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret om eventuella för-
bättringar i området. I dagsläget består ungdomsrådet medlem-
mar främst av flickor i åldrarna 15-17 år.

INFLYTANDE I BOSTADSBOLAGENS 
ARBETE
De boende i områdets Riksbyggen-hus har möjlighet att utöva 
inflytande genom det föreningsarbete bostadsrättsföreningarna 
driver. Äldre medelålders och pensionärer är överrepresente-
rade i dessa föreningar.  Boende i MKB:s bostadsbestånd kan 
engagera sig i MKB:s självförvaltningsgrupper. Självförvaltning 
innebär att de boende tillsammans hjälps åt att hålla ordning 
på gården och i fastighetens allmänna utrymmen. Självförvalt-
ningsgrupper ansvarar själva för både ute- och innemiljö och 
kan tillsammans med MKB vara med och påverka beslut om 
förändringar och förbättringar på gårdarna. De som deltar får sin 
hyra sänkt.

Kartan öven området användes som diskus-
sionsunderlag under mötena. De gröna 
prickarna representerar platser där deltagarna 
hade sett att fysisk förändring hade skett, 
eller skulle ske. De röda representerade en 
plats på vilken man ville se en förändring. 
De blåa prickarna representerade platser där 
staden eller Riksbyggen planerar för fysisk 
förändring, eller där föränding redan sker.
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Botkyrka Kommun är beläget mellan Stockholm och Södertälje 
och har en befolkning på 82 000 invånare fördelade på fem 
kommundelar - Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och 
Tumba-Grödinge. Botkyrka har en ung befolkning. Andelen 
unga under 18 år är 24,5 procent jämfört med 20,6 procent i 
landet. Många av Botkyrkaborna har sina rötter i andra länder. 
Drygt 50 procent är antingen själva födda i ett annat land eller 
har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 
olika språk inom kommunen. 

I Botkyrkas nordöstra del ligger Alby med drygt 11 000 
invånare. Alby är Botkyrkas största miljonprogramsområde 
och bostadsbebyggelsen i Alby består huvudsakligen av större 
hyreshus. Stora delar av bostäderna i området är hyresrätter och 
byggdes mellan åren 1970-1975. Samtliga ägs och förvaltas av 
det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen, som har totalt 
ca 3 500 lägenheter i Alby.1

DELAKTIGHET 
OCH INFLYTANDE 
Botkyrka kommun har sedan många år tillbaka arbetat med olika 
former av dialog med medborgare och brukare och omnämns 
ofta som en föredömlig kommun i dessa sammanhang särskilt 
när man talar om medborgarnas inflytande via kommunens 
webbsida. 
 
Syftet med den av kommunstyrelsen antagna strategin för 
demokrati och delaktighet är att levandegöra politiken för Bot-
kyrkaborna, stimulera det demokratiska samtalet och underlätta 
för kvinnor och män från alla samhällsgrupper att utnyttja sina 
demokratiska rättigheter att påverka samhällsutvecklingen. Ett 
av målen med strategin är att skapa nya möjligheter för dem 
som i dag är underrepresenterade att känna sig delaktiga, delta 
och komma till tals i den lokala demokratin. Delaktighet och 
folkhälsa finns även beskrivet som ett eget mål i kommunens 
folkhälsoplan. I kommunens strategidokument finns beskrivet att 
det deltagardemokratiska arbetet ska vara förtroendemannastyrt 
och att förvaltningarnas medverkan i politiska processer ska ske 
genom organisering av olika dialoger och får inte ersätta politi-
kernas relation till medborgarna.2

1 www.botkyrkakommun.se
2 ibid

Demokratiarbetet i Botkyrka kommun är sedan en tid tillbaka 
kopplat till det områdesbaserade arbetet i kommunens olika 
kommundelar. En utgångspunkt för detta demokratiarbete på 
områdesnivå var Storstadssatsningen, en regeringsinitierad sats-
ning på att utveckla delaktigheten i så kallade ”utsatta” områden. 
Det områdesbaserade arbetet leds idag av områdesgrupper som 
består av representanter från olika kommunala förvaltningar och 
bolag liksom lokala privata och ideella aktörer. Ett av områdes-
gruppernas prioriterade områden har under de senaste åren varit 
att sprida information till medborgarna om vad som planeras i 
deras område. Denna information har bland annat kommunice-
rats genom informationsblad och på kommunens hemsida och 
i media. Metoder för kommunens områdesbaserade arbete med 
dialog finns sammanställt i en handbok3 för dialog som kommu-
nen nu utbildar och baserar sitt dialogarbete på.

INFLYTANDE VIA INTERNET
Botkyrka kommun erbjuder sina medborgare möjligheten att 
träffa sina lokala politiker och diskutera sitt område eller Bot-
kyrka i stort i en dialog på nätet, en e-dialog. Medborgarna kan 
när som helst väcka en fråga, eller göra ett inlägg om en fråga, 
som man vill diskutera eller tycka till om och politiker i kommu-
nen kommenterar sedan denna. För att delta i e-dialogen behöver 
man registrera sig som medlem.

Via kommunens webbplats kan även alla kommunens invånare 
lämna konkreta förslag på förändring direkt till kommunen 
genom att lämna ett Medborgarförslag. Alla som är bokförda i 
Botkyrka, oavsett ålder kan lämna ett medborgarförslag, men 
man måste berätta vem man är och var man bor. Förslaget som 
lämnats väcks vid kommunfullmäktiges sammanträde och inom 
en månad blir förslagslämnaren kontaktad av den förvaltningen/
nämnden som utsätts till att hantera förslaget. Enligt kommunal-
lagen ska ett medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäk-
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget 
väcktes.4

NYA METODER PROVAS 
Fram till april 2010 genomförde Botkyrka kommun ett projekt 
med en medborgarpanel. Syftet var att utveckla nya sätt att föra 
dialog med medborgarna som kompletterar den nuvarande lö-
pande dialogen mellan kommunens förtroendevalda och medbor-
gare. Kommunstyrelsen hade ansvaret för medborgarpanelen och 
beslutade om vilka frågor som ställdes till panelen och när de ska 
skickas ut. Medborgarpanelens resultat användes som underlag 
för politiska beslut och hade inget beslutande mandat. 

Botkyrka genomfördes under 2010 även ett flertal rådslag kring 
upprustningen av bland annat ett antal badplatser i området. 
Utifrån en viss ekonomisk och fysisk ram fick då medborgarna 
vara med och påverka utformningen av badplatserna. Diskus-
sionerna i rådslagen ledde till konkreta beslut i nämnderna och 
3 se Botkyrka kommuns handbok i dialog 2007
4	 Seminarium	i	Almedalen	2010.	Delaktighet	och	inflytande	-	ett	viktigt	mål	
för folkhälsan. Anordnat av Svensk Förening för Folkhälsoarbete - SFFF, Botkyrka Kom-
mun
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genomfördes i enlighet med det som tagits upp i dialogen med 
medborgarna. Rådslagssatsningen var ett försök att placera 
beslut kring stadsplanering närmare medborgarna och då dialo-
gerna var kopplade till beslut sågs återkopplingen till deltagarna 
i  rådslagen lättare att genomföra än för de kanaler för inflytande 
som inte var direkt kopplade till något beslut. En utvärdering av 
rådslagssatsningarna visade dock att återkopplingen i många av 
satsningarna uppfattades som bristfällig av bland annat inblan-
dade tjänstemän och politiker. Utvärderingen visade också att det 
inte gick att uttala sig om representativitet i rådslagen då uppgif-
ter och ålder inte efterfrågats i sambands med genomförandet.5

LOKALA 
INFLYTANDEFORUM
I kommunens alla kommundelar hålls 4-6 gånger per år Dia-
logforum. Forumen är fysiska möten där aktuella ämnen som 
berör den specifika stadsdelen tas upp. Dialogforum är inte ett 
beslutande organ och i regel diskuteras frågor som ligger relativt 
långt fram i tid. Ibland är dialogforumen riktade till en viss grupp 
i samhället. I december 2010 hölls exempelvis ett Dialogforum i 
Grindtorpsskolan i Alby med elever från årskurs nio . De teman 
som diskuterades var Alby och framtiden, Alby som uppväxt-
miljö och framtiden efter Grindtorpsskolan. Minnesanteckning-
arna från mötet visar på många förslag från deltagarna om hur 
Alby skulle kunna förbättras inom dessa områden. Deltagarna 
påvisade även att unga inte får den informationen de behöver för 
att kunna vara med och påverka exempelvis beslut som kom-
munen tar. Delvis ansågs detta problem grundas i att information 
från kommunen var svår att förstå för deltagarna. Deltagarna 
påpekade även att de har många bra förslag och att det vore bra 
om politiker lyssnade mer till dem.6 Andra exempel där unga 
medborgarna har varit med och deltagit i Albys utveckling är 
till exempel när kommunen tog hjälp av en grupp unga tjejer i 
Albyområdet för att komma tillrätta med undermålig belysning i 
Albyparken. 

KOMMANDE DIALOG OM ALBYS 
FYSISKA UTVECKLING
Politikerna i kommunfullmäktige antog i maj 2009 ett utveck-
lingsprogram för Alby. Programmet innehåller handlingsvägar 
för att förverkliga visionen för Alby i ett 30-års perspektiv. 
Kopplat till programmet tas sedan dess en rullande handlingsplan 
med konkreta aktiviteter för de närmaste åren fram. 
En av fyra handlingsvägar för att uppnå utvecklingsprogram-
mets mål ”Förnya staden” är att fastlägga en ny sammanhållen 
stadsbyggnadsidé. Den nya iden ska innehålla nya öppna mötes-
platser, nya aktiva stråk, ny intressant bebyggelse och landmär-
ken. En arbetsgrupp för att ta fram den nya stadsbyggnadsidén 
har satts ihop och inför framtagandet planeras en dialog med 
Albyborna. Alby är den första av kommunens stadsdelar där ett 
utvecklingsprogram har upprättas

5 Rådsalg. Hur funkar det? 2010
6	 Konversation	med	Dennis	Latfi,	Områdesutvecklare	i	Alby

UNGDOMSRÅD OCH UNGDOMS-
FULLMÄKTIGE
Alby Ungdomsråd är en ideell förening som bildades 2001 från 
elevrådet i Albyskolan. Ungdomsrådet anordnar främst praktiska 
aktiviteter som ska leda till bättre sammanhållning bland ungdo-
marna och göra albyungdomarnas fritid roligare.

Buuf, som står för ”Botkyrkas Ungdom Under Förändring” är 
Botkyrkas Ungdomsfullmäktige och ett sätt för personer mellan 
13 och 22 år att påverka de beslut i kommunen som rör dem.  
Buuf har funnits sedan 2002 och arbetar bland annat med att 
påverka ungdomsfrågor i kommunen, ge politikerna råd och att 
öva på demokrati.  Buuf håller offentliga möten en gång i måna-
den och alla ungdomar i Botkyrka Kommun har rätt att lämna in 
motioner till Buuf. Som ledamot i  Buuf sitter man ett år.7 

BOTKYRKABYGGEN OCH 
INFLYTANDEFORUM
Botkyrkabyggens arbete med dialog med de boende sker på flera 
plan. Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har tillsammans 
ett samarbetsavtal, ViBo - Vitaliserat boinflytande, där hyres-
gäster, bovärdar och lokala hyresgästföreningar tillsammans ska 
arbeta för ett bättre bostadsområde. Inom ViBo finns dialog-
grupper med frivilliga boende som träffas en gång i kvartalet 
och för dialog om vad som händer, eller inte händer, ute i 
bostadsområdena. Grupperna leds av Botkyrkabyggens affärs-
områdescheferna. Utöver ViBo kommunicerar bolaget större och 
mindre förändringar via Hyresgästtidningen, på Facebook, och 
på tavlor i hyreshusen. Det senaste forumet för dialog är bolagets 
facebooksida. Satsningen på facebook är en del av visionen om 
att engagera och få in synpunkter från fler unga boenden då unga 
engagerar sig i liten utsträckning i bolagets arbete idag. I skri-
vande stund har Facebook-gruppen ca 130-140 medlemmar och 
majoriteten är under 34 år. Utmaningen idag består av fundera ut 
hur man ska kunna utveckla denna kanal från att endast vara en 
informationskanal till att bli ett dialogforum. 

Kraftiga satsningar på underhållningsarbete av bostadsbeståndet 
har gjorts under 2009 och 2010 och fortsätter under 2011. Stor 
del av den befintliga bostadsbebyggelsen i Alby är dock fortfa-
rande i behov av upprustning.  Botkyrkabyggen har tagit fram 
en vision för hur de vill att Alby ska se ut år 2020 som innefattar 
allt från fortsatta upprustningar av bostäderna, ett nytt centrum, 
nya bostäder och nya stadsmiljöer. Visionen går under namnet 
”Alby 2020” och intresset av att föra en dialog med Albyborna 
kring denna beskrivs av bolaget som stort. 

