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1. Inledning 

Föreningen Scenit, tidigare Föreningen Kulturhuset, avslutar i och med denna rapport 

det arbete som påbörjades 2013 när Kulturnämnden gav föreningen i uppdrag att 

utforma ett förslag på hur ungdomsdialog – en metod för givande och legitima diskussioner och 

samtal mellan politiker och ungdomar i kommunen –  skulle kunna bedrivas.  

Efter testperioden våren 2015 överlämnar härmed Föreningen Scenit de slutsatser och 

förslag till fortsatt arbete som nämnden efterfrågat.  
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2. Bakgrund 

2.1 Uppdraget 

På uppdrag av Kulturnämnden (tidigare Kultur- och medborgarnämnden) i Örebro 

kommun har Föreningen Scenit i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen och 

Enheten för hållbar utveckling arbetat fram en modell för hur en medborgardialog 

riktad till ungdomsgruppen kan genomföras på återkommande basis. Mångfald, genus 

och folkhälsa betonas i uppdraget och såväl långsiktighet som kvalitativa och effektiva 

arbetsmetoder efterfrågas. Genom att återkommande genomföra ungdomsdialoger ska 

denna modell visa hur dessa i enlighet med det första folkhälsomålet ”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.  

I Örebro kommuns Policy för barnets rättigheter (Ks 527/2014) står uttryckligen att “Varje 

barn i Örebro kommun ska ha rätt att komma till tals och uttrycka sin mening och vara delaktig i 

frågor som rör barnet själv” följt av “Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 

mognad”. Denna kommunala policy går hand i hand med ett flertal rikstäckande mål om 

ungdomars möjligheter att påverka sin vardag och betonar samma målsättning: att ge 

barn och unga inflytande och delaktighet i samhällsfrågor som berör dem själva. Genom 

en satsning på Ungdomsdialog i enlighet med den modell som Scenit tagit fram får Örebro 

kommun en effektiv och kvalitativ metod att arbeta med.  

2.2 Modellbeskrivningen 

Föreningen Scenits modellbeskrivning “Ungdomsdialog i Örebro Kommun” (Km 530/2013) 

föredrogs i Kulturnämnden och Fritidsnämnden hösten 2014, och ett efterföljande 

arbete med att testa modellen under våren 2015 inleddes. Denna slutrapport behandlar 

de tre så kallade “exempeldialogerna” under denna testperiod. 

3. Exempeldialoger, vt 2015 

3.1 Tre dialoger av “Allmän” karaktär, på tre arenor 

Under våren 2015 planerade och genomförde Scenit tre exempeldialoger på 

ungdomsarenor i kommunen där politiker, tjänstepersoner och ungdomar träffades och 

diskuterade för både ungdomsgruppen och politiken aktuella frågor. (se punkt 2.7 

“Allmänna möten” i modellbeskrivningen, Km 530/2013). Scenit anlitade Beston Kalefa, 
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ungdomscoach och ansvarig för Tegelbrukets arbete med mänskliga rättigheter, som 

samordnare för de tre exempeldialogerna.  

De tre exempeldialogerna förlades alla på kvällstid och inbjudan gick ut brett i respektive 

närområde (med respektive ungdomsarena som geografiskt epicenter för 

marknadsföringen). Utöver detta togs muntlig kontakt med ungdomar av samordnaren 

och respektive ungdomsarenas personal.  

Alla ungdomar som visade intresse uppmanades att kontakta samordnaren eller 

respektive ungdomsarenas personal och förklara den eller de frågor som ungdomen ville 

lyfta på exempeldialogen. 

Inför de tre exempeldialogerna fick alla deltagande ungdomar information om att 

projektet “Ungdomsdialog i Örebro kommun” befann sig i en testfas och att dessa tre 

exempeldialoger var ett sätt för kommunen och Scenit såväl som ungdomarna att prova 

modellen och se hur den behöver stärkas eller förändras för att fungera. 

