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1. Bakgrund 
1.1 Uppdraget 
På uppdrag av Kultur- och medborgarnämnden i Örebro kommun har Föreningen Kulturhuset 
och Art Kod i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen och enheten för Hållbar Utveckling 
(HuT) arbetat fram en modell för hur en medborgardialog riktad till ungdomsgruppen kan 
genomföras på regelbunden basis. Mångfald, genus och folkhälsa betonas i uppdraget och såväl 
långsiktighet som kvalitativa och effektiva arbetsmetoder specificeras. Genom att återkommande 
genomföra ungdomsdialoger ska denna modell visa hur det i enlighet med det första 
folkhälsomålet att ”en av folkhälsans mest grundläggande samhälleliga förutsättningar är 
delaktighet och inflytande” kan uppmuntra och främja den demokratiska värdegrunden där 
ungdomars egenkraft, inflytande och delaktighet i samhället och det demokratiska systemet 
befästs.  

Örebro kommuns satsning på ”Ungdomsdialog” går hand i hand med det nya ungdomspolitiska 
målet från Regeringskansliet och Ungdomsstyrelsen (prop. 2013/14:191, 2014, bilaga 1) och som 
börjar gälla den 1 januari 2015:  

“Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen.” 

Örebro Kommun har nyligen antagit en ny policy, “Policy för barnets rättigheter i Örebro 
Kommun” (Örebro Kommun, 2014, bilaga 2), där barnkonventionens artikel 12 om att varje barn 
ska ha rätt att komma till tals och ha inflytande ingår. Via en aktiv ungdomsdialog enligt 
Kulturhusets modell förverkligas denna policy till stor del, vilket tillsammans med barns och 
ungas verksamhetsnära möjligheter till inflytande och delaktighet i kommunala verksamheter 
(skolor, fritidsgårdar, bibliotek m.m.) totalt sett skapar goda möjligheter för ungdomar att påverka 
den politiska agendan utifrån egna behov och intressen. 

I arbetet med att ta fram denna modell har en rad samtal förts med personal på enheten för 
Hållbar Utveckling, bland annat utifrån deras färska rapporter (Ks 146/2014/Ks 129/2014, bilaga 
3) om medborgardialoger och medborgares möjligheter till inflytande och delaktighet. Detta för 
att säkerställa att modellens syn på ungdomsdialog och dess utformning överensstämmer med 
aktuell forskning, aktuella utvärderingar för nuvarande arbete med medborgardialog i kommunen 
samt annan kommunal utredning inom ämnet. I delrapporten "Ungas delaktighet och 
inflytande” (Ks 129/2014, 2014, bilaga 3) förklaras hur tidigare satsningar på ungdomsinflytande 
saknat viktiga ingredienser där problemet inte varit ointresse från ungdomar utan snarare 
bristande engagemang och oklarheter inom kommunen om vad som egentligen menas med “att 
ge unga inflytande”. 
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Även den gedigna rapporten “Ungdomsdialog – Hör ung röst idag!” (Västerås kommun, 2014, 
bilaga 4) som publicerats av “Ungdomsdialog-projektet” i Västerås har analyserats och vägts in i 
arbetet med att utforma denna modell. Denna rapport redogör för hur projektet i Västerås började 
som en politiskt smal satsning som endast inkluderade ett par förvaltningar, men att de snabbt 
kom till slutsatsen att arbetet med ungdomsdialog bör vara kommunövergripande. Västerås 
kommun har numera kommit så långt att “Ungdomsdialog-projektet” blivit permanent från och 
med april 2014 med två kommunala halvtidstjänster som enbart hanterar frågor kring 
ungdomsdialog i kommunen oavsett vilket programområde eller vilken nämnd det gäller. I samtal 
med Västerås stads samordnare framkommer det dock att arbetsbelastningen blivit högre än 
förväntat och att det idag skulle behövas en fördubblad sysselsättningsgrad för att möta behovet.  