7 www.buuf.se
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ingen i gruppen deltagit i någon återkommande inflytandesats-
ning i kommunens regi. Några i gruppen kände varandra från 
tidigare. 

I Holma rekryterades deltagarna till studien främst genom 
kontakter på Hyllie stadsdelsförvaltning och via ungdomsgår-
dens personal. Som ett resultat av detta, samt av att Holma är ett 
relativt litet område, kände alla deltagare varandra vid studiens 
start. Merparten av deltagarna i Holma var engagerade i Hyllie 
ungdomsråd och medelåldern i gruppen var 16,1 år. Alla delta-
gare studerade.

TEMAN OCH 
UNDERRUBRIKER
Samtalen under mötena har utgått från ett antal övergripande 
frågeställningar, kopplade till studiens frågeställningar, ställda 
av processledarna. Innehållet har sedan i enlighet med den semi-
strukturerade strukturen låtits styras av fokusgruppsdeltagarna 
själva. Syftet med diskussionerna under mötena var att tillvarata 

gruppens olika perspektiv om deltagande och stadsbyggnad 
och använda den kollektiva kunskapen för att beskriva 

helheten.  

Kategoriserade efter de övergripande frågeställ-
ningar, presenteras deltagarnas åsikter, tankar 

och kommentarer i teman. De underrubriker 
som följer varje tema representerar ämnen 
som deltagarna valde att lägga störst fo-
kus på och är i texten förstärkta av citat 
från deltagarna själva. Då syftet inte 
har innefattat att jämföra de två under-
sökta områdena presenteras resultaten 
från de två områdena i samma text. 
Presenterade ämnen har således valts 
för att båda grupperna har funnit 
dessa ämnen aktuella att diskutera 
men inte för att alla nödvändigtvis 
tyckt lika i dessa frågor. Där innehållet 

i diskussionerna skiljer sig mycket, eller 
helt, åt mellan de olika grupperna har 

detta gjorts tydligt.

I kapitlet som följer redovisar vi vad som framkommit under 
de fokusgruppsmöten som hölls med unga i områdena Holma i 
Malmö och Alby i Botkyrka under hösten 2010. En serie av sex 
möten genomfördes i vartdera området med cirka tre veckors 
mellanrum mellan varje möte. I Holma hölls mötena i Holma 
Aktivitetshus, som är områdes ungdomsgård och i Alby hölls 
mötena i en lokal i kultur- och aktivitetshuset Subtopia.
Mötena bandades, transkriberades och sammanfattades. Band-
ningen har sedan raderas. Sammanfattningarna från mötena 
skickades till dialogpartner till studien som uppmanades reflek-
tera över och kommentera det som diskuterats.

De unga som har deltagit i mötena är bosatta i de berörda områ-
dena eller i deras direkta närhet. I Botkyrka rekryterades gruppen 
främst genom att lappar sattes upp på skolor, bibliotek och på 
offentliga plaster i kommunen. Vissa av deltagarna anmälde sig 
efter att sett dessa lappar och vissa av deltagarna blev rekryte-
rade via en kompis. Den genomsnittliga åldern för deltagarna i 
Alby var 18,8 år och merparten av deltagarna studerade. Utöver 
en deltagare, som tidigare varit med i ungdomsfullmäktige, hade 

TEMAN
  1. Tankar och erfarenheter om möjligheter 

 att delta i samhällsutvecklingen. 

   2. Intressant och ointressant i fysisk planering

     3. Metoder, forum och kanaler för deltagande

       4. Tankar om informationskanaler och tillgänglighet

      5. Vad motiverar till engagemang?
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En av de första frågorna vi diskuterade med deltagarna var 
hur de själva såg på sina möjligheter att påverka utveckling-
en av sitt närområde. Diskussionen fördes först utifrån delta-
garnas förkunskaper men under senare möten presenterade 
vi processledare olika tillvägagångssätt för medborgarpåver-
kan som kommunen och bostadsbolagen i området erbjöd, 
och nya diskussioner om dessa metoder och forum följde. 

Viktigt att ha i bakhuvudet när man följer deltagarnas resone-
mang i frågor som rör delaktighet är ansvarsfrågan. Vems ansvar 
är det att dessa informanter vet om hur de ska gå till väga för att 
delta i samhällsutvecklingen? Jo, det är samhällets ansvar och 
inte den unge individens. I förlängningen är det på skolan ansva-
ret ligger. Enligt dagens kursplan i samhällskunskap i grundsko-
lan ska undervisningen bland annat förmedla demokratiska vär-
den och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen. 
Undervisningen ska även bidra med kunskaper som varje individ 
behöver för att påverka såväl den egna som samhällets framtid. 
I gymnasiet syftar ämnet bland annat till att ge eleverna ökade 
förutsättningar att aktivt delta i samhällsutvecklingen1. 

På frågan ”Hur kan du som medborgare påverka utvecklingen av 
ditt område?” svarade de två grupperna som följer (utan priorite-
ringsordning): 

Facebook
Ta kontakt med media (skriva insändare till tidningar eller ta 
kontakt med en TV-kanal)
Delta i workshops
Delta i studier som denna
Demonstrera/protestera
Prata med politiker 
Delta i ungdomsrådet/ungdomsfullmäktige
Skicka motioner till kommunstyrelsen 

”Man har ju sett flera gånger att det har hänt saker med en 
grupp, någon sån här protestgrupp på Facebook, att det har 
omnämnts i Aftonbladet eller så. Det är ju ändå ett sätt att nå 
ut i samhällsdebatten även om det måste bli något riktigt stort 
för att nå ut”
Deltagare i Alby

1 SOU: 2001:48

ATT PÅVERKA I GRUPP 
OCH VIA MEDIA
 De tillvägagångssätt deltagarna diskuterade flitigast hade många 
gemensamt att de förutsatte att flera personer gick samman för 
att bilda opinion i en fråga för att så vis kunna påverka sam-
hällsutvecklingen. Dessa resultat stämmer bra överens med 
de Ungdomsstyrelsen redovisar. Att demonstrera och skriva 
på listor eller upprop på Facebook, eller andra sidor på nätet 
var några av de förslag som kom upp tidigt i diskussionen och 
som man i de två grupperna såg som konkreta och rättframma 
metoder. Det fanns dock delade meningar om hur effektiva dessa 
metoder var för att skapa förändring. Att delta i ungdomsråd eller 
ungdomsfullmäktige, eller att delta i studier som denna, beskrevs 
som forum som ansågs kunna ha ett visst inflytande på hur ens 
område utvecklades.  Media beskrevs som en avgörande kanal 
för att föra fram den samlade gruppens åsikt . Trots att dessa 
samtal fördes ett par veckor innan riksdagsvalet 2010, och att 
många av deltagarna nyligen hade haft eller skulle ha val i sin 
skola, nämndes inte att rösta som ett självklart tillvägagångssätt 
i denna diskussion. En anledning till detta kan varit att många 
av deltagarna ännu inte hade haft möjligheten att rösta men 
samtalen visade även att de fanns de som var osäkra på om de 
överhuvudtaget kommer att rösta, och i vilka val de kommer att 
rösta, när de får möjligheten.

”Jag kommer inte att rösta. Jag är inte intresserad, man kan 
inte göra någon skillnad för den är bara en på flera miljoner”
 Deltagare i Holma

TANKAR OM ATT 
DELTA I SAMHÄLLS-
UTVECKLINGEN

”Facebook är ett bra ställe att 
påverka . Det var ju till exem-
pel genom Facebook som folk 
visste att demonstrationen mot 

Sverigedemokraterna skulle 
hållas här i Malmö, så Face-

book är ett bra sätt att förmedla 
information.

Deltagare i Holma
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Att vara med i ungdomsrådet eller i ungdomsfullmäktige 
nämndes av deltagarna som en kanal för att påverka sitt områdes 
utveckling. I Holma, där många av deltagarna var med i ung-
domsrådet beskrevs dock inte deltagandet främst som en kanal 
för påverkan utan som en plats där man inhämtar kunskap om 
hur samhället fungerar samt som en plats där man får lära känna 
nya människor och se nya platser. Man menade att ungdomsrådet 
visst var en bra kanal för att ”göra sin röst hörd” men den sociala 
aspekten av deltagandet beskrevs i många fall som avgörande för 
deltagarnas engagemang i rådet.  Liknande tankar gjorde sig gäl-
lande när vi talade om att vara med i elevrådet på skolan vilket 
en stor del av deltagarna i Holma någon gång varit. 

”Människor vet om att vi finns och på så sätt kanske man blir 
intresserad av vad vi kan göra för vårt område. Jag tror att vi 
kan påverka rätt mycket genom ungdomsrådet”
Deltagare i Holma om Hyllie Ungdomsråd

”Nu har det börjat två killar i ungdomsrådet också, jag tror 
dom gick med för att det utlovades en resa”
Deltagare i Holma

”..för att det var kul, vi hade ett bra umgänge, vi kände alla här 
och så har det fortsatt.”
Deltagare i Holma om varför man gick med i ungdomsrådet

Det personliga mötet med politiker diskuteras även flitigt i båda 
grupperna. Att aktivt söka upp politiker och förmedla sin egen 
eller en grupps åsikt beskrevs inte som vanligt förkommande i 
någon av grupperna men att möjligheten fanns att delta i sådana 
möten ansågs som mycket viktigt. Många visste om att det var 
möjligt att göra detta, men hur man skulle gå tillväga för att möta 
en politiker öga mot öga var dock inte självklart.  Deltagarna i 
Holma, hade främst mött politiker i samband med att ungdoms-
rådets medlemmar blivit tillfrågade att delta i specifika möten 
där politiker medverkat.  Dock var man osäkra på huruvida de 
politiker man mött varit lokala politiker eller inte. Båda grupper 
beskriver möjligheten att påverka politiker direkt som en av det 
fysiska mötets styrkor. 

Kopplingen till de problem som både Ungdomsstyrelsen och 
Rädda Barnen belyser i sina undersökningar om ungas reella 
inflytande via elevråd och ungdomsråd kan inte diskuteras uti-
från endast dessa samtal. Att den sociala aspekten av deltagande 
visade sig viktiga i samtalen betyder visserligen inte i sig att 
möjligheterna att påverka genom ett elevråd eller ett ungdomsråd 
är mindre än om deltagarna hade deltagit främst för att påverka. 
Dock kan det vara värt att fundera på huruvida det finnas några 
risker med att den sociala aspekten av ett deltagande i ett elevråd 
eller ett ungdomsråd är det som lockar unga att delta, och inte 
möjligheten att påverka sin omgivning. Och om låga förvänt-
ningar på inflytande via dessa, i kombination med att kommuner 
framhåller dessa som goda inflytandeforum för unga, på sikt kan 

påverka förtroendet för demokratin. Å andra sidan fungerar det 
sociala sammanhanget som en draghjälp för deltagande och leder 
således till att fler engagerar sig.

-Vi klagade också på lärare och så, på lärare som var orättvisa 
och som inte var duktiga, man fick aldrig sin röst hörd. Man 
gick dit för att inte gå på lektionerna. Jag tror att det flesta 
gjorde det.
Deltagare i Holma om att vara med i elevrådet

I Alby, där endast en av deltagarna varit aktiv i ett ungdomsråd 
eller ungdomsfullmäktige var denna kanal för påverkan inte alls 
lika självklar eller viktig för gruppen. Flertalet av deltagarna vis-
ste om att något som hette ungdomsfullmäktige existerade men 
kunskapen om vad de gör var mycket liten. Att ungdomsfullmäk-
tige och Buuf var samma sak var långt ifrån självklart.

”Dom syns inte på så sätt att om man inte kollar upp vad dom 
gör så vet man inte att dom finns. Det var verkligen få som vis-
ste att vi fanns”
Deltagare i Alby om BUUF, ungdomsfullmäktige i Botkyrka

”Jag har varit medlem i elev-
rådet sen det att jag började 
ettan till det att jag slutade 
nian. Och det hände aldrig 

någonting så var det 
lönt att jag gick dit?”

 Deltagare i Holma

” I min skola visste 
ingen nåt förrän plötsligt en 
dag; Va, ska vi välja till ung-

domsfullmätige?”

Deltagare i Alby
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Vissa av deltagarna nämner faktumet att det säkerligen finns fler 
vägar att påverka än vad de känner till, och uttrycker redan i 
detta skede ett behov av att veta mer om vägar för påverkan. 

Många av de informanter som varit med och deltagit i ett möte 
eller förändringsprocess som rör den fysiska utformningen i den 
närmaste omgivningen har gjort så av anledning av att man blivit 
tillfrågad av att delta.
 