3.2 Deltagare 

* Under 2 av 3 exempeldialoger fanns även åhörare närvarande, i form av tjänstepersoner, media, 
ungdomsarbetare och i ett fall även ungdomar. Åhörarna deltog ej i dialogen.  

3.2.1 Datum och antal deltagare per exempeldialog

Datum Plats

Antal
deltagande 
politiker

Antal 
deltagande 
tjänste-
personer

Antal 
deltagande 
ungdomar, 
flickor

Antal 
deltagande 
ungdomar, 
pojkar

Exempeldialog 1* 15-02-25 Tegelbruket 3 2 5 5

Exempeldialog 2 15-03-26 Café Deed 4 3 2 0

Exempeldialog 3* 15-05-05 Föreningen
Trädet 3 2 8 6

3.2.2 Deltagande politiker och tjänstepersoner

Datum Plats
Deltagande 
politiker

Deltagande 
tjänstepersoner

Exempeldialog 1 15-02-25 Tegelbruket
Jonas Håård 
Anneli Appelskog  
Maud Hadders

Maria Lindborg 
Ulf Lindin

Exempeldialog 2 15-03-26 Café Deed

Behcet Barsom
Anna Torgny
Johan Svanberg  
Willhelm Sundman

Maria Lindborg 
Ulf Lindin
Kicki Hendahl

Exempeldialog 3 15-05-05 Föreningen
Trädet

Behcet Barsom
Christina Bremer
Johan Arenius

Christer Moll
Kinna Artmark
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4. Genomförande 

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

Till varje exempeldialog kallades politiker och de ungdomar som på förhand i 

marknadsföringsfasen uttryckt ett intresse att delta. Den teoretiska formen för 

“Allmänna möten”, som i modellbeskrivningen förespråkas, kunde inte till 100% hållas. 

Detta framförallt på grund av att dessa exempeldialoger under testperioden var 

initierade av ungdomsdialogprojektet, och inte på eget initiativ av ungdomar eller 

politiker. I det framtida, skarpa ungdomsdialogarbetet kommer varje möte mellan 

politiker och ungdomar få en större legitimitet då initiativet till dialogerna kommer ha 

sitt ursprung hos antingen ungdomsgruppen eller politiken. 

De frågor som behandlades i exempeldialogerna var av olika karaktär och berörde 

många olika politiska områden vilket sammantaget ledde till ett mycket brett innehåll. 

Frågorna sträckte sig även upp till regionalpolitisk nivå, vilket är att ta i beaktning i det 

fortsatta arbetet. 

Dialogerna genomfördes i en avslappnad miljö. Trots samordnarens viktiga roll att 

moderera samtalen och uppmana till en konkret diskussionsnivå gjordes detta på ett 

avspänt, ödmjukt och så obyråkratiskt vis som möjligt utan att förlora mötets legitimitet.  

Till varje exempeldialog hade ungdomarna på förhand bestämda ämnen och frågor som 

skulle avhandlas, men då varken underlaget av politiker eller tjänstepersoner var helt 

anpassat till frågorna fick ett flertal frågor som ej kunde besvaras läggas på 

samordnarens bord för uppföljning i efterhand.  

Efter varje exempeldialog, som i snitt pågick i en dryg timme, gjordes en avstämning 

med alla deltagare som fick återge sina reflektioner kring exempeldialogernas former.  

De frågor som inte på plats kunde besvaras eller avhandlas drev samordnaren 

tillsammans med respektive ungdomar vidare vid sidan av exempeldialogerna tills dess 

att frågan ansågs vara tillräckligt utredd och ungdomarna ansett sig ha fått tillräckligt 

adekvata svar.  