Kulturhuset har även fört samtal med delar av ungdomsgruppen i Örebro framförallt bestående av 
de ungdomar Kulturhusets verksamhet kommer i kontakt med. Den absolut största majoriteten av 
dessa har varit positiva till modellen, dess vision för hur arbetet med ungdomsdialog bör se ut. 
Modellen har även presenterats för en grupp som kallar sig ”Ungdomsrådet Örebro” som startats 
på ungdomarnas eget initiativ och även de är mycket positiva till modellens fokus på fysiska 
möten och de möjligheter som det bidrar till. 

1.2 Varför fokus på fysiska dialoger? 
Ett aktivt arbete med ungdomsdialog kan drivas via en rad olika metoder, allt från enkät- och 
frågeformulärform till sociala medier och dialog-workshops. Den modell Kulturhuset arbetat 
fram har sin tonvikt helt och hållet på det fysiska mötet mellan politiker och ungdomar där båda 
parter träffas och samtalar under organiserade former. Detta eftersom vi anser att det är 
nödvändigt att personligen träffas för att nå en kvalitativ ungdomsdialog. Ur ett kvalitativt 
perspektiv fungerar inte enbart metoder med exempelvis statistiska kryssfrågor via enkäter följt 
av ja- och nej-frågor utan ett kvalitativt resultat nås när betoningen läggs på dialog och inte en 
enkelriktad väg med kvantitativa frågeställningar som ska besvaras via frågeformulär. 

Den digitala revolutionen har ökat och effektiviserat möjligheterna till delaktighet och inflytande 
i kvantitativa former, men kvalitativa former av inflytande i den demokratiska processen kräver 
något mer mänskligt än så där vi menar att ett fysiskt övertrumfar alla olika slags digitala verktyg 
om det görs under rätt förutsättningar och med tydliga ramar. Den dynamik ett fysiskt möte 
karakteriseras av går inte att återskapa digitalt eller via formulär. 

Ungdomar som i enkätform besvarar frågor som “Vad är det viktigaste för att ditt intresse/din 
verksamhet/din förening ska kunna fortsätta utvecklas?” kan enligt vårt synsätt omöjligen 
resultera i ett lika kvalitativt svar som när samma fråga ställs personligen av relevant politiker 
eller tjänsteman. 
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Vidare får följdfrågor en helt annan innebörd i det fysiska mötet jämfört med de digitala verktyg 
som finns tillgängliga liksom uppföljning och ömsesidig förståelse av något som är komplext. Att 
anta att man känner till en ungdomsgrupp, dess intressen, önskemål och aktiviteter enbart genom 
att läsa en statistisk resultatrapport från en enkätundersökning är i vår mening att börja i fel ände. 
Statistik och statiska enkäter är bra i rätt form och med rätt ändamål och syfte och kan vara 
effektivt som komplement till andra verktyg för ungdomsinflytande, men det är inte önskvärt som 
enda eller huvudverktyg i arbetet med att få en god och långsiktig ungdomsdialog i en kommun. 
För detta krävs en betydligt mer dynamisk form, och ur det perspektivet är fysiska träffar och 
personliga samtal den form som bör användas. Detta dynamiska arbetssätt gör det också enklare 
att möta ungdomar oavsett bakgrund då ungdomsgruppen är allt annat än en homogen grupp 
människor och därför inte bör bemötas som det. För att nå en social mångfald krävs dynamiken 
som fysiska möten och personliga samtal innefattar. 

1.3 Ett första steg i en långsiktig satsning  
Denna modell ska ses som ett första steg i arbetet med att utforma ett helomfattande arbetssätt för 
att främja och möjliggöra ungdomars inflytande och delaktighet i Örebro kommun. Genom att 
introducera en genomtänkt möjlighet för ungdomsinflytande i form av fysiska möten med 
beslutsfattare menar vi att det långsiktiga och kontinuerliga arbetet med ungdomsinflytande sätts 
i rullning. 

På sikt kan andra metoder och verktyg som exempelvis gemensamma workshops, “politiker-
caféer”, enkätundersökningar och webbformulär via sociala medier bli aktuella som komplement 
till fysiska träffar. Under den prövotid som föreslås för modellen ska ett aktivt arbete med 
regelbunden utvärdering och vidareutveckling ske. En målsättning för arbetet med 
ungdomsdialog bör vara att ta ett kommungemensamt krafttag där alla nämnder och tillhörande 
förvaltningar inkluderas i en satsning på ungdomsdialog. 