”Det var politiker och pensionärer som var där (på mötet) 
och pratade. De var lite från överallt och dom ville, liksom ni, 
samla in folks åsikter. Och jag är med i Hyllie ungdomsråd så 
dom frågade mig om jag ville komma.
Deltagare Holma

Sammanfattningsvis kan man se att deltagarna i denna första 
diskussion ständigt återkommer till behovet av, eller nödvän-
digheten att tillhöra ”en grupp” om man ska påverka samhälls-
utvecklingen. Huruvida ”gruppen” som beskrivs har bildats på 
nätet eller genom mer etablerade vägar för medborgarpåverkan 
beskrevs av deltagarna som mindre betydande. Då många av 
de traditionella inflytandekanalerna i de två kommunerna inte 
nämndes alls i denna första diskussion bör detta resultat till viss, 
eller stor del bero på bristande kunskaper om hur man som med-
borgare kan vara med och påverka sitt områdes utveckling. Valet 
att diskutera kanaler och forum där medborgare agerar i grupp 
kan dock även bero av en känsla hos deltagarna av att dessa vä-
gar gav mesta möjliga effekt och att det valdes av den anledning-
en. Samtalen visar att vissa av deltagarna ansåg att möjligheten 
att få in röst hörd, och således även kunna göra skillnad var 
större om man var en grupp som framförde en åsikt.
Den personliga kontakten med politiker samt media som kanal 
för att framföra ”gruppens” gemensamma åsikt beskrivs som de 
viktigaste arenorna för praktiskt utöva påverkan. Det bör dock 
tilläggas att den enskilda personens insats för ett bättre sam-
hälle togs upp i båda grupperna. De flesta ansåg att en enskild 

människas insats kan göra skillnad, och att det är viktigt att säga 
sin åsikt trots att det kan vara svårt, eller ibland omöjligt, att se 
effekten av en sådan handling. 

”Man ska inte bara vara med och påverka sitt samhälle genom 
Internet eller genom att prata med politiker och så, man kan 
ju försöka stoppa bråk man ser, vara med och påverka så. Man 
måste ju inte vara i grupp man kan göra det enskilt också”
Deltagare i Holma 

”Det är fel. Din röst kan göra mycket, tänk om alla skulle göra 
som du.
Deltagare i Holma om att inte rösta

LITEN KUNSKAP OM 
DE INFLYTANDEKANALER 
KOMMUNEN ERBJUDER
Tillsammans i grupperna gick vi igenom de kanaler/forum för 
påverkan och inflytande som kommunen och bostadsbolagen i 
området erbjuder sina medborgare och boende oavsett med-
borgarens ålder. Det blev tydligt under dessa genomgångar att 
deltagarna i många fall hade hört talas om de olika kanalerna 
och forum för dialog eller konsultation även om man inte alltid 
kände igen dem vid namn eller hur man deltog i dessa. Att unga 
är flitiga användare av Internet och att unga likt barn och vuxna 
i allt större utsträckning använder sig av Internet för att inhämta 
information talar för att inflytelsemöjligheter på Internet skulle 
öka ungas delaktighet i sin kommuns utveckling. Trots detta var 
de internetbaserade metoderna den grupp av metoder som delta-
garna hade minst vetskap om. I enstaka fall hade man hört talas 
om deras existens men ingen hade någonsin använt sig av dem. 
En viktig anledning till detta, och som vi återkommer till senare 
i rapporten, var att dessa främst nåddes via kommunens hemsida 
eller att informationen om deras existens fanns på kommunens 
hemsida och att deltagarna besöker denna sida mycket sällan. 
Flertalet av deltagarna var dock positivt inställda till möjligheter-
na att påverka och säga sin åsikt med hjälp av Internet och kunde 
i enstaka fall se sig använda sig av dessa kanaler i framtiden. 

”Jag brukar inte gå in där (kommunens hemsida), jag gick in 
där förut när jag behövde sommarjobb men nu har jag jobb.”
Deltagare i Alby

Likt många av de påverkansmöjligheter som Botkyrka kommun 
och Malmö Stad erbjuder  var kunskapen om vad ett medborgar-
förslag var mycket liten. Med bakgrund av att ett av syftena med 
medborgarförslag är att just ungas möjligheter till inflytande ska 
öka är detta intressant. De deltagare som kände till vad medbor-
garförslag var, och kände till att även medborgare under 18 har 
möjlighet att lämna medborgarförslag, tillhörde gruppen som var 
aktiva i ungdomsrådet. 

 ”Det finns ju säkert jätte-
många sätt, det är bara det att 
man inte känner till dom och 
att man inte använder dom”

Deltagare i Alby om vägar 
att påverka



33

”En gång så hade vi en workshop med Malmö unga tror jag, 
där vi fick se en film när dom lämnar in ett sånt medborgarför-
slag, och så var det några här i Malmö som hade lämnat in ett 
förslag via Internet om en fotbollsplan, och så hade dom fått 
igenom det.”
Deltagare i Holma

”Jag har aldrig hört talas om det där. Man borde upplysa mer, 
berätta att hur vill ha våra idéer”
Deltagare i Alby

SVAGT INTRESSE FÖR 
SAMVERKANSMÖJLIGHE-
TER BOSTADSBOLAGEN 
ERBJUDER
Tillsammans gick vi igenom de samverkansmöjligheter som de 
bostadsbolag vars hus deltagarna bodde i, erbjöd sina boende. 
Ingen av deltagarna hade aktivt deltagit i någon av dessa.  Fler 
än hälften av deltagarna i Holma hade aldrig hört talas om 
självförvaltningen inom MKB och ingen av deltagarna var heller 
intresserad av att delta i denna. I motsats till ett av syftena med 
förvaltningen menade vissa att självförvaltningen kunde skapa 
motsättningar bland de boende och att det endast är några få som 
deltar i denna satsning. 

”Så fort man var nära blommorna så kollade hon, hon gick 
och kollade i fönstret och så för att se om man gjorde någon-
ting. Dom typ slår en om man kollar på blommorna”
Deltagare i Holma om att sköta sin egen gård

”Det skapar kanske klagomål. Om det är så att hyran sänks, då 
vill ju alla vara med ju eftersom att man då inte behöver betala 
lika mycket och alla kan ju inte vara med och då blir det bråk.”
Deltagare i Holma om eventuella effekter av självförvaltning 

Samtalen visar dock att vissa av deltagarna har lämnat en åsikt 
gällande något som har med skötsel eller förändring av bosta-
den eller bostadsområdet via vänner och bekanta som arbetar i 
bostadsbolagen. Man beskriver det dock som svårt att veta med 
vem eller vilka man ska ta upp vilka frågor. 

”Jag har lämnat min åsikt om att bygga en fotbollsplan. Jag 
har en kompis vars pappa jobbar i MKB där så jag gav ett för-
slag till min kompis som gav den till sin pappa, sen vet jag inte 
vad som hände med det, men det blev en fotbollsplan. 
Deltagare i Holma

STADSBYGGNADS-VADÅ?
När vi i grupperna diskuterar de etablerade vägarna för att 
påverka stadsbyggnationen i sitt område stötte vi på en massa 
hinder. Vad är stadsbyggnation och vem bygger staden? Ord 
som detaljplan, översiktsplan, program och samrådsmöten var 
helt nya ord för deltagarna och komplexiteten i planprocesser 
gjorde det svårt för deltagarna att skapa sig en uppfattning av 
medborgarens möjligheter till att påverka beslut som förändrar 
den fysiska utformningen av det område de bor i. Komplexiteten 
i dessa frågor menade deltagarna krävde en dialog som till en 
viss del består av ”undervisning” för att de ska ges möjlighet att 
kunna förstå och eventuellt engagera sig i planerna. 

”Jag går in på 
kommunens hemsida 

för att nå skolans hemsida. 
Då klickar man igenom sig, 
det är inte så att man stan-

nar och kollar på något, 
utan man klickar sig bara 

igenom.”

Deltagare i Alby

”Stadsbyggnads-vadå?”
Deltagare i Alby
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Deltagarna hade liten kunskap om kommunens och bostadsbo-
lagens planer för områdets fysiska utveckling.  Alla deltagare i 
studien, oavsett nivå av engagemang i samhällsfrågor, var dock 
intresserade av att veta mer om vilka dessa planer var och när 
och hur de skulle förverkligas. Man sa sig även vilja vara med 
och påverka dessa planer. 

Men vad vill man då vara med och påverka, och vad anser man 
vara ointressant? Under mötena gick vi igenom ett par av de 
förändringar som redan skedde i informanternas omgivning samt 
en del av de som planerades och utifrån samtal och övningar 
kring dessa försökte vi sedan bena ut vad som var intressant och 
varför.

FYSIK PLANERING ÄR 
INTRESSANT
Ungdomsstyrelsen kritiserar i sina rapporter att kommuner i sitt 
arbete med inflytandeforum för unga i hög utsträckning endast 
berör klassiska ”ungdomsfrågor”. Studier visar att unga är intres-
serade av mycket bredare spektra av frågor än så. Våra samtal 
visar att det mycket riktigt är så att frågor utöver fotbollsplaner 
och ungdomar är intressanta för unga och att man säger sig vilja 
delta i utformningen av andra aspekter av det område man är 
bosatt i än de klassiskt ungdomsrelaterade. Stor del av deltagarna 
menar att dessa möten, där de har fått veta mer om de framtida 
planerna för det egna bostadsområdet, har ökat deras vilja att 
delta i områdets fysiska utveckling.  Alla deltagare visade under 
studiens gång stort intresse för de planer som fanns för deras 
område.

”Det bästa med att ha varit med i studien är att jag har fått 
mycket info om vad som sker och kommer att ske i Hyllie”
Deltagare i Holma

Deltagarnas intresse för områdes fysiska utveckling manifes-
terades även genom den uppsjö av förslag på förändringar som 
togs upp under mötena. Många idéer var kopplade till utomhus-
miljön och tog ett helhetsgrepp de berörda områdena. I Hyllie 
kunde förslagen delas upp i kategorierna utomhusmiljö, ung-

domssatsningar, bostäder och ökad service . Under utomhusmiljö 
tog deltagarna bland annat upp bättre belysning, nya bänkar vid 
Ica, upprustning av fasader i hela Holma och Kroksbäck, och 
allmän upprusning av gårdar. Bland ungdomssatsningarna fanns 
önskemål om en ungdomsgård som är öppna helger och eventu-
ellt ett badhus. Under kategorin service fann vi önskemål om ett 
bättre centrum i Holma där man kan äta mat på kvällen, en ban-
komat, ett internetcafé och en videoaffär. Deltagarna efterfrågade 
fler bostadshus i området, och då främst bostadsrätter. Samtalen 
visade även en känsla av besvikelse över att det har satsats 
så mycket nere i södra Hyllie och att Holma och Kroksbäck 
”glömts bort”. I Alby kunde deltagarnas önskemål delas upp i 
kategorierna: trygghetssatsningar, ungdomssatsningar och Alby 
Centrum. Under trygghetsfrågor togs bland annat behovet av en 
polisstation upp, samt bättre belysning på gatorna och behovet 
av en ny förbättrad vårdcentral. Bland ungdomssatsningarna 
fanns önskemål om en ny central ungdomsgård för alla åldrar, 
upprustning av sporthallen i Alby och bevarandet av fotbolls-
planer. Alby Centrum är den plats man har mest synpunkter och 
önskemål kring. Allt från vad centrumet bör kunna erbjuda och 
hur byggnaden bör se ut till vilka busslinjer som bör stanna där, 
diskuterades.

I båda grupperna pratade man mycket om att nya åtgärder såklart 
inte bara ska gynna unga, utan alla grupper i samhället. I Holma 
tyckte deltagarna till exempel att man ska bygga ett nytt service-
hem för områdets gamla, vilket inte bara skulle vara bra för de 
äldre utan skulle även skapa arbetstillfällen i området.

INTRESSANT OCH 
OINTRESSANT I 
FYSISK PLANERING

”Jag har äntligen fått 
information om hur det 

kommer att se ut här 
i framtiden”

Deltagare i Holma
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VARFÖR DELTAR MAN, 
VARFÖR DELTAR MAN 
INTE?
Deltagarna sa sig vilja dela med sig av sina idéer till ”de som be-
stämmer”, men samtidigt söker man inte aktivt upp information 
om hur man kan förmedla dessa idéer. Inte heller letar man aktivt 
upp information om det som är på gång i sitt område. Så vad be-
ror detta på? En av anledningarna som vi kan ana är att det fanns 
en förväntning från deltagarnas sida att politiker och tjänstemän 
ska jobba uppsökande och höra unga på ungas arenor. Många av 
deltagarna hade, i egenskap av att vara ung, blivit tillfrågad eller 
informerad om någon satsning som skulle göras i området innan 
satsningen skett och av samtalen att döma tyckte merparten av 
deltagarna att unga borde bli tillfrågade i större utsträckning än i 
dagsläget.  

OM ATT BLI TILLFRÅGAD
Att själva ta initiativ till ett möte med politiker eller tjänstemän, 
visade sig i samtalen vara ovanligt bland deltagarna. Vissa av 
deltagarna, och då främst de som var aktiva i ungdomsrådet, 
hade deltagit på möten med lokala politiker och tjänstemän men 
deltagandet hade i de flesta fall föranletts av en personlig inbju-
dan från en tjänsteman att delta. Man menade att man annars inte 
hade vetat om att mötena skulle hållas. De två deltagare som var 
delaktiga i utformningen av Albyparken blev tillfrågade att delta 
genom personal på ungdomsgården.