4.2 Exempel på frågor/ärenden och resultat 

Nedan följer ett urval av de frågor som ungdomarna valde att ta upp i samt även 

resultatet av att det behandlades på exempeldialogerna.  
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Exempeldialog 1 
  
Köns- och åldersdiskriminering på Regional Örebro läns ungdomsmottagning 

Flickor över 20 år fick inte gå till ungdomsmottagningen medan den övre åldersgränsen 

för pojkar var upp till 25 år. Något deltagarna inte kände till under genomförandet av 

denna exempeldialog var att Region Örebro län en dryg månad tidigare redan hade tagit 

beslut om att införa en jämn åldersgräns. Beslutet hade dock ännu inte verkställts utan 

den jämna åldersgränsen skulle träda i kraft “någon gång under 2015”. 

Exempeldialog 2 
  
Satsning på mer tjejinriktad fritidsverksamhet för tonåringar 

Krav på tydlig och praktisk satsning för ett “Tjejernas Arena” i Örebro där flickor som 

lever i en hederskultur ska få möjlighet att ha en aktiv fritid utan att behöva “smyga” till 

ordinarie blandaktiviteter. En dag i månaden i snitt räcker inte på långa vägar anser 

ungdomarna som lyfte fråga.  

Detta resulterade i en samstämmighet om att frågan är väldigt komplex men oerhört 

viktig att jobba vidare med vilket kommunen också redan gör på olika sätt. I samtalet 

framkom också en okunskap bland några av de deltagande politikerna som ledde till att 

personerna i fråga deltog i en utbildningsdag i ämnet och därmed ökade sina 

kunskapsnivåer generellt om hedersproblematiken.  

Exempeldialog 3 

Ett flertal frågor väcktes, som förslag på nya busslinjer, önskemål om etablering av nya 

grillplatser och regnskyddande samlingsplatser, ett ökat synliggörande av fritidsgården/

Trädet och utökade öppettider av biblioteket.  

Inga av dessa frågor har nått en punkt där ungdomarna fått en godtagbar och tillräcklig 

återkoppling, vilket framförallt beror på resursbrist under denna testperiod men också 

på att exempeldialogen genomfördes kort innan semestermånaderna. Samordnaren har i 

uppföljningsarbetet sökt svar på de flesta av ungdomarnas frågor men har inte fått den 

återkoppling som önskats. Detta har kommunicerats med Trädets verksamhetsledare 

som vidarebefordrat informationen till ungdomsgruppen. 
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4.3 Deltagarnas reflektioner 

Politikernas reflektioner:  

• Samstämmigt positiva till formen (fysiska träffar) och upplägget som helhet. 

• Längden på dialogen, 1-1,5h, ser de som alldeles lagom. Eventuellt lite längre, inte 

kortare. 

• Relevanta politiker/tjänstepersoner till respektive fråga anses vara en 

grundförutsättning för ett lyckat dialogarbete. 

• Lagom strukturerat och väl modererat. Lagom stor grupp anses vara 8-12 ungdomar 

och 3-5 politiker och tjänstepersoner. 

Ungdomarnas reflektioner: 

• Uppskattar att politikerna vill och tar sig tid att träffa dem och känner att de tas på 

allvar. 

• Alla har känslan av att de kommer att få svar på sina frågor även om allt inte kunde 

besvaras på plats. Denna känsla härleds av dem själva främst till samordnarens 

förtroendeingivande sätt att leda ungdomsdialogarbetet.  

• Tycker att samtalen var effektiva tack vare samordnarens moderering. Uppskattar att 

samordnaren förberedde dem innan träffen. 

• Tycker att politikerna var mycket mer ödmjuka än de hade föreställt sig, och de har 

känslan av att det de pratade om mottogs med respekt och allvar. Politikerna och 

tjänstepersonerna uppfattades som engagerade och lösningsorienterade.  

• Många ungdomar uttryckte att deras bild av politiker som “stela” personer 

förändrades totalt. 

• Tycker samstämmigt om formen för dialogen, vissa anser dock att man som 

ungdom kanske behöver vara med på ett par eller flera dialoger för att känna sig 

varm i kläderna och våga ta mer plats. 