2. Modellen 
2.1 Sammanfattning 
Denna modell delar upp ungdomsdialoger i kategorierna riktade och allmänna ungdomsdialoger, 
där politiker och ungdomar på ett ömsesidigt sätt ska kunna samtala om aktuella 
dagordningspunkter som berör ungdomsgruppen. De riktade mötena utgår från en 
intresseorientering, det vill säga en grupp ungdomar som är sammanknutna av ett gemensamt 
intresse via exempelvis en förening eller en privat aktivitet på sin fritid. Den allmänna 
ungdomsdialogen är å andra sidan en bredare form öppen för det mesta.  

I varje ungdomsdialog deltar framförallt politiker och ungdomar, men kan också i många fall 
kräva engagemang även från relevanta tjänstemän.  
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Dessa två parter och de samtal som genomförs via träffar behöver organiseras, och modellen 
föreslår en heltidstjänst dedicerad till just att arbeta med ungdomsdialog: en samordnare 
(hädanefter samordnaren). Som ett bro mellan politiken och ungdomsgruppen är samordnaren 
den ingång som behövs för båda parter. Samordnaren tar emot önskemål om träffar och möten, 
organiserar så att de förverkligas, modererar och protokollför samtalen samt ansvarar för att 
uppföljning och utvärdering sker. 

2.2 Samordnaren – den viktiga motorn 
Den viktigaste byggstenen i denna modell är samordnaren och dennes roll som ett nav mellan 
politiker och ungdomar. Samordnaren ska ha ett övergripande ansvar över alla genomförda 
dialoger för att bland annat se samband och länkar mellan olika ungdomsgrupper. Exempelvis 
kanske det finns flera olika BMX-intresserade ungdomsgrupper i Örebro som kan föras ihop för 
att få större genomslagskraft, kanske ungdomsgruppen har synpunkter på bollhallar och 
dansstudios i olika stadsdelar, kanske finns ett antal grupperingar av ungdomar som brinner för 
amatörteater som tillsammans kan träffa relevanta politiker och tjänstemän. En sådan lista kan 
göras lång. 
  
Vidare är samordnarens roll att vara mottagare av önskemål och förfrågningar om möten samt 
medla och förmedla information mellan ungdomsgrupper och politiker inför, under och efter 
ungdomsdialogerna. 
  
Om en politiker har ett önskemål om att få träffa en ungdomsgrupp gällande något kommande 
politiskt beslut ska detta meddelas samordnaren som sedan har som uppgift att se till att mötet 
blir av med relevant ungdomsgrupp – antingen som ett eller flera allmänna möten eller som ett 
eller flera riktade möten. Detta görs i samråd med den part som efterfrågat respektive 
ungdomsdialog. Behövs en representativ bredd bland Örebros ungdomar genomförs ett flertal 
möten. 
  
Detsamma gäller om en ungdomsgrupp önskar komma i kontakt med politiken; det är till 
samordnaren de ska vända sig som i sin tur kontaktar relevanta politiker och tjänstemän och ser 
till att det mynnar ut i en eller flera ungdomsdialoger. 
  
Samordnaren har det viktiga ansvaret att sätta ramarna inför varje ungdomsdialog. Båda parter 
behöver vara på det klara med vilka förväntningar respektive part har och på vilken nivå samtalet 
ska föras. 
  
Samordnarens roll är att planera, förbereda och boka in möten, sköta kontakten med den plats/
arena där dialogen ska genomföras samt protokollföra, utvärdera, följa upp och återkoppla utifrån 
vad som behandlades under mötet.  
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2.3 Se till att rätt personer möts – relevans är nyckeln 
Dagordning för dialogerna bör skapas utifrån relevans; en skateboardförening vill och kanske inte 
bör ha mer inflytande över frågor kring hur området Hästhagen ska utvecklas för de 
ridintresserade än den lokala hästsportföreningen; en basketförening vill och kanske inte bör ha 
lika mycket att säga till om angående ev. brist på lokaler för e-sportspelande ungdomar. På 
samma sätt vill och bör kanske inte nämndledamöter i byggnadsnämnden diskutera 
fritidsgårdarnas kulturspecifika utvecklingsbehov med berörda ungdomar. 
  