”Det var på fritidsgården, dom kom och frågade om vi var 
intresserade av att delta. Dom sa att det var ganska mörkt i 
parken. Vi var typ 8 stycken som hjälpte till. Dom frågade oss 
hur vi ville ha det i parken och så fråga dom om vi blev nöjda 
också. Och så fick vi göra ett solur, som symboliserar framti-
dens Alby.
Deltagare i Alby 

”Mina lärare rekommenderade mig och jag gick med för att 
dom ville att jag skulle gå med och dom tyckte att det passade 
mig. Jag var med nästan ett år. Det var ett bra sätt att nå ut 
men jag hade för mycket i skolan så jag valde att inte fortsätta”
Deltagare i Alby om att gå med i ungdomsfullmäktige

MAKTLÖSHET
Deltagarna hade dock den bestämda uppfattningen att de syn-
punkter man lämnat i samband med satsningar man deltagit i 
inte har haft någon som helst påverkan på resultatet. Av den an-
ledningen tycker de flesta att det var lönlöst att prata om ungas 
påverkansmöjligheter.

Att inte i förväg veta om vad som kommer att hända i området 
leder enligt samtalen i Alby till att man blir överraskad och 
ibland chockad när förändringar sker. Detta ”överraskningsmo-
ment”, tillsammans med de många åsikter deltagarna har, som 
de inte får utlopp för, leder till att deltagarna inte känner sig 
delaktiga i Albys utveckling. Det fanns även en känsla av att 
politiker och tjänstemän inte skulle ta deras idéer och förslag 
på allvar och att det därför inte är någon idé att involvera sig i 
Albys utveckling ändå.

”Jag tror ofta att man tänker så att det inte spelar någon roll 
om man går eller inte, att ingen ändå kommer att märka att 
man inte dyker upp, och att det är därför man kanske inte går. 
Om det faktiskt spelade någon roll att just jag kom dit, att det 
var viktigt, då kanske man skulle dyka upp.”
Deltagare i Alby om att fullfölja åtaganden man tar på sig

”Säg att man plane-
rar att åka till fjällen, 

då slutar det med 
att man hamnar i 

Flottsbro”

Deltagare i Alby
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AVSTÅND I 
TID OCH RUM
Deltagarnas intresse för de förändringar som sker både i Alby 
och Hyllie var mycket beroende av platsen för förändring 
och när den skulle ske. Ju närmare deras hem den planerade 
förändringen låg desto mer intressant var den, och deltagarnas 
benägenhet att vilja delta ökade. Liknande resultat såg vi vad 
gällde avstånd i tid. Desto kortare avstånd i tid fram till det att 
en förändring skulle stå klart desto intressantare var den, både att 
veta mer om och eventuellt delta i. 

JU NÄRMARE 
DESTO MER INTRESSANT

Malmögruppen beskrev området Holma (eller Kroksbäck för 
den deltagaren som bor där) som ungefär så långt intresset att 
delta sträckte sig. Det fanns dock vissa undantag och dessa var 
de förändringar som skulle kunna ändra deltagarnas vardagsbe-
teende. Det nya shoppingcentret som planeras nere i södra Hyllie 
var till exempel intressant ur den aspekten att deltagarna kunde 
se sig själva spendera tid där i framtiden istället för att vara i de 
köpcentrum de vanligen besökte.

”Diskussionerna om förändringarna runt arenan har varit 
mest intressanta eftersom det ligger nära Holma och att det 
innebär att det snart kommer ligga mycket nya saker nära till 
hands.”
Deltagare i Holma om vad som varit mest intressant med 
studien

I Alby gick för gruppen gränsen för intresset att aktivt delta i 
någon fysisk förändring för många just vid Albys gränser. Vad 
som bör tilläggas är att Alby är ett i yta mycket större område 
än Holma eller Kroksbäck. Det kan således även vara gällande 
att identifikationen med området man bor i har större betydelse 
än den faktiska yta området har i anspråk. Att det var viktigt hur 
områdena upplevdes utifrån blev tydligt i samtalen. 

”Jag har som sagt sett tidningen förut men nu när jag tittar 
så är den inte så bra, alla artiklar som är om Alby är negativa 
artiklar.”
Deltagare i Alby om lokaltidningen Södra Sidan

”Lyssna, - Jag bor i Alby och jag vill berätta om min rädsla 
för hela området.... och här framme finns det också en ”Jag är 
rädd för Alby” -artikel. Istället för att skriva någonting positivt 
som man vill läsa,  så fokuserar man på det negativa. 
Deltagare i Alby läser ur lokaltidning

JU SNARARE 
DESTO MER INTRESSANT
Tidsaspektenvar också viktig för deltagarnas nivå av intresse. 
Planer som kommer att förverkligas långt fram i tiden var 
mycket mindre intressanta än de somska stå klara inom något år. 
Deltagarna menade att dels kunde det egna intresset för en sak 
snabbt vändas till ett ointresse eftersom att man som ung byter 
miljöer och intressen ofta. Dels var man är osäker på om man 
bor kvar i området när projekten står klara. Krokbäckskolans 
upprusning var enligt holmaborna intressant för några år sedan, 
men om den skulle renoveras idag så skulle den vara ointressant. 
Undantaget var dock bostadsbyggandet. Man hade ett intresse 
av att vara en del av hur bostadsbeståndet lan komma att se ut i 
framtidens Holma. En av anledningarna till detta var att delta-
garna ville kunna välja om man då ska bo i en hyresrätt eller i en 
bostadsrätt.

”.. saker som bestäms idag kommer ju inte att göras förrän om 
en massa år och då kommer de allra flesta unga att ha flyttat in 
till stan eller till andra universitetsstäder.”
Deltagare i Alby

”Sporthallen va skitig och gammal. Vi skrev brev till kommu-
nen, vi skrev brev till ledningen, till ägaren av lokalen, men 
ingenting hände. Man slutar tillslut, eller tillslut är det inte 
aktuellt längre”
Deltagare i Alby

”När jag först fick reda 
på att citybanan skulle 

byggas, då trodde jag att 
jag skulle ha barn och 

så innan den blev klar.”

Deltagare i Holma
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JU MER SPECIFIKT, 
DESTO MER INTRESSANT
De tydligaste skillnaderna mellan vilka förändringar man ville 
ha information om och de förändringar man ville ha informa-
tion om och vara med och påverka fann vi i de och tidsmässiga 
skillnaderna förändringarna innebär . ”Alby 2020” och Botkyr-
kas översiktsplan ville man övervägande endast ha information 
om medan mer specifika förändringar, som vad som ska finnas 
i Alby Centrum, eller vad som ska hända på platsen för gamla 
Albyskolan, säger man sig vara mer intresserad av att påverka. 

”Dina småsyskon kommer 
ju få ta del av det som du 
hjälper till att bygga upp 
idag. Om du får chansen 
att bygga upp det som du 
tycker är bäst, din dröm-
stad, skulle du inte vilja 

flytta dit så småningom så 
dina barn skulle få växa 

upp där?”

Deltagare i Alby

UNDANTAGET SOM 
BEKRÄFTAR REGELN:        

BOSTÄDER
När det kommer till nybyggnation av bostäder i området så är som sagt delta-
garna intresserade av att delta i en dialog med tjänstemän och politiker trots den 
tidskrävande process dessa byggen innebär. Man är intresserad av att vara med i 
en diskussion om hyressättningar (i det befintliga beståndet och i eventuell ny-
byggnation) och om upplåtelseformer och planlösningar för områdets framtida 
bostäder. Intresset för just bostäder beror av att många av deltagarna trodde, 
eller ville tro, att de någon gång i framtiden kommer att bo i området de 

växt upp. De forum som efterfrågas för dessa diskussioner är återigen 
fysiska möten men mer detaljerat än så har man inte funderat. När 

det kommer till information om hyreshöjningar och dylikt 
som rör deltagarnas boenden idag, menar man att det 

skulle räcka med att information som kommer 
hem i brevlådan var adresserat till 

dem själva. 

”Jag vill veta hur det kommer att se ut med 
bostäder och så. Jag kanske ska bo här i 
framtiden, eller kanske mina barn.”
Deltagare i Holma
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Deltagarna fick under ett av de sista mötena tillsammans i 
grupper arbeta fram egna metoder som syftade till att öka 
unga i områdets benägenhet, vilja och möjlighet att delta i 
utvecklingen av det egna bostadsområdet. Tillsammans med 
övriga samtal utgör dessa framtagna metoderunderlag för 
detta kapitel. Deltagarnas metoder i sin helhet återfinns i 
Bilaga 1.

ETABLERADE KANALER 
OCH FORUM ÖPPNA FÖR 
ALLA 
Gruppsamtalen visar att det inte främst är forumen för dialog 
mellan medborgare och kommuner/bostadsbolag i sig som är av-
görande för ungas engagemang i stadsbyggnadsfrågor. Många av 
deltagarna tyckte att de metoder och forum för dialog som kom-
munen och bostadsbolag erbjuder sina medborgare och brukare 
idag var bra och att det i många fall levde upp till deltagarnas 
förväntningar. Dock kände deltagarna i mycket liten utsträckning 
till att dessa forum fanns vilket beskrevs som en av anledning-
arna till att de inte använt sig av dem i märkvärd omfattning. 

ATT ENDAST FRÅGA 
UNGA
Endast en deltagare sa sig ha påverkat utformningen av någon av 
de fysiska förändringar man iakttagit eller vetat om ska ske i sitt 
område. Flera exempel visar dock på hur man deltagit i dialoger 
som berört en fysisk förändring. De vägar och kanaler deltagarna 
har använt sig av i dessa fall är antingen informella kanaler, 
som till exempel vänner och bekanta, eller tillfälliga kanaler och 
satsningar specifikt riktade till unga. 

När vi diskuterar de positiva och negativa sidor med att i likt 
våra samtal fråga unga i egenskap av att vara unga var det tydligt 
att vissa deltagare tyckte att detta var fel väg att gå. Anledning-
arna till detta var flera. Dels menade man att det var orättvist mot 
andra grupper i samhället som säkerligen även de hade åsikter 
i de frågor som man oftast talade med unga om. Dels att unga 

ofta saknar sakkunskap i frågor som rör till exempel ekonomin 
kring ett specifikt projekt. Man menade även att möjligheten att 
dialogerna ledde till en reell förändring säkerligen var större om 
flera åldersgrupper deltog i samtalen. 

”Det är ju inte bara ungdomar som bor här, det finns ju pen-
sionärer och vuxna så man borde ha med deras åsikter också”
Deltagare i Holma

Samtidigt var deltagarna medvetna om att tjänstemän och politi-
ker kanske inte alltid har den lättaste uppgiften när de försöker ta 
kontakt med unga och att det därför kan vara befogat att utveckla 
speciella ”ungdomsdialoger” för att överkomma dessa hinder.

ÖGA MOT ÖGA OCH 
MÖJLIGHETER ATT LÄRA 
SIG MER
Det fysiska mötet är det forum för dialog i frågor om fysisk för-
ändring som deltagarna föredrog. Det fysiska mötet var viktigt 
ur den aspekten att det erbjöd möjligheten att få veta mer om 
vad som pågick i området samtidigt som man kunde  frågor och 
berätta vad man själv tyckte. Att gå till mötena tillsammans med 
andra personer man känner talade för det fysiska mötets fördel. 
Deltagarna menade att det fysiska mötet öppnar upp för möjlig-
heten att lära sig mer om den faktiska sakfrågan genom att träffa 
personer med andra perspektiv och andra förkunskaper. 

METODER, FORUM OCH 
KANALER FÖR DELTAGANDE 
I FYSIK FÖRÄNDRING

”Om en person skulle stå mitt i 
Alby Centrum och fråga ungdomar: 
-Tycker ni att Albyskolan ska rivas? 

De flesta skulle inte bry sig 
och bara gå vidare”

Deltagare i Alby
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Man efterfrågade även mer kontakt med politiker och tjänstemän 
i området och menade att det fysiska mötet var ett bra sätt för att 
öka denna kontakt. Man ville att tjänstemän och politiker skulle 
bjuda in till möten där planerna för Hyllie och Botkyrka togs upp 
och diskuterades.

”Jag tycker att politikerna skulle kunna synas mer. Dom borde 
gå till skolorna själva och ta emot tankar och sånt från barn 
och unga.”
Deltagare i Alby

De deltagare som inte var engagerade i ungdomsråd eller elevråd 
var inte lika positivt inställda till möten som de som var engage-
rade. De menade att de skulle lockas att ta till sig kunskap, och 
vara med påverka mer, om kommunen anordnade fler aktiviteter 
eller utflykter i samband med att någon förändring planerades. 
Alla deltagare var dock överrens om att det är viktigt att den som 
ledde det fysiska mötet eller aktiviteten måste vara mycket insatt 
i ämnet. Ledaren fick gärna vara någon man kände till och som 
var relativt ung. Detta för att det ska bli en konstruktiv dialog 
som var tillåtande och öppen för alla att delta i. Man beskrev 
även tre timmar långa möten med oinspirerande talare som 
avskräckande för unga.

