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SAMMANFATTNING 
 

Under vår praktiktid 2005 fick vi uppfattningen att kommunala verksamheter har stort 

intresse av att komma i kontakt med ungdomar eftersom deras åsikter och tänkesätt anses 

betydelsefulla som underlag vid ungdomssatsningar. Vi ville utifrån detta undersöka om det 

fanns kommunala kanaler och arenor som kommuner använder för att få fram en dialog med 

ungdomar. För att besvara vår frågeställning begränsade vi oss till en kommun, Botkyrka.  

 

Syftet är att undersöka och beskriva vilka kommunikationsstrategier Botkyrka kommun 

använder sig av för att skapa en dialog mellan kommun och ungdom. 

 

Uppsatsen grundas på en kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda i den utvalda 

kommunen. Vi har gjort muntliga intervjuer och mailintervjuer med tjänstemän och politiker 

utifrån tre representativa kommunförvaltningar inom barn- och ungdomsområdet.  

 

Resultatet visar att kommunala ungdomskanaler till stor del är strukturellt uppbyggda och 

medverkar i den samhälliga debatten främst som remissinstans. Skolan är då en central länk 

mellan kommun och ungdom, eftersom det är här informationen kan spridas och nå den 

enskilda individen. För att få en balans i kommunikationen måste det finnas ett tydligt 

samarbete mellan kommun och skolledning samt att ungdomarna behöver en budbärare som 

står på deras sida för att stödja och lotsa. För att kommunen ska kunna tillvarata ungas 

åsikter, tankar och idéer ligger det i deras intresse att göra en ekonomisk prioritering 

beträffande arenor där ungdomar kan få uttrycka sig. Det handlar om att se ungdomar som en 

investering samt en kraft för samhället.  

Utifrån valda teorier är ungdomsfulläktige, Alby ungdomsråd och barnombudsmannen 

kommunikationsstrategier och beroendevariabler för att kommunikationen ska fungera 

mellan kommun och ungdom.   

 

Nyckelord:  

Kommunikation, Kommun, Ungdom 
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1. INLEDNING 
 
LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, startades av ungdomsstyrelsen 2001. Projektet 

är utarbetat i samverkan mellan olika kommuner och ungdomsstyrelsen. Detta har resulterat i 

en modell för uppföljning och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. 

Första steget i denna metod innebär att skaffa sig kunskap om hur ungdomarna i den egna 

kommunen har det, och vad de tycker är viktigt. Detta görs med en enkätundersökning som i 

första hand är tänkt att genomföras i skolan. Utifrån denna ska kommunerna se över sina 

strategier och mål för den kommunala ungdomspolitiken. Man anser att kunskapen om 

ungdomarnas situation i kommunen kan utveckla ungdomspolitiken. 

På ungdomsstyrelsens webbsida finns artiklar som handlar om kommunal ungdomspolitik 

samt tips och metoder för att utveckla denna politik. Vad man trycker på är ungas inflytande, 

delaktighet och samverkan mellan olika kommunala förvaltningar. De åsyftar att 

framgångsfaktorn ligger i kommunens vilja att lägga ner resurser på ungdomarnas inflytande 

samt att politiker ska dela med sig av makten och ta ungdomarna på allvar.  

Adrienne Sörbom vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet har studerat nio 

kommuner som arbetar aktivt med ungdomspolitik i samverkan med Ungdomsstyrelsen. 

I sin rapport ”Den goda viljan” förklarar hon att trots kommunernas visade intresse för 

ungdomar har de unga ändå svårt att påverka samhällsutvecklingen. Hon beskriver att 

tjänstemän och politiker ser olika på detta problem. Tjänstemän tycker att informationen om 

vilka möjligheter som finns har nått ut för dåligt till ungdomarna medan politiker anser att det 

inte finns utrymme att lyssna på de unga.  

1.1 Problembakgrund 

Efter en praktikperiod på två stockholmrelaterade kommuner fick vi en viss insyn i olika 

aktuella ungdomssatsningar. Vi fick se hur en förvaltning och en fristående kulturenhet, under 

kommunal förvaltning, gick tillväga för att föra en dialog eller kommunicera med ungdomar. 

Våra olika erfarenheter från praktikperioden resulterade i slutsatsen att det förekom en 

bristfällig kommunikation mellan kommun och medborgare, vilket i detta fall åsyftas till 

ungdomar. Med bakgrund av detta föll det sig naturligt för oss att titta närmare på de 

kommunikationsstrategier som en kommun använder sig av för att kommunicera med 

ungdomar. 
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1.2 Problemformulering 

Hur arbetar en kommun med kommunikation, för samverkan med ungdomar? 

• Finns det kommunala arenor och kanaler där man tar hänsyn till ungdomars åsikter, 

tankar och idéer? 

• Vilka hinder finns vid en kommunikation? 

  
1.3 Syfte 

Vi vill undersöka och beskriva vilka kommunikationsstrategier en framgångsrik kommun 

använder sig av för att skapa en dialog mellan kommun och ungdom. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att kunna svara på vår frågeställning har vi begränsat oss till en kommun. 

Botkyrka kommun är en av de kommuner i Sverige som har lägst genomsnittsålder, 36 år. 

Två år i rad har Botkyrka utsetts till Stockholms läns bästa barnkommun och 2002 utnämndes 

Botkyrka dessutom till årets ungdomskommun.  

I kommunkompassen har Botkyrka kommun fått höga betyg. Kommunkompassen är ett 

verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Det har använts i ett flertal