En viktig del i samordnarens roll är att kunna ta emot alla önskemål om initiering av dialog, både 
från politiskt håll och från ungdomsgruppen, men också att kunna föra ihop rätt personer med 
varandra. Det är den gyllene nyckeln för ett lyckat arbete med dialogbaserat ungdomsinflytande, 
och av inte minst den anledningen är samordnarens roll i ungdomsdialogsatsningen vital. 

2.4 En tydlig ingång med många kanaler in 
En aspekt som visat sig vara viktigt efter samtal vi fört med både ungdomar och politiker är att 
det är svårt att veta vem man ska vända sig till för att nå det politiska samtalet som eftersöks, vare 
sig det är politiker som vill komma i kontakt med rätt ungdomsgrupp eller tvärtom. 
  
För att sänka tröskeln behövs två saker: det ska finnas en tydlig kanal in till 
ungdomsdialogsatsningen, och satsningen ska marknadsföras på ett tydligt och konkret vis. Via 
marknadsföring ska denna ingång etableras på alla Örebros ungdomsarenor och i Örebro 
kommuns alla nämnder. 
  
Via webb, sociala medier, affischering samt traditionell media ska budskapet om 
ungdomsdialogarbetet spridas, och via korta utbildningar för ungdomsarbetare i kommunen ska 
personal som arbetar med ungdomar och unga vuxna få kunskap om satsningen och dess 
möjligheter till inflytande. 
  
Den samordnare som tillsätts på tjänsten som ansvarig för ungdomsdialogerna ska personifieras i 
marknadsföringen på ett inbjudande sätt och via besök på platser där ungdomar vistas göra sig 
känd. Det är enklare för ungdomar att ta kontakt med någon de tidigare träffat och via sociala 
medier, webb, mail och fysiska besök ska samordnaren vara tillgänglig och lätt att nå. 

2.5 Delaktighetsambitioner och engagemang – vilken grad av inflytande 
delges? 
Genom att utgå från den så kallade “delaktighetstrappan” av Roger Hart (1992) och dess åtta 
trappsteg kan ambitionsnivån och förväntningarna inför och under varje ungdomsdialog 
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bestämmas i förväg alternativt under tiden som dialogen genomförs (Ks 129/2014 sida 5-6, 
bilaga 3).  

1. Manipulation – Om unga deltar i aktiviteter där de inte förstår vad det egentligen rör sig 
om och därför inte har någon förståelse för sina handlingar rör det sig om manipulation.  

2. Dekoration – I stort sett som manipulation, med den enda skillnaden att de vuxna inte ens 
försöker ge sken av att det är initierat av de unga utan det är uppenbart att de unga används 
för att indirekt stärka de vuxnas syften. 

3. Tokenism – Beskriver de fall där unga ges en röst men i själva verket har ett litet eller inget 
val gällande ämne eller sätt att kommunicera om det samt liten eller ingen möjlighet att 
formulera sina egna åsikter.        

4. Tilldelade men informerade – Unga blir tilldelade en roll i ett sammanhang men också 
klart informerade om deras roll, vem som givit dem rollen samt syftet med deras 
delaktighet. Detta trappsteg karakteriseras också med att de unga frivilligt väljer att delta 
efter att ha blivit informerade. 

5. Konsulterade och informerade – Processen drivs av och är initierat av vuxna men de unga 
förstår beslutsprocessen och deras åsikter (konsultativa) tas på allvar. 

6. Vuxen-initierat med delat beslutsfattande med de unga – Denna nivå (och uppåt) ger 
sann delaktighet. Trots att det är initierat av vuxna delas beslutsfattandet med de unga som i 
olika grad är delaktiga i hela beslutsprocessen.  

7. Initierat och styrt av unga – När ett projekt eller en sakfråga är initierat, format och styrt 
av unga. De vuxna finns som stöd och hjälp vid behov. Samhällsrelaterade projekt eller 
sakfrågor är svåra att finna, menar Hart. Detta framförallt på grund av att vuxna generellt 
sett inte är bra på att besvara unga människors initiativ.  