Många av de metoder som deltagarna själva tog fram pekar till-
sammans med mötena på behovet av att öga mot öga diskutera 
frågor som har med fysisk utveckling att göra. Behovet tolkade 
vi som ännu ett uttryck för att deltagarna tyckte att dessa frågor 
var komplicerade att försöka greppa på egen hand. 

Den arena som deltagarna framhåller som viktigast för en dialog 
man efterfrågar på ämnet är skolan. I skolan hittar man alla unga, 
inte bara dom som är på fritidsgårdar eller engagerade i fören-
ingar, och skolan beskrivs av deltagarna som en miljö där man är 
van att ta in information och lära sig om nya saker.

”Det är viktigt att det finns en koppling via skolan, det är det 
bästa sättet att sprida information till många unga. Alla går ju 
dit och sen sprider sig informationen vidare.”
Deltagare i Alby

Av samtalen kan vi dra slutsatsen att om deltagarna ska vara med 
och påverka sitt närområde föredrar de att träffa politiker eller 
tjänstemän öga mot öga, inte säga sin åsikt via Internet eller sms. 
De deltagare som är eller har varit engagerade i ungdomsråd el-
ler elevråd lägger större vikt vid det fysiska mötet än vad de som 
inte har varit det gör. De som inte är engagerade i ungdomsråd 
eller elevråd är mer mottagliga för att använda sig av sms för att 
påverka än de som är engagerade i ovan nämnda forum. 

”Jag tycker det är intressant för 
man använder mobilen dagligen 
och jag öppnar alltid allt jag får 

på mobilen. Är det något ointres-
sant så raderar man det bara.”

Deltagare i Holma

”Det ska vara någon man kän-
ner bra, som kan förklara att 

så här ligger det till. Det lock-
ar.”

Deltagare i Holma

”Hur söker man egentligen åsik-
ter från unga? Dom säger alltid 
att dom lyssnar och att vi kan 
komma med förslag, men ungdo-
mar är ändå ganska nya och hur 
ska vi veta hur vi kan nå ut med 
det vi vill ha sagt?

Deltagare i Alby
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När vi i grupperna talade om vilka fysiska förändringar man 
känner till sker, eller kommer att ske, i sitt område flödade 
exemplen. Nya byggnader som är på väg upp, ny belysning i 
området, parker som förändras och fasader som putsas upp 
var några. Då deltagarna alla bor i områden där stora för-
ändringar faktiskt är på gång är detta kanske föga förvånan-
de. Intressant var dock att titta närmare på hur, när och var 
man fått kännedom om dessa förändringar. Tidig informa-
tion till medborgarna om vad som planeras i ett område är 
ju som sagt en grundförutsättning för delaktighet.

BYGGARBETSPLATSER, 
KOMPISAR OCH BREV I 
BREVLÅDAN INFORME-
RAR OM FÖRÄNDRINGAR
Samtalen i fokusgrupperna visar att deltagarnas vetskap om 
flertalet förändringar i sitt område grundade sig på det man sett 
med blotta ögat när man rört sig i sitt område. Att man observe-
rat ny belysning på gatorna eller nya bänkar i området denna väg 
är kanske inte så konstigt men även större förändringar, som till 
exempel utbyggnader på taken i Alby, de så kallade Alby Etage, 
hade få av deltagarna i Alby haft vetskap om innan de fördes upp 
på hustaken.

De som har fått information i god tid innan större förändringar 
skett hade i vissa fall inhämtat denna från bekanta som jobbade 
i kommunen eller i det kommunala bostadsbolaget, men i de 
flesta fall hade man läst om det i informationsutskick som kom-
mit i brevlådan. Vad som ansågs som ”i god tid” var i dessa fall 
självskattat, men definieras som tillräcklig tid inför förändringen 
så att man inte kände sig överraskad när förändringen skedde. 
Informationstavlor i området, via skolan eller kompisar var andra 
kanaler som nämndes.  I Holma hade även vissa fått information 
genom möten man gått på med ungdomsrådet. 

Ett par av de tillfrågade hade sett utställningar av planförslag. 
Detta hade skett då dessa funnits i centrum eller på andra platser 
som man passerat. Att dessa utställningar var en del av en 
lagstadgad process som föranleder ett förslag på en fysisk för-
ändring hade deltagarna ingen kunskap kring. I Alby hade cirka 
en tredjedel av gruppen sett en karta eller en modell över den 
planerade utbyggnaden av centrum.  Man visste dock inte när, 
eller om, denna modell skulle bli verklighet. Kommunens vision 
för Botkyrka samt Botkyrkabyggens ”Alby 2020” kände man till 
vid namn men visste inte vad de innehöll.

”Vad jag har hört och sett, dom har ju en modell i Alby Cen-
trum, så ska Albyparken bli en upplyst park med en gångväg 
med många växter, men jag vet inte om jag kommer ihåg rätt”
Deltagare i Alby

Som citaten visar beror nivån av intresset att ta del av infor-
mation om fysiska förändringar till stor del av känslan av att 
faktiskt kunna påverka planerna. Viss vetskap om förändringar i 
området fanns av den enkla anledningen att den i vissa fall inte 
hade gått att undvika.
  

TANKAR OM 
INFORMATIONSKANALER 
OCH TILLGÄNGLIGHET

”En förändring som alla har 
sett det senaste året är ju till-
byggnaderna på taken, helt 
plötsligt fick vi en massa till-
byggnader på husen.”

Deltagare i Alby
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VILKA INFORMATIONSKA-
NALER FÖREDRAR MAN?
Vilka kanaler vill man då ha information genom? Skiljer sig 
dessa kanaler åt beroende på vilken förändring man talar 
om? Och är valet av informationskanaler kopplade till om 
informationen rör förändringar man är intresserade av att 
delta i?

Förändringar som berörde stora områden, uppfattades som kom-
plicerade eller låg långt fram i tiden var exempel på förändringar 
som deltagarna beskrev som viktiga att bli informerade om. 
Förändringar som planerades i den absoluta närheten till bosta-
den och som man förväntades upptäcka ändå när de genomförs 
tillhör även denna kategori. Via vilka kanaler information om 
dessa förändringar borde förmedlas hade deltagarna många idéer 
kring.

INFORMATION VIA SKOLAN
Deltagarna tyckte att man i högre utsträckning borde använda sig 
av skolan och det offentliga rummet för att sprida information 
om vad som planeras i områdena. Information om vad hur man 
kan vara med och påverka dessa planer borde även den förmed-
las via skolan. Skolan togs upp som viktig ur flera aspekter. Först 
och främst som ett bra forum för att nå ut till många unga men 
den är också viktig för att få igång en diskussion bland unga.

”Alla är inte på ungdomsgårdarna. Man missar massor av 
unga om man alltid går via dom”
Deltagare i Alby

”Jag tror att brev hem och skolan är de kanaler som är vikti-
gast och effektivast.”
Deltagare i Alby

HEMMET
Hemmet beskrivs som den viktigaste platsen för de nödvändiga 
samtalen som behövs för att man ska kunna få en förståelse för 
kommunens, stadsdelens eller bostadsbolagens översiktliga pla-
ner för området man bor i. För att nå deltagarna med information 
om större byggen, översiktliga planer eller byggen/planer som 
ligger lång fram i tiden så beskrivs informationsutskick till hem-
men som den absolut mest överlägsna metoden. 
När vi diskuterade översiktliga planer, så som  ”Alby 2020” och 
Botkyrkas översiktsplan, var broschyrer i brevlådan den kanal 
som deltagarna sa sig vara mest mottagliga för information 
genom. Dessa övergripande planer uppfattades som komplice-
rade och det fanns därför ett behov att få dem förenklade och i en 
form som engagerade till vidare diskussion. 

DET VIKTIGA ÄR INTE VAR, 
UTAN FRÅN VEM 
INFORMATIONEN KOMMER
Trots att ”genom skolan” och ”brev i brevlådan” beskrevs av del-
tagarna som de mest överlägsna kanalerna genom vilka man ville 
ha information om ens områdes fysiska utveckling så menade 
man samtidigt att informationen måste spridas av ”rätt” personer 
och från många och olika håll samtidigt, för att man ska intres-
sera sig för en fråga. Kompisar, jämnåriga och andra informella 
kontakter beskrevs som de effektivaste budbärarna av informa-
tion om vad som händer i det egna området. 

Internet beskrevs som en bra plats att hitta information och att 
bli influerade av sina jämnåriga men fungerade enligt deltagarna 
sämre som påverkanskanal när myndigheter och bostadsbolag 
försökte informera deltagarna i speciella frågor. Kommunernas 
och bostadsbolagens hemsidor beskrevs som viktiga att de exis-
terade, men beskrevs inte som kanaler genom vilka man person-
ligen vill ha information. Även på nätet beskrevs mottagligheter 
för information vara mycket influerad av kompisar och andra 
jämngamla. Återigen handlade det om ifrån vem informationen 
kom, och inte vilka kanaler som användes. Att Botkyrkabyggen 
fanns på Facebook tyckte man ”väl var bra” men man skulle inte 
gå med i någon Botkyrkabyggen-grupp. Om en kompis däremot 
skrev om Botkyrkabyggen på sin blogg var man desto mer mot-
taglig för att ta reda på mer om det som omnämnts. 

”Kompisarna är viktiga när det kommer till vilken information 
man tar in på Internet. Om en kompis har nån information på 
sin blogg eller så, då läser man den.”
Deltagare i Alby

”Dom skickade brev hem 
när dom skulle bygga 
citytuneln…man fick 

massa brev och då pra-
tade man om det hemma”

Deltagare i Holma
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I DET OFFENTLIGA 
RUMMET OCH PÅ PLAT-
SEN FÖR FÖRÄNDRING
Man efterfrågade information om förändringarna som planeras 
på den faktiska platsen för förändringen.  Den platsbundna infor-
mationen om större projekt ville deltagarna skulle finnas på fler 
platser än en. Trots att deltagarna rörde sig mycket i det egna bo-
stadsområdet finns det ofta tydliga barriärer i området man inte 
passerar. Hur den platsbundna informationen var utformad hade 
stor betydelse. Bredvid Malmö Arena i Hyllie finns till exempel 
en upplyst kub med information om vad som händer i området 
och deltagarna menade att detta var ett bra sätt att förmedla 
information om stora projekt på. Många hade dock inte sett den 
av den anledningen att de inte rör sig i det område den står.

Anslagstavlan menade deltagarna hade stor potential att i större 
utsträckning än i dagsläget informera om förändringar och planer 
för området. Många av deltagarna tittar eller läser det som står 
på de allmänna anslagstavlorna och de flesta av deltagarna skulle 
söka information på anslagstavlan i sin trappuppgång om man 
hade behov av att ta kontakt med förvaltaren av sitt bostadshus. 
Självklart berodde deltagarnas potentiella intresse för informa-
tion på anslagstavlor på hur den var utformad och vilket med-
delandet var. Lite generaliserat fångar bilder, färger, tävlingar, 
evenemang och erbjudanden deltagarnas uppmärksamhet.

En viktig anledning till att det var viktigt att information om 
förändringen också var synlig i det offentliga rummet, och främst 
på den faktiska platsen för förändringen, var för att det var i 
det offentliga rummet som man träffade och pratade med sina 
kompisar och att det var då det fanns möjlighet att diskutera 
förändringarna med sina kompisar. 

”Det är inte så många lappar och affischer från kommunen 
som lockar. Ofta är det för mycket text så man går därifrån.”
Deltagare i Alby

SPRÅK, LAYOUT OCH 
MOTTAGARE

”Den här tidningen (Riksbyggens medlemstidning Öppet Hus) 
hade jag aldrig öppnat om jag hade sett den hemma. Den ser 
för tråkig ut och verkar vara lite mer för äldre. Jag tror inte att 
en ung person skulle läsa den . Jag har bläddrat lite och det 
står rätt så intressanta saker, som man inte tror att det skulle 
stå, lite om att barnen är de bästa pådrivarna när det gäller att 
man ska lyckas med grejer.”
Deltagare i Holma

”Om det är till målsman då rör man inte kuvertet, det är för-
bjudet område, men om det är till mig då öppnar jag och läser. 
Är det inte intressant så slänger man det sen i papperskorgen”
Deltagare i Holma

”Dom kommer väl i brevlådan, men det är för mycket text på dom, det 
är mer att man skumser, inte ens skumläser, utan skumser dom. Men det 
beror på om det är någonting på framsidan som lockar, då kanske.

Deltagare i Botkyrka om broschyrer från kommunen

”.. och de borde använda sig av 
lättare ord, ibland när dom skri-
ver såna här informationstexter 

så använder man alldeles för 
avancerade ord. 