Specifika reflektioner för Exempeldialog 3, på Föreningen Trädet 

Reflektionerna efter exempeldialog 3 står i kontrast mot de goda vitsord och generellt 

goda respons som deltagarna uttryckte efter exempeldialog 1 och 2. Efter den tredje 

exempeldialogen på föreningen Trädet framkom kritik från de deltagande ungdomarna; 

inte mot modellen, formen eller själva dialogmetoden, utan mot majoriteten av de 

politiker som deltog i dialogen. Kritiken bestod till störst del av att ungdomarna kände 

sig förlöjligade, att dessa politiker inte tog ungdomarnas frågor på allvar, och att 

attityden var starkt ifrågasättande och generellt negativ. Ungdomarna uttryckte en stor 

besvikelse över detta, då de på förhand av projektet och samordnaren fått förklarat för 

sig att trots att detta är en exempeldialog inom testperioden kommer själva innehållet att 

bemötas legitimt och med stor seriositet.  

8



Även samordnaren instämmer i kritiken, där hans uppfattning är just att många av de 

frågor och synpunkter som ungdomarna lyfte under dialogen marginaliserades av dessa 

politiker till den grad att det närmast kan beskrivas som ett förlöjligande. Kontentan i 

reflektionssamtalen med ungdomarna var att trovärdigheten för förtroendevalda och i 

synnerhet politiker sjunkit dramatiskt bland de deltagande ungdomarna.  

5. Slutsatser 

Ett flertal slutsatser har kunnat dras efter dessa tre exempeldialoger, och i det stora hela 

skiljer sig inte slutsatserna från de teoretiska som angavs i modellbeskrivningen (Km 

530/2013).  

1. Fysiska dialoger som grund – andra metoder som komplement 

I alla de reflektionssamtal och utvärderingar som gjorts under testperioden har ingen 

motsatt sig den fysiska formen där ungdomarna faktiskt träffar politiker och 

tjänstepersoner fysiskt. Tvärtom uppskattas denna dialogmetod, då ungdomarna 

framförallt känner att de tas på allvar och den respekt som förmedlas genom att 

politiker och tjänstepersoner tar sig tid att åka ut och träffa ungdomarna på plats.  

Utöver denna kvalitativa metod för att bedriva ungdomsdialog krävs en hel del 

kvantitativa komplement. Statistiska undersökningar, marknadsföring, diverse 

envägskommunikativa metoder och annat krävs som komplement för att kunna 

genomföra och vidareutveckla denna modell på ett effektivt vis. Resultatet av en 

ungdomsdialogträff  skulle också kunna resultera i en eller flera kvantitativa moment, 

som exempelvis ett statistiskt inslag via Örebro kommuns digitala 

marknadsföringskanaler för att samla in mer data och åsikter om en specifik fråga. 

På liknande sätt kan befintliga kvantitativa metoder leda till fysiska ungdomsdialoger. 

Det ena utesluter inte på något sätt det andra.  

2. Funktionen Ungdomsdialog behöver finnas centralt i kommunen 

En viktig grundbult i metoden som både har styrkts teoretiskt och nu också praktiskt är 

att relevans är nyckeln till framgång. Specifika frågor från ungdomsgruppen behöver i 

ungdomsdialogarbetet bemötas av relevanta politiker och tjänstepersoner från relevanta 

nämnder och förvaltningar. Politiker i Kulturnämnden kan eller ska inte behöva 

behandla frågor som ligger utanför deras arbetsområde, och omvänt ska inte en 

intresseorienterad ungdomsförening behöva bemöta specifika frågor från politiken 

angående något föreningen inte har kunskap om. 
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Det behövs en central ingång, “en kanal in” till ungdomsdialogarbetet, och denna 

centrala ingång bör ligga centralt på kommunen. Beroende på underlag av frågor och 

deltagare ska relevanta politiker och tjänstepersoner träffa relevanta ungdomar och 

ungdomsgrupper. Ett centralt mottagande av dessa frågor, med en resurs i form av en 

samordnare, kan organisera ungdomsdialogarbetet på ett mycket effektivt sätt.  