8. Initierat av unga, delat beslutsfattande med vuxna – När ett projekt eller en sakfråga är 
initierat, format och styrt av unga och de unga dessutom har möjlighet att fatta eller påverka 
beslut tillsammans med vuxna. Precis som steg sju menar Hart att det här är för ovanligt, 
inte för att unga människor inte vill göra någon nytta utan mer avsaknaden av vuxna som är 
lyhörda för deras initiativ. 

  
Alla nivåer i delaktighetstrappan passar inte alla ungdomar beroende på exempelvis de ungas 
ålder och mognad. Därför ska inte delaktighetstrappan helt och hållet likställas med ett 
mätinstrument för vilken kvalitet en ungdomsdialogaktivitet får, däremot visar det på en tydlig 
indikation. Den viktiga principen är att varje ungdomsdialog bör utformas för att maximera 
möjligheten för alla deltagande ungdomar att delta på den högsta nivån efter sin förmåga. I 
största möjliga mån bör ungdomarna själva få vara med och påverka på vilken nivå dialogen ska 
ligga.  

Viktigt är att helt och hållet undvika de tre första stegen som karakteriseras av manipulation och 
en falsk känsla av inflytande och delaktighet. Beroende på ämne, ambitionsnivå från parterna 
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samt deras engagemang ska varje ungdomsdialog i denna modell landa i någon av de fem sista 
nivåerna.  

Både inför och under en ungdomsdialog ska samordnaren ha denna modell för delaktighetsgrad i 
åtanke, och denna medvetenhet kommer sedan också att ligga som grund för uppföljnings- och 
utvärderingsfasen. Med detta i bakhuvudet bekräftas även modellens avgränsning vad gäller 
statistiska inflytandeformer som enkäter, digitala verktyg och frågeformulär. Med enbart 
statistiska verktyg för ungdomsinflytande går det inte att nå de högre nivåerna.  

2.6 Modellens sex faser 

Processen för varje unik ungdomsdialog består enligt Kulturhusets modell av sex faser:  

1. Initiering – En ungdom eller politiker uttrycker ett intresse för en ungdomsdialog, 
antingen via ett riktat eller allmänt möte, för en eller flera frågeställningar.  

2. Planering – Samordnaren planerar för ungdomsdialogen och kontaktar och sammanlänkar 
de personer som är relevanta för dialogen utifrån frågeställningarna.  

3. Information – Båda parter informeras om den kommande ungdomsdialogen. Vem ska 
respektive part möta?, vilka är förutsättningarna för mötet?, vilken nivå (i enlighet med 
delaktighetstrappan) är det som gäller?, vad är syftet från respektive part?. Detta är 
exempel på frågor som det ska finnas adekvata svar på innan dialogen genomförs.  

4. Genomförande och eventuella beslut – Båda parter träffas och ungdomsdialogen 
genomförs. Samordnaren ansvarar för att de förutbestämda ramarna hålls samt modererar 
och protokollför dialogen. I slutskedet fastställer båda parter respektives ansvarstagande 
för de eventuella beslut som fattats mellan parterna. 

5. Uppföljning – Inom en period på högst en månad ska samordnaren initiera en uppföljning 
av genomförd dialog. I uppföljningsarbetet ska samordnaren redogöra för vad som gjorts 
utifrån de beslut som tagits under dialogen.  

6. Utvärdering – Efter varje avslutat ärende ska båda parter via en enkel skriftlig enkät 
utvärdera processen från början till slut. Utvärderingen ska bestå av kvalitativa frågor och 
ligga till grund för samordnarens vidareutveckling av modellen.  

2.7 Allmänna och riktade möten  
I denna modell görs en tydlig avgränsningen mellan allmänna och riktade möten.  

Ett allmänt möte lämpar sig för allmänna politiska samtal med relevans för ungdomsgruppen. Det 
kan röra sig om att politiken eller ungdomsgruppen efterfrågar ett möte och ett samtal med 
respektive motpart såväl i grupp som individuellt och agendan för mötet kan vara öppet eller 
förutbestämt. Denna kategori av ungdomsdialoger kommer framförallt gagna politiker som “vill 
träffa ungdomar” och känna av pulsen i ungdomsgruppen. 
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Det riktade mötet handlar om att specifika sakfrågor där politiken exempelvis inför ett politiskt 
beslut behöver nå ut till en viss ungdomsgrupp som är sammanknutna via ett gemensamt intresse, 
fritidssyssla eller aktivitet. Det kan vara allt från föreningar och idrottsklubbar till teatergrupper 
och musikband som lämpar sig för riktade möten. Även åt andra hållet kan en ungdomsgrupp 
från exempelvis en förening eller stadsdel initiera ett riktat möte med relevanta politiker om en 
specifik sakfråga som berör det intresseområde ungdomarna har gemensamt.  