Om man skulle förstå deras 
budskap skulle det kanske vara 

lättare att intressera sig.”

Deltagare i Holma
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OM INTERNET 
OCH SOCIALA MEDIER
Unga är flitigare användare av Internet för att inhämta informa-
tion, roa sig och umgås. Att internetbaserade forum för dialog, 
inflytande och konsultation ofta beskrivs som användarvänliga 
betyder inte i sig att de används av unga.  

Våra samtal visar att de satsningarna på information till unga 
angående inflytandeforum och delaktigheter via Internet sällan 
når våra deltagare. Deltagarnas internetanvändande var mycket 
influerat av kompisar och fritidsintressen. Kommunens hemsida 
är ovanligt att man besöker och bostadsbolagens hemsidor har 
man aldrig varit inne på. Samtidigt menar man att man skulle 
vilja läsa mer om vad som händer om sitt område på Internet. I 
Holma efterfrågades till exempel en hemsida som redan existe-
rar1 men som deltagarna aldrig hört talas om. 

”En sida som handlar om Hyllie, det skulle vara bra om det 
fanns en sida som bara handlade om vad som händer i Hyllie 
där man kan hämta information”
Deltagare i Holma

Facebook beskrivs som en frizon av deltagarna, där man bara vill 
ägna sig åt att chatta med kompisar och ha roligt. Många är inne 
på Facebook på kvällen efter skolan och på helgen och då är man 
inte mottaglig för information som innebär att man ”behöver lära 
sig nya saker”.
1 Se Hyllie.com

”Jag får en massa 
information genom Face-

book nu, men det börjar bli 
så mycket så man kollar 

inte allt”

Deltagare i Alby

”Man är ju i skolan 6 eller 8 timmar varje dag och då 
när man kommer hem vill man ju ha egen tid. Vissa 
har det vissa har det inte. Men när man då går in på 

Facebook då är det typ som en frihet.”

Deltagare i Holma

”Jag tror att Facebook är bra för att det är så lätt att uppda-
tera statusen där man kan säga vad man tycker och på så sätt 
snabbt nå ut till alla”
Deltagare i Alby
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Utredningar visar att färre unga än vuxna deltar politiskt. 
Samtidigt har unga inte har blivit mindre politiskt intresserade.1 
Snarare visar studier motsatsen, att ungas intresse för politik ökar 
och att ungas förtroende för det politiska systemet även det har 
ökat.2 Så hur manifesteras ungas engagemang idag hur kan man 
arbeta för att motivera och engagera unga att delta i politiska 
beslut i större utsträckning? Vi har under samtalen försökt fånga 
upp och kategorisera de deltagarnas tankar och åsikter om vad 
som får dem att vilja veta mer om, samt investera tid och kraft i, 
politiska beslut som styr utvecklingen i deras kommun.  

ATT SE RESULTATET 
AV SITT DELTAGANDE
I tidig dialog i forum som ej är beslutande organ blir återkopp-
lingen till de som deltar i dialogen ofta svår, vilket i sin tur 
påverkar förtroendet för verksamhetsutövaren eller för proces-
sen. Studier visar inte bara att deltagare på till exempel samråds-
möten uppger att deras åsikter inte kan påverka det slutgiltiga 
beslutet utan också att det faktiskt ofta är så att många beslut 
redan tagits innan dialogen med medborgarna förs. 

Många av deltagarnas tidigare erfarenheter av deltagande i 
områdets utveckling visade dels att man inte litar på att den input 
man kommit med faktiskt hade någon inverkan på resultatet, 
dels  att det saknades en relation mellan unga och politiker och  
tjänstemän. Men kan man till exempel anta att återkoppling av 
deltagande samt att beslutsfattare håller vad de lovar skulle vara 
viktigare för unga människor än för äldre? Troligt är att det är 
viktigt för alla medborgare oavsett ålder och att problematiken 
med återkoppling är gällande för all slags medborgardialog. Men 
med bakgrund av delar av medborgardialogens syfte, att fördjupa 
demokratin och fostra den demokratiska medmänniskan, kanske 
det är viktigare att se till de ungas behov än de äldre. Även med 
motivet att medborgardialog ska leda till bättre underbyggda 
beslut är den unga mer intressant av den enkla anledningen att 
unga i sig är en underrepresenterad grupp i de flesta merborgar-
dialoger i dagsläget.

” Vi hade pengar i elevrådet till att gå på bio, hon hade lovat 
oss i tre år att vi skulle gå på bio med elevrådet när vi gick ut 
nian, men vi fick aldrig se dom pengarna. Det hände aldrig 
någonting.
Deltagare i Holma
1 Se bland andra En uthållig demokrati!och SOU 2000:1 
2 SOU:2000:1

”Jag minns när jag gick i mellanstadiet och vi blev tillfrågade 
om vad vi ville ha i sporthallen. Anledningen till att de flesta 
har glömt bort att dom frågade oss då är nog för att det inte 
hände något av ens åsikter.”
Deltagare i Alby
 

ATT BLI TILLFRÅGAD 
OCH LYSSNAD TILL 
Många av deltagarna beskriver känslan av att deras åsikter är 
mindre värda än vuxnas åsikter och att deras idéer inte tas på 
lika stort allvar av politiker och tjänstemän. Några är rädda för 
att komma med ”dumma” och ej genomförbara förslag som 
skulle komma att avfärdas direkt. Att säga sin åsikt i vissa frågor 
beskrivs därför  som lönlöst.

VAD MOTIVERAR TILL 
ENGAGEMANG?

”Det blev ett minne av oss, av 
att det var just vi som var med 
och påverkat”
Deltagare i Alby om att delta i 
utformningen av Albyparken

”..den var redan klar när dom kom 
till skolan och berättade om den, 
dom kom bara till skolan och visade 
hur den skulle bli. Det är aldrig nå-
gon som frågar vad ungdomar vill 
ha, det är det jag menar med punk-
ten om att ingen lyssnar till ung-
domar. Det är därför det inte finns 
någon poäng för oss att påverka, för 
ingen lyssnar på unga.”
Deltagare i Holma om bollplanen 
som byggdes i området
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- Är det någon som har gjort det någon gång, mejlat en politi-
ker?
- eller hur?! Nej!
- Vadå, tjena, jag har en fråga?
- Dom skulle inte svara.
Konversation i Alby

”Till exempel om man skulle ge ett förslag om att man vill ha 
en skulptur, så är det inte sannolikt att man kommer att få se 
sin skulptur. Men politikerna gör väl vad dom kan göra. Dom 
kanske läser ens förslag men om dom inte ser något bra i det 
man skriver så låter dom det vara utan svar. 
Deltagare i Alby

”Det handlar inte om att det är ett för stort projekt att meddela 
kommunen om vad man tycker.  Det känns inte som att man 
blir hörd ändå, det känns som att det går in i ena örat och ut 
genom nästa.”
Deltagare i Alby

Många av deltagarna menar att ungas idéer om fysisk förändring 
borde vara av större intresse att lyssna till för tjänstemän och 
politiker, än vuxnas. Unga rör ju sig ju mer i sitt bostadsområde 
och ser saker som vuxna nog missar.

”Det är ungdomar som brukar vara mest ute här, det är inte så 
många vuxna som rör sig ute och faktiskt kollar runt. Vi unga 
är ute mer och går runt i området där vi bor. Vuxna är mest på 
jobbet och sen så har dom även ansvaret hemma så det är inte 
så att dom har koll på hur husen är byggda och så”
Deltagare i Holma

ATT FÅ ERSÄTTNING
I samtalen och i den utvärdering som gjordes i slutet av de sex 
mötena blev det tydligt att deltagarna främst såg fördelar med 
att få ersättning för deltagande, inte bara för deras deltagande i 
denna studie men som metod för att väcka ett engagemang som 
kan hålla efter det att ersättningen tilldelats en. Deltagarna me-
nade att ersättningen satte ett värde på deras deltagande och gav 
dem en känsla av att deras åsikter var viktiga. Att delta kunde på 
sätt jämföras med att jobb där man får betalt för att man tillför 
något som det finns ett behov av. Ersättning signalerade inte bara 
att det deltagarna bidrog med var av vikt för mottagaren utan fick 
även deltagarna att ta dialogen mer seriöst och dialogen att blir 
mer innehållsrik. 

Deltagarna betonade dock att även annan ersättning än ekono-
misk ersättning fungerar för att påkalla deras uppmärksamhet 
och bli mer intresserade av att delta. Mat eller fika fungerade 
enligt deltagarna som ett lockbete, men även möjligheten att 
vinna något eller att få ett intyg på sitt deltagande menade man 
kan göra att man blev mer benägen att delta. 

- Minns du innan, det var riktigt länge sedan, dom startade 
en förening här, man skulle ut och plocka sopor runt om i 
Holma... och när man var klar så fick man en godispåse. Och 
den som plockade mest vann nånting. 
- Alla gick och plocka..
- Vet du hur rent det blev!! Dom vann mycket på det där.
Konversation i Holma

I utvärderingen såg vi att den ekonomiska ersättningen inte hade 
en avgörande roll för att deltagarna skulle anmäla sig till studien 
men den lockade deltagarna till att i allra första början läsa om 
studien.  Utvärderingen talar för att ersättningen hade en mer 
avgörande roll för att komma på det första mötet men att andra 
aspekter, som att mötena var intressanta och viktiga, kom att 
spela en större roll ju längre fram i serien av möten vi kom. 

”.. det finns politiker som vill 
lyssna till idéer, men just bara 
lyssna till idéerna.  Dom har ju 
redan sina åsikter och vill 
ju redan saker”

Deltagare i Alby

”Jag tror inte att det finns några 
lokala politiker här”

Deltagare i Holma

”Vi har varit viktiga och det har 
känts. Exempelvis genom att 

man har fått betalt för att 
säga sin åsikt”

Deltagare i Alby om att ha 
deltagit i studien
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ATT TA HÄNSYN TILL 
HUR DET ÄR ATT VARA 
UNG
Deltagarna pratade även om hur politiker och tjänstemän borde 
förstå och ta hänsyn till de ungdomens speciella omständigheter. 
Som ung vet man kanske inte vad man kommer göra, eller bo om 
några år och det kan därför vara svårt att engagera sig i projekt 
som sträcker sig över lång tid. Men tjänstemän och politiker 
borde också förstå att unga har många förväntningar på sig från 
många håll samtidigt och att det kan vara svårt att leva upp till 
dem alla samtidigt. 

SKOLAN SOM ARENA 
FÖR ATT VÄCKA 
ENGAGEMANG OCH
INTRESSE
I Demokratiutredningen1 omnämns skolan som en viktig arena 
för möten mellan barn och unga och kommunala beslusfattare. 
Sambandet mellan medborgarkunskaper och deltagandet i det 
demokratiska livet menar utredningen är en viktig anledning till 
att skolan i större utsträckning bör användas för att få till dessa 
möten. Fokusgruppsamtalen vi genomförde visade att unga 
själva såg skolan som en plats där intresse och engagemang kan 
väckas. 

”Om man vill att ungdomar ska engagera sig så ska man gå 
genom skolan”
Deltagare i Alby

”…man kan gå ut i skolor och de eleverna att skicka elevrepre-
sentanter från skolan som skulle vara med på sådana kom-
munmöten eller vad det heter”
Deltagare i Alby

1 SOU: 2001:48

”Ungdomar har ju en tendens 
att sitta hemma och göra läxor 
efter skolan, eller passa små-
syskon, och därför dyker kan-
ske inte upp även om vi lovat.”
Deltagare i Alby

”Jag tycker den debatten vi har haft i skolan i samband med att vi 
skulle ha skolval har varit jättebra för helt plötsligt blev alla 

politikintresserade”
Deltagare i Alby
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ATT MÖTAS SOM VI 
MÖTTES

Deltagarna deltog i löpande utvärderingar av de metoder som 
användes under studiens genomförande, samt i en mer utförlig 
utvärdering i slutet av studien. Dessa visade att de intervjumeto-
der som användes, i kombination med information om område-
nas fysiska planer, var uppskattade.  Vi var flexibla i de metoder 
som användes under mötena, samt i hur mötestiden fördelades 
mellan intervjuer, information om faktiska planer och kreativa 
övningar. Kombinationen som kom att användas speglade i 
mångt och mycket det som deltagarna sa sig efterfråga för att 
kunna bli mer engagerade i stadsbyggnadsprocesser och som 
beskrivits i denna resultatdel. 