Av dessa anledningar är det vitalt att ungdomsdialogarbetet inte är knutet till en drifts- 

eller programnämnd, utan bör vara kommunövergripande så att innehållet i dialogerna 

får möjlighet att spreta, på samma sätt som ungdomars frågor, funderingar och 

engagemang i samhällsfrågor spretar. 

3. Krävs en resurs i form av en samordnare 

Någon, och på sikt kanske några, behövs som resurs för ett kommunalt 

ungdomsdialogarbete. Samordnarens primära roll består utöver samordningen av 

ungdomsdialogarbetet också i att vidareutveckla föreslagen modell med kompletterande 

metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. En enkel fråga i en ungdomsdialog kan sätta 

igång flera andra och i vissa fall mycket stora processer som kräver kontinuerlig 

uppföljning. Denna resurs är en förutsättning för att ge ungdomsdialogarbetet 

legitimitet. I testperioden har det med tydlighet framkommit att det tar tid och energi att 

följa upp dialogerna. Utan någon som har ett tydligt samordnaruppdrag kommer 

resultat och återkoppling efter genomförda ungdomsdialoger att falla mellan stolarna.  

Samordnarens roll är också att bli den tydliga kontaktpersonen som ungdomar, 

tjänstepersoner och politiker kontaktar vid behov av dialog mellan politiker och 

ungdomar. Sammanställningen av de karakteristiska önskemål och kompetenskrav för 

samordnartjänsten som anges i modellbeskrivningen (se punkt 3.2 i 

modellbeskrivningen, Km 530/2013) ska ses som en utgångspunkt.  

4. Ett lyckat ungdomsdialogarbete behöver långsiktiga mål och resurser 

Många ungdomar behöver “utsättas” för metoden flera gånger, då blyghet och osäkerhet 

gör att de inte riktigt vågar till en början. Att som 13-16-åring överhuvudtaget samtala 

med politiker och tjänstepersoner är många gånger avskräckande. På samma sätt kan 

politiker ha svårt att veta hur de ska bete sig när de samtalar med ungdomar. Genom att 

gång på gång “utsättas” för metoden kommer trösklarna på sikt att bli betydligt lägre.  

5. Politikernas stora ansvar 

Den mest tydliga insikten och slutsatsen är politikers och tjänstepersoners stora ansvar 

när de deltar i ungdomsdialoger. Dessa vuxna deltagare kan å ena sidan lyfta hela den 

politiska institutionen genom att förmedla en positiv och respektfull bild av politiker i 

allmänhet. De kan även rasera förtroendet för politiken genom att ha en negativ och 
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defensiv attityd, förlöjliga ungdomar, använda härskartekniker som aldrig skulle 

användas om motparten var vuxna, vilket inte ger denna modell den legitimitet och 

seriositet som krävs för ett givande och lyckat samtal.  

6. Förslag till fortsatt arbete 

Processen som Kulturnämnden i samråd med Fritidsnämnden påbörjat genom 

Föreningen Scenits uppdrag behöver lyftas till en högre politisk nivå för fortsatt arbete. 

Modellbeskrivningen och denna slutrapport slår fast att ungdomsdialogarbetet i Örebro 

kommun är något som bör innefatta hela den politiska organisationen, och inte enbart 

två av driftsnämnderna. Vidare bör det tas i beaktning att ungdomars frågor kan sträcka 

sig upp till regionalpolitisk nivå, och ungdomsdialogarbetet bör därför ha detta i åtanke i 

den fortsatta utformningen av hur ungdomsdialogarbetet ska verkställas.   

Förslagsvis ges Kommunledningskontoret via Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

en långsiktig plan för ungdomsdialogarbetet som på ett klokt sätt sammanvävs med 

befintliga och kommande satsningar på medborgardialog i Örebro kommun. 

Med nytt eller fortsatt projektstöd ställer sig Föreningen Scenit till kommunens 

förfogande i det fortsatta utvecklingsarbetet, om så önskas. 
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