Det allmänna mötet 

Med allmänna möten menas anordnade möten som är öppna för den generella ungdomsgruppen. 
Mötets plats bör därför vara på en etablerad ungdomsarena, exempelvis fritidsgårdar, bibliotek 
eller stadsdelscentran där ungdomsgruppen är så brett representerad som möjligt. Ett allmänt 
möte organiseras framförallt av samordnaren men i samråd med arenan och de politiska 
representanterna. 
  
Samordnaren ansvarar även för att i förväg samla in stoff som mötet kan utgå ifrån, exempelvis i 
förväg insamlade frågeställningar som båda parter önskar ventilera men även med utrymme för 
“öppna frågor”. 
  
I praktiken innebär det att politiker (och eventuellt tjänstemän) besöker en utsedd och lämplig 
plats där både ungdomarna och politiker dels i förväg har meddelat vilka frågor som önskas 
diskuteras men där även möjlighet finns att gå vidare i andra diskussioner och samtalsämnen 
under mötets gång. Här har alltså även de som inte deltagit i planeringsfasen möjlighet att delta, 
men det ska redan i mötets inledning klargöras att de i förväg anmälda frågorna har förtur samt 
att frågor och diskussionsämnen som uppstår under samtalets gång inte kan garanteras lika hög 
prioritet i uppföljningsarbetet som de i förväg anmälda frågorna. 
  
En fördel i denna allmänna möteskategori är att det uppmuntrar fler politiker att delta utifrån 
såväl de i förväg anmälda frågeställningarna som dess öppna karaktär. Är det allmänna mötet 
initierat av politiken ansvarar samordnaren för att ungdomsgruppen har en så bred representation 
som möjligt samt förstås att samordnaren alltid i sin roll som moderator fördelar ordet så att alla 
får uttrycka sin åsikt och få sin röst hörd. 
  
Trots det allmänna mötets till synes vida ramar ska modellens sex faser respekteras och följas.  
  

Det riktade mötet 

Med riktade möten menas möten som är specifika till sitt innehåll utifrån ett intresse eller 
frågeställning eller för en specifik ungdomsgrupp såväl organiserade som icke-organiserade. Här 
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bör politiker träffa ungdomsgruppen på deras hemarena. Oavsett om det riktade mötet är initierat 
av politiker eller ungdomar ska modellens sex faser respekteras och följas. 
  
Exempelvis kan en politiker från Kultur- och medborgarnämnden initiera ett riktat möte med den 
lokala basketföreningen i Vivalla angående sportens och det utövande ungdomarnas 
förutsättningar i närområdet, eller en politiker kopplad till Byggnadsnämnden träffa Art Kod-
projektets ungdomar för samtal om hur ett torg ska utformas. 
  
De riktade mötena ska till skillnad från de allmänna vara så specifika som möjligt, där 
samordnaren ansvarar för att relevant politiker träffar relevant ungdomsgrupp och där 
informationsfasen anger så tydliga ramar som möjligt. Samordnarens roll är dessutom att hitta 
länkar mellan den aktuella ungdomsgruppen och andra ungdomsgrupper med likartade intressen 
och sammanföra dessa till ett och samma möte.  

3. Resurser 
3.1 En centraliserad modell – med centraliserade resurser 
Modellen utgår från en centraliserad organisering av arbetet där varje möte mellan politiker och 
ungdomar börjar och slutar vid samma instans. Ett alternativ till detta vore att decentralisera 
modellen och lägga över ansvaret på fler parter. Men för att effektivt kunna granska, organisera 
och analysera arbetet med ungdomsdialogen bör arbetet utgå från en och samma enhet. 
  