”.. om ens kompisar ska gå, 
då är det kul att gå. Det är inte 
så att man vill gå själv till ett 
möte.”
Deltagare i Holma

”Jag tycker att det har varit oerhört givande. Det har ökat mitt 
intresse till att vilja påverka mer igen.”
Deltagare i Albyom att ha deltagit i studien

”Intressantast har varit alla 
gruppövningar. Det var 

spännande att sammabeta med 
kamraterna. Jag fick nya idéer”

Deltagare i Alby om vad som har 
varit det bästa med mötena

”Jag har fått massor av information om vad som faktiskt 
händer i min kommun samt fått respons från kommunen gäll-
lande våra idéer”
Deltagare i Alby om att ha deltagit i studien

”Genom att ha möten som dessa så blir man inspirerad. Vi lyssnar 
till er, vi får idéer och sen för vi det vidare till andra ungdomar som 
för det vidare till andra och så vidare. Om man bara gör annonser 
hela tiden kommer ingen att bli intresserad av frågan . 
Det är såhär man gör.”
Deltagare i Holma

DET POSITIVA 
GRUPPTRYCKET

Deltagarna identifierar grupptryck som en av de viktigaste anled-
ningarna till att man som ung har en benägenhet att inte fullfölja 
uppdrag eller ansvar man tar på sig. Eftersom grupptrycket också 
kan fungera omvänt, att man intresserar sig för sig saker man 
annars inte skulle intressera sig för, är det viktigt att så många 
unga som möjligt har vetskap om den aktuella förändringen som 
ska ske.

”Man gör vad kompisarna gör. Om du ska gå och fixa lokalen 
inför diskot och jag istället säger att du borde följa med mig, 
då är det ju klart att du följer med din kompis och skiter i att 
hjälpa till med lokalen. Man vill ju spendera sin tid med sina 
vänner.”
Deltagare i Alby

”Det finns dom som kanske inte bryr sig, som går med i olika 
grupper trots att dom inte bryr sig. Det handlar återigen om 
det positiva grupptrycket, om man ser att kompisarna är med 
kanske man blir intresserad själv.”
Deltagare i Holma om grupper på Facebook
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Unga är inte enkom intresserade av att delta i vad man traditio-
nellt kan kalla ungdomsfrågor vilket talar för att det kan vara 
problematiskt att använda sig av metoder specifikt riktade till 
unga i alla dialoger som unga kan finna intressanta. Samtidigt 
kan vi i forskning se att det visst kan vara relevant att disku-
tera specifika metoder för dialog med unga då unga kan anses 
underrepresenterade i inflytandeforum och i den representativa 
politiken av anledningar som hör åldersgruppen unga till. 

För att undvika att hamna i fällan att utgå från unga som en 
homogen grupp, och anta att alla unga vill samma sak valde 
vi alltså i denna studie att utgå från vad deltagarna själva ville 
vara med och påverka. Utifrån dessa diskuterade vi sedan hur 
en önskvärd dialog kring just dessa förändringar såg ut. Vi 
diskuterade även huruvida de inflytandeforum särskilt riktade till 
unga som fanns i deras kommuner, samt de inflytandeforum som 
erbjöds alla kommunens medborgare, levde upp till de önskemål 
deltagarna hade.

Tydligt var att deltagarna hade många olika önskemål om former 
för dialog och att det inte fanns en eller två metoder eller kanaler 
som enkom skulle kunna täcka upp för dessa. Tvärt om pekar 
resultaten tydligt på att deltagarna såg värdet i mångfald av 
dialogverktyg och arenor för dialog. 

Samtalen visade även att deltagarna inte var negativt inställda till 
några dialogmetoder som deras kommuner eller bostadsbolag i 
området erbjöd dem oberoende av deras ålder. Tvärt om såg de 
nyttan och syftet med dem alla. Trots ungas flitiga användande 
av Internet fann vi dock att kommunernas webbaserade inflytan-
deforum var den grupp av dialogforum som var mest avlägsna 
för deltagarna att använda. Att dessa nåddes via kommunernas 
hemsida, som besöktes i mycket liten omfattning, kan anses vara 
en avgörande faktor för detta. Men även det uttryckta behovet av 
att diskutera kring ämnet i fråga med en sakkunnig talade emot 
deltagarnas användande av inflytandeforum på nätet. 

Ingen av deltagarna hade använt metoder avsedda för hela 
kommunens invånare. Inflytande och påverkan var inte främsta 
anledningen till att man deltog, eller hade deltagit, i kommunala 
inflytandesatsningar riktade till unga.  Våra resultat pekar på att 
det i sammanhanget är mer angeläget att närmare undersöka hur 
man kan överkomma ungas praktiska och självuppfattade hinder 
för att delta i sin omgivnings fysiska utveckling, samt vuxnas 
uppfattningar om unga som grupp, än att gå närmare in på dia-
logmetoder som kan anses vara anpassade för unga. 

Vi startade denna förstudie med målet att finna lösningar på 
ett etablerat problem. Vi ville inte bara förstå de bakomlig-
gande anledningarna till varför så få unga engagerar sig 
stadsbyggnadsprocesser, vi ville även finna metoderna som 
skulle lösa dessa problem. Vi hittade inga nya och revolutio-
nerade metoder, men vi lyssnade till vad unga människor i 
området Holma i Malmö och Alby i Botkyrka hade att säga 
på ämnet, och vi fann en hel massa ingångar som förhopp-
ningsvis kan leda till att vi i framtiden kan få se fler unga 
engagerade i stadsbyggnadsfrågor. 

VAD VISAR STUDIEN OCH 
HUR KAN RESULTATEN 
ANVÄNDAS?
Att dra generella slutsatser om vad unga tycker och tänker om 
det egna deltagandet i stadens utveckling är självklart inte möj-
ligt utifrån denna studie och inte heller efterfrågansvärt. Unga är 
ju som sagt inte en homogen grupp som tycker och tänker lika. 
Den första rekommendationen för alla som är intresserade av 
ungas perspektiv i en fråga måste således vara – fråga de unga i 
din kommun, de kommer inte säga samma saker som de unga i 
grannkommunen. Vi hoppas dock att resultatet från denna studie 
kan agera inspirerande och vägvisande då studien kan ge en bild 
av hur intresse, kunskap och engagemang kan hänga samman, 
samt ge en inblick i vad en ung människa upplever för hinder 
inför ett eventuellt deltagande i fysiska förändringsprocesser. Det 
sammanfattade resultaten består därför av att ett antal riktlinjer 
eller förslag eller som reflekterar vad vi anser varit kärnbudska-
pen i samtalen med deltagarna i de två städerna.

Resultaten kan även användas som ett riktmärke för hur jagvill-
habostad.nu kan arbeta vidare med frågor som rör ungas låga 
representation i processer som rör fysisk planering. Ett förslag 
på ett framtida projekt som tar avstamp i förstudiens resultat har 
tagits fram av organisationen och beskrivs kort i slutet av detta 
kapitel.

ATT FOKUSERA PÅ 
METODER ÄR INTE 
LÖSNINGEN
Dialogmetoders duglighet och således även deras förmåga att 
öka ungas delaktighet i stadsbyggnadsprocesser kommer alltid 
att vara beroende av dialogens syfte och dialogämnets karaktär. 

7 
RIKTLINJER
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Ett av de tydligaste och största hindren för att en ökning av 
ungas deltagande i stadsbyggnadsprocesser fann vi i deltagarnas 
bristande kunskap om vilka vägar som finns tillgängliga för dem 
att påverka sin kommuns utveckling genom , samt i bristen på 
kunskap om vilka fysiska förändringar som planeras.  Kunskap 
om hur, var och när man som medborgare har möjlighet att 
påverka samhällsutvecklingen är en förutsättning för deltagande. 
Kunskapsbristen som hinder för engagemang måste dock sättas 
i relation till kopplingen mellan att vilja och att göra för att man 
ska kunna säga något om huruvida ökad kunskap om möjlig-
het till inflytande skulle ge faktisk effekt på andelen unga som 
deltar i inflytandeforum i sin kommun. Att man säger att man 
vill delta, att man har resurser att delta och att man vet hur man 
kan delta, behöver inte innebära att man skulle delta om man fick 
möjlighet. Detta öppnar upp för mycket djupare undersökning än 
vad denna förstudie kan omfatta. Vi kan dock dra slutsatsen att 
kunskap ger en känsla av, och en möjlighet till, delaktighet vilket 

inte bara har identifierats som viktig i folkhälsopolitiken utan 
även borde ses som en medborgares grundläggande demokra-
tiska rättighet. 
Det insamlade materialet visar att deltagarna har närmare till att 
i grupp protestera på redan tagna beslut än att aktivt delta tidigt i 
en beslutsprocess, vilket kan tänkas vara ett resultat av delta-
garnas brist på kunskap om deras demokratiska rättigheter. Den 
bristande kunskapen om hur man kan delta aktivt i sin kommun 
hindrar inte bara deltagarna från att vara aktiva medborgare den 
kan således även bidra till ett i framtiden fortsatt lågt delta-
gande i politiken och i medborgardialoger och eventuellt även 
ge fortsatt bränsle åt gruppen ”klagare” i samrådsprocesser. Att 
kontinuerligt få information om de fysiska förändringar som 
planeras i sitt närområde i ett tidigt skede skulle enligt denna 
förstudie kunna leda till att unga känner sig mer delaktiga i sitt 
områdes utveckling och således även känna att det skulle finnas 
en större anledning att delta i utveckling av den. 

1 FYLL KUNSKAPSLUCKOR

TYDLIG OCH 
SNABB ÅTERKOPPLING

I dagsläget beskriver deltagarna i denna studie att insatsen för att  
delta i stadsbyggnadsprocesser räknat i tid och kunskapsintag ,är 
mycket hög i relation till den vinst ett eventuellt deltagande skul-
le kunna ge.  Resultatet visar att återkoppling till deltagare som 
varit med och deltagit i fysiska förändringar i många fall varit 
bristfällig och att detta har skapat en ovilja och olust att engagera 
sig framtida projekt. Att vara tydlig med målet och syftet med en 
eventuell dialog med unga, men också vara tydlig med vad man 
som deltagare faktiskt kan påverka, anser vi som mycket viktigt 

i dialog med unga. Denna studie visar att man som deltagare i 
fysiska förändringar gärna vill se resultat av sitt deltagande, oav-
sett hur stort eller litet det är och att detta bland annat är kopplat 
en ung människas livssituation som består av ett större mått av 
ovisshet angående sin egen framtid än hos en vuxen.

2
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I likhet med tidigare undersökningar visar vår studie att unga 
visst inte bara är intresserade av vad som traditionellt kan kallas 
för ungdomsfrågor och att intresset för att vara med och påverka 
den fysiska omgivningen i det egna bostadsområdet är stort. 
Studien visar att  bostadsbyggande, utformningar av parker och 
belysning är viktiga frågor att diskutera för unga, ofta minst lika 
viktiga som fotbollsplaner och ungdomsgårdar. Trots detta har 
majoriteten av de informanter som varit med och tyckt till om, 
eller deltagit i utformningen av en fysisk förändring i sitt område 
blivit tillfrågad i egenskap av att vara ung. Och förändringen 
i fråga har i de flesta fall varit en ”ungdomsangelägenhet”.  
Studier visar att kommuner i sitt arbete med att inkludera unga i 
beslut ofta pratar med unga om vad som traditionellt kallas ung-

domsfrågor och utifrån denna förstudies resultat ställer vi oss, 
i likhet med ungdomsstyrelsen, skeptiska till den utvecklingen. 
Förstudie: Medborgardialog visar samtidigt att vissa frågor inom 
stadsbyggnation kan anses vara mindre intressanta för unga att 
delta i än andra. Fysiska planeringar som förväntas stå färdiga 
långt fram i tiden är av mindre intresse att delta i än de som står 
färdigt inom en snarare farmtid. Bostadsbyggandet är dock ett 
undantag och deltagarna menar sig vara intresserade av att delta i 
utformningen av sitt områdes framtida bostadsbestånd trots långa 
besluts- och genomförandeprocesser.

ANVÄND ER AV SKOLAN

PRATA INTE BARA OM 
UNGDOMSGÅRDAR OCH 
FOTBOLLSPLANER

Tidigare studier och rapporter från bland annat Ungdomssty-
relsen visar att skolan är en viktig arena om man seriöst vill 
arbeta för ungas ökade inflytande. Vår studie visar tydligt att 
unga själva anser att skolan är viktig i arbetet med att ökas ungas 
engagemang och intresse för stadsbyggnadsfrågor. Hur en plan-
process går till och när man som medborgare har möjlighet att 
påverka den är komplicerade frågor som kräver mer förkunskap 
än vad en ung person besitter. Deltagarna i denna studie menar 
att skolan är en bra arena för att lära sig mer om komplicerade 

frågor. Dels av anledning att man är van att ta in sådan informa-
tion i skolan. Dels för att den diskussion man menar är nödvän-
dig för att man ska få ett grepp om processerna är en naturlig 
del av skolans arbetssätt. Skolan är inte bara en bra plats för att 
väcka engagemang men också en viktig plats för att sprida infor-
mation vidare till många snabbt, enligt denna studies deltagare.

3
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Ett återkommande ämne hos många av studiens diskussioner har 
varit vikten av kompisars inflytande. Vad kompisar har för intres-
sen, vad de gör på sin fritid och vilka sidor de besöker på nätet 
har stort inflytande på deltagarnas val och handlingar. Kompisar-
na beskrivs även som den bästa spridaren av information och den 
effektivaste påverkaren. Att kommuner och bostadsbolag bör ta 
hjälp av detta positiva grupptryck som finns inbyggd i dessa so-
ciala relationer våra unga deltagare beskriver är självklart lättare 
sagt än gjort.  Vi ser till exempel att kommuner och bostadsbolag 
i allt större utsträckning letar sig in på sociala nätverk delvis för 
att nå en ung målgrupp. Samtidigt visar våran studie att man 

som unga inte behöver vara mottaglig för information från dessa 
avsändare ens på ett forum som man använder mycket. Men 
mycket i denna studie visar dock på att det är via kompisar enga-
gemang skapas och att kompisar har inflytande över att engage-
mang bibehålls. I samma diskussion bör man också reflektera 
över vilka man som tjänsteman eller politiker vänder sig när man 
vill engagera unga i den lokala politiken. Man kan inte bara rikta 
sig till de som redan är engagerade. De redan engagerade har 
redan engagerade kamrater och är troligtvis de som har närmast 
att engagera i en specifik fråga utan att bli specifikt uppsökt.  

Vår förstudie visar att erbjuda ersättning för ungas deltagande 
kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att öka ungas delak-
tighet i kommunens utveckling både på kort och på lång sikt. 
Undertecknad valde att erbjuda deltagarna ekonomisk ersättning 
för deras deltagande av flera olika anledningar. Den ekonomiska 
ersättningen hade viss påverkan på deltagarnas beslut att delta 
i studien men var enligt anonyma utvärderingar inte avgörande 
varken för deras val att komma till det första mötet, eller att 
fortsätta att komma till resterande möten. Den ekonomiska 
ersättningen beskrevs istället som ett tecken på att deltagarnas 
åsikter var av stor vikt för oss som organisation och fick således 
deltagarna att känna sig behövda och viktiga. Vår bedömning 
är att den ekonomiska ersättningen var viktig i valet att delta i 

studien men att ersättningens betydelse minskade ju fler möten 
som genomfördes.  Från utvärderingarna kan vi också avläsa att 
deltagarnas intresse i stadsbyggnadsfrågor, och deras självskat-
tade benägenhet att i större utsträckning delta i sitt områdes 
utveckling i större grad i framtiden, ökade under genomförandet 
av studien. Vi bedömer att detta resultat bör vara applicerbart på 
andra sammanhang där dialog med unga om lokal stadsutveck-
ling är efterfrågansvärt och att ekonomisk ersättning initialt i ett 
projekt kan leda till ett större intresse för dessa frågor även ur ett 
mer långsiktigt perspektiv.

TA HJÄLP AV UNGA FÖR 
ATT NÅ UNGA OCH 
NYTTJA GRUPPTRYCKET

6 ERBJUD ERSÄTTNING

5
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7 MÖT UNGA ÖGA MOT ÖGA

Denna studie pekar på att det fysiska mötet är viktigt i arbetat för 
att öka ungas delaktighet i stadsbyggnadsprocesser.  Mötet öga 
med öga erbjuder möjligheten att fråga om saker man inte förstår 
samtidigt som man kan diskutera med andra och ta in deras per-
spektiv. Att möta politiker och tjänstemän i verkliga livet inger 
också en känsla av att ens åsikter är värdefulla och att ungas 
åsikter faktiskt spelar roll. Den sociala aspekten av det fysiska 

mötet talar också för dess fördel. Vår studie visar att unga har 
lättare att se sig själva påverka i grupp snarare än att agera ensam 
för förändring. Denna studie visar att den sociala aspekten är 
väldigt viktig i valet om och vad man kommer att engagera sig i.

EN FORTSÄTTNING?
Med avstamp i slutsatsen från förstudien avser jagvillhabostad.nu att arbeta vidare med frågan om ungas delaktighet i stadsbyggnads-
processer i form av ett projekt. De centrala frågeställningarna föreslås vara “leder ökad kunskap till ökat engagemang” samt “leder 
ökat engagemang till ökat inflytande”. Ambitionen är att fortsätta att undersöka ungas deltagande, kunskaper och engagemang i 
befintliga kommunala samrådsprocesser, utan att för den delen påverka metoden för hur samrådet genomförs. För mer information hör 
av dig till info@jagvillhabostad.nu
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Här presenteras de förslag på metoder för ungas ökade delak-
tighet i Albys och Holmas utveckling som fokusgruppsdelta-
garna i Förstudie: Medborgardialog tillsammans har arbetat 
fram. Metoderna syftar till att öka unga invånares benägenhet, 
vilja och möjlighet att delta i utvecklingen av sitt eget bostads-
område. Deltagarna har inför denna gruppuppgift träffats vid 
fyra tillfällen och pratat om hur de ser på sitt eget deltagande 
idag och vilka hinder de ser eller själva känner inför ett even-
tuellt ökat deltagande i områdets utveckling.

Deltagarna har själva fått bestämma hur metoderna ska se 
ut och i vilka frågor man med de olika metoderna vill öka 
möjligheten till delaktighet. Processledarna har påmint del-
tagarna om att de ska utgå från dem själva, och vad de själva 
vill ha, men att de även ska ha andra unga i området i åtanke. 
Metoderna och förslagen är framtagna under en timmes grupp-
arbete och bör just räknas som idéer och inte färdiga förslag. 
Några metoder är mer detaljerade än andra och några fall har 
man bara kunna enats om en teknik eller en plats som borde 
användas. 

BILAGA 1

DELTAGARNAS 
METODER

• Stor affisch/tavla i centrum där kommunen 
eller Botkyrkabyggen skriver en fråga om ett 
ämne man kan vara med och påverka. Det 
kan handla om nya centrum eller om bänkar 
i Alby

• En eller flera lådor där man kan lägga sitt svar 
på frågorna

• Ny fråga varje vecka/månad
• Resultatet på förra veckans/månadens fråga 

publiceras bredvid lådan
• Man skriver under med sitt namn på lappen 

så man inte kan rösta två gånger
• Man kan kryssa i om man vill ha mer info 

hemskickad om den speciella frågan
• Man ska även kunna få info om frågan till 

mobilen
Styrkor:
• Alla kommer se den/den finns där alla är
• Det är enkelt att säga sin åsikt
• Det går fort att säga sin åsikt
• Enkel och tydlig återkoppling
• Ger kunskap om vad som händer i kommunen

PÅ
VER

K
A I C

EN
TR

U
M

Deltagarna förslår att det skulle finnas en sida på nätet 
där unga kan samlas och ställa frågor direkt till politiker. 
Forumet ska skapas och administreras av unga. Man ska 
kunna ställa vilka frågor man vill till politikerna i sitt om-
råde. Varken Facebook eller kommunens hemsida tycker 
man är bra forum för kontakt med politiker. Facebook 
är dock ett bra forum att marknadsföra sidan på. Tanken 
med sidan är att det ska vara enkelt och gå snabbt att få 
kontakt med en politiker och att alla diskussioner och 
frågor ska vara synliga för alla. 

EN SIDA FÖR UNGA PÅ
 N

Ä
TET

• En återkommande dag där Botkyrkabor ska lockas 
att säga vad de tycker om sitt bostadsområde

• Utbildad personal ska finnas på centrala platser i 
kommunen till exempel Alby centrum. Dessa ska 
uppmana personer att tycka till om ett ämne som 
intresserar dem eller som de vill förändra

• Unga ska lockas att delta med hjälp av unga sam-
hällsengagerade unga kändisar, som till exempel 
lokala rappare.

• När man skriver ner sin åsikt så kryssar man i om 
man vill ha mer information om denna fråga och om 
man vill ha kontakt med andra som också är intres-
serad av samma fråga.

• Intressegrupperna som bildas ska få hjälp att förverk-
liga sitt engagemang genom att varje ”intressegrupp” 
får en mentor från kommunen.

• Man ska även på plats kunna få hjälp i hur man gör 
för att skriva en motion eller ett medborgarförslag

• Det måste finnas någon slags återkoppling till de som 
bara skriver ner sin åsikt.

Styrkor:
• Man hittar andra som tycker som jag vilket stärker 

självförtroendet och ger kraft att engagera sig
• Man får hjälp att gå vidare i sitt eventuella engage-

mang
• Tjänstemannen lyssnar till medborgarna, inte tvärt 

om. Det är medborgarna som sätter agendan för 
mötena med tjänstemannan.

K
O

M
 O

C
H

 SÄ
G

 D
ITT-D

A
G

EN
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Förslaget rör en lokal i Holma (vid matbuti-
ken) som står tom och som deltagarna tycker 
att kommunen borde låta ungdomar i området 
få starta ett café i. Tanken är att det helt ska 
byggas upp av ungdomar, och att vuxna endast 
får medverka i periferin. Kanske kan man ha en 
ung vuxen som kontaktperson eller projektle-
dare. Alla unga i Hyllie ska kunna engagera sig 
i driften och caféet skulle på så sätt kunna vara 
öppet även på helger då det enligt vissa delta-
gare saknas aktivitetsmöjligheter idag. Caféet 
skulle vara en möjlighet för ungdomar från hela 
Hyllie att träffas och samarbeta.

LÅT OSS STARTA ETT U
N

G
D

O
M

S

CAFÉ

Deltagarna vill att tjänstemän och politiker ska bjuda in 
till möten där planerna för Hyllie tas upp och diskuteras. 
Vissa av deltagarn har deltagit på sådana möten men då 
har man deltagit för att man blivit personligen tillfrågad 
och man menar att man annars inte hade vetat om att 
mötena skulle hållas. För att nå en bredare publik (läs: 
lockar fler unga att delta) måste man marknadsföra 
mötena bättre. Affischer, färgglada och inbjudande, 
kan sättas upp på offentliga platser i hela området. 
Deltagarna vill dock inte att mötena endast ska vara 
”ungdomsmöten” utan att en blandning av åldrar är bra. 
Deltagarna bör vara representativa för området och då 
behövs ett större antal unga deltagare än idag. Fika och 
aktiviteter under mötet tror man är ett sätt att locka fler 
unga. Man menar också att tre timmar långa möten med 
oinspirerande talare är avskräckande för unga. 

B
JU

D
 IN

 TILL M
Ö

TEN

Använd er av skolorna i större grad. Visst finns 
många av områdets ungdomar i Aktivitetshuset i 
Holma, men vill man nå ut till alla unga och får reda 
på vad alla unga tycker är skolan en viktig arena. 
Politiker och tjänstemän kan inför de förändringar 
som ska ske i Hyllie gå runt i skolorna, och in i klass-
rummen, och berätta och fråga eleverna om planerna. 
Vad tycker eleverna och har dom några förslag? Det 
borde finnas förslagslådor i skolorna under en längre 
tid i samband med besöken så eleverna kan lägga sina 
förslag där. Det ska kunna handla om vad som helst 
som rör området. Det kan  bli en del förslag som inte 
är genomförbara men de förslag som tjänstemännen 
och politikerna nappar på ska förvekligas med hjälp 
av förslagsgivarna. 

VÄ
N

D
 ER TILL SKOLAN

De deltagare som inte är engagerade i ungdomsråd eller elevråd, och inte är lika positivt inställda till möten som de som 
är engagerade, menar att de skulle lockas att ta till sig kunskap, och vara med påverka mer, om kommunen anordnade fler 
aktiviteter eller utflykter i samband med att någon förändring planerades. Det är viktigt att den som leder mötet/aktiviteten 
är mycket insatt i ämnet. Det får gärna vara någon man känner eller känner till. 

AKTIVITETER OCH UTFLY K
TER

• En demokrativecka i hela kommunen med praktisk 
demokrati som ämne

• Veckan börjar i skolan och på arbetsplatsen och 
avslutas med en demokratifestival

• Genom att i liten skala prova på vad demokrati är 
ökar man intresset och förståelsen för vikten av 
demokrati

• I skolan kan man börja med en omröstning om 
något litet, kanske om vilken av två tavlor som ska 
hänga i aulan. 

• Lärarna undervisar om demokrati och man får 
prova på hur man kan påverka kommunen på 
riktigt. Man skriver medborgarförslag och går på 
samrådsmöten osv.

• Politikerna i området ska synas både i skolan och i 
området under denna vecka.

• En festival med musik och underhållning avslutar 
veckan

Styrkor
• ”Om man gör något litet så stannar det kvar i min-

net litet, men om man gör något stort så kanske det 
väcker tankar som tar plats”

• Tacklar kunskapsproblemet

EN RIKTIG DEMOKRATIVEC
K

A

Deltagarna tror att sms är en teknik som skulle 
kunna få unga att delta i utvecklingen av Alby 
eller Botkyrka. Man tror på att unga skulle kunna 
var intresserade av att svara på frågor från kom-
munen eller bostadsbolag, men man har inte tänkt 
på hur denna ”panel” skulle rekryteras för att 
locka unga som i vanliga fall inte säger sin åsikt.
Man vill dock inte behöva betala för sms:et. In-
formation om hur och vad man kan vara med och 
påverka ska finnas på gator och torg.

SMS
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