Utgångspunkten och kärnan består av en tydlig ingång för både politiker och ungdomar i form av 
en samordnare och ett varumärke. Men för att modellen ska fungera krävs också engagemang 
från politiken samt att satsningen/varumärket etableras genom marknadsföring. 
  
För att modellen ska kunna sjösättas krävs satsningar på tre plan:  

1) anställd personal 
2) engagemang från såväl politik som förvaltning  
3) marknadsföring 

3.2 Minst en samordnare på heltid 
Med tanke på att modellen föreslår en centraliserad organisering är det nödvändigt för att arbetet 
med ungdomsdialogen ska fungera att en person vars enda samt huvudsyssla är att jobba i 
enlighet med samordnarens ansvarsområden som förklaras i modellen. 
  
Modellen förutsätter minst en heltidstjänst som samordnare. Samordnaren ska med 
regelbundenhet ha möjlighet till dialog med tjänstemän som kan bidra till samordnarens arbete att 
vidareutveckla modellen. De nya statliga ungdomspolitiska bidrag som börjar gälla från och med 
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årsskiftet skulle kunna vara ett sätt att minska kommunens egen ekonomiska insats i arbetet med 
ungdomsdialog. 
  
En kravprofil för den person som ska få rollen som samordnare bör innehålla tydliga drag som att 
vara en människokännare, ha stor social kompetens samt vara trygg i att både initiera och 
moderera samtal. En akademisk bakgrund från humaniora som retorik eller samhällsvetenskap, 
exempelvis statsvetenskap, är att föredra. Kravprofilen bör även innefatta praktiska och 
dokumenterade erfarenheter av arbete med ungdomar från exempelvis utbildningsväsendet, 
förenings- eller fritidsgårdsverksamhet. 
  
Kännedom om den kommunalpolitiska organisationen är att föredra utöver goda kunskaper om 
demokrati i allmänhet – både ur ett historiskt och samtida perspektiv. 
  
Slutligen bör ett krav vara mycket goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift då 
en stor del av samordnarens roll är att dokumentera, moderera och kommunicera med inblandade 
parter. 
  
Meriterande bör även vara goda grundläggande tekniskt digitala kunskaper samt en trygghet i att 
vistas på webben i sociala medier. 

3.3 Politikens engagemang och tid 
Den andra grundstenen i modellen är politiken och dess ambitionsnivå och engagemang. I samtal 
med ett fåtal politiker i Örebro kommun har det framkommit att det skulle anses vara rimligt att 
avsätta 1-2 tillfällen dagtid såväl som kvällstid på ungdomar och deras möjligheter till inflytande. 
Av vissa politiker kommer det krävas mer tid än så, och av andra mycket mindre. 
  
Det är angeläget att Örebro kommuns politiker inser att utan deras engagemang och möjlighet att 
avsätta tid för ungdomsdialogarbetet fungerar inte modellen. Samtidigt ska sägas att modellen 
utgår från ett effektivt arbetssätt och varje ungdomsdialog ska ses som väl investerad tid. 

Som ett första steg föreslås att den nya mandatperiodens politiker i Kultur- och 
medborgarnämnden reflekterar över sina uppdrag samt hur mycket tid man är beredd att avsätta 
för ungdomsdialoger. 

3.4 Ett varumärke som kan spridas 
Den sista stora satsningen som behövs är att lansera ett nytt varumärke för arbetet med 
ungdomsdialog som snabbt går att sprida och etablera. En tydliga ingång med många kanaler in 
behöver utformas där saker som grafisk profil, logotyp och en teknisk plattform för webben ingår. 
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Om vi tittar på Västerås kommun finns numera en separat webbplats enbart för stadens satsning 
på ungdomsdialog med både fakta om projektet och redaktionellt innehåll. Webb och sociala 
medier hanteras och underhålls av de två samordnare som kommunen anställt för projektet vilket 
ger en god insyn i kommunens arbete och satsning på ungdomsdialog för såväl politiker som 
medborgare. 
  
Inom ramen för samordnarens arbetsuppgifter ingår i viss mån redaktionellt arbete som att 
moderera och informera via sociala medier, skicka nyhetsbrev samt på sikt eventuellt publicera 
webbartiklar om det fortgående arbetet.  

4. Att gå vidare 
Med modellen för ungdomsdialog som grund är nästkommande steg i att sjösätta ett konkret 
arbete med ungdomsinflytande och dialog relativt tydliga. Förutom att ett beslut behöver tas om 
satsningen i berörda nämnder finns frågetecken som behöver rätas ut. Modellen behöver även 
prövas skarpt en period med efterföljande analys, utvärdering samt vidareutveckling.  

4.1 Begränsa eller bredda satsningen? 
I olika nämnder och förvaltningar i Örebro kommun arbetas det redan med medborgardialog i 
olika former och skepnader. Ingen specifik och konkret satsning har dock ännu gjorts mot 
målgruppen ungdomar. Klart är dock att Örebro kommun på ett övergripande plan har en 
medvetenhet om att en medborgardialog bör föras, men att det i många fall saknas verktyg och 
former för det – speciellt när det kommer till ungdomsinflytande.  

Den modell som här redovisas kan utan svårigheter implementeras i alla kommunens olika 
nämnder. Det skulle resultera i bredare möjligheter till inflytande för ungdomsgruppen samt en 
möjlighet för alla politiker att delta i ungdomsdialogsatsningen. Kulturhuset ser ingen anledning 
till varför Örebro kommuns ungdomars inflytande ska behöva begränsas till att enbart ges 
utrymme i en eller ett fåtal av kommunens nämnder.  

4.2 Tillhörighet – vilken förvaltning ska instansen för ungdomsdialog tillhöra? 
Utgår vi varifrån uppdraget ursprungligen kom är det rimligt att samordnaren och instansen för 
ungdomsdialog hamnar i Kultur- och fritidsförvaltningen. Tittar vi istället på modellen som ett 
verktyg och en satsning som i enlighet med våra slutsatser bör vara gällande för hela kommunen 
och alla dess nämnder föreslås istället att samordnaren och instansen för ungdomsdialog förläggs 
hos kommunledningen. 
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Det sistnämnda förutsätter att detta koncept mynnar ut i ett kommungemensamt tag kring arbetet 
med ungdomsdialog.  

4.3 Exempeldialoger våren 2015 
Modellen föreslås prövas under det första halvåret 2015 där totalt tre allmänna ungdomsdialoger 
genomförs. Dessa tre exempeldialoger ska ses som ett sätt för berörda politiker och ungdomar att 
dels känna på hur det är att delta i en dialog i enlighet med modellen, men ska även vara grund 
för analys och utvärdering av modellen. Den politiska målgruppen för dessa tre dialoger bör vara 
ledamöterna i Kultur- och medborgarnämnden samt Fritids- och turistnämnden eftersom dessa 
båda nämnder tillsammans ansvarar för frågor som rör ungdomars fritid. 
  
Syftet med exempeldialogerna är att ge en inblick i hur modellen fungerar i praktiken samt att de 
ger kunskap och erfarenheter om hur modellen kan utvecklas. Exempeldialogerna ska också 
utvärderas utifrån tidsåtgång för såväl samordnare och politiker som ungdomar etc. 

Kulturhuset och Art Kod ser att prövotiden med de tre exempeldialogerna ryms inom ramen för 
detta uppdrag och det ekonomiska bidraget på 80 tkr. Kulturhuset och Art Kod ansvarar därför för 
att dessa tre exempeldialoger genomförs samt att dess utfall utvärderas och analyseras. Vid behov 
kommer modellen att i efterhand kompletteras och vidareutvecklas. 
  
De tre exempeldialogerna föreslås vara av typen allmänna möten som ger en stor bredd i innehåll 
och deltagare. Föreslagna veckor och ungdomsarenor är:  

Vecka 9, 2015   Tegelbruket, Markbacken 
Vecka 13, 2015  Trädets kultur- och fritidscenter, Brickebacken 
Vecka 17, 2015 Kulturhuset / Café Deed, Norrcity 

Fortlöpande efter varje exempeldialog ska uppföljning och utvärdering från deltagarna ske. En 
utvärderingsrapport med analys av och om exempeldialogerna levereras till Kultur- och 
medborgarnämnden under sommaren 2015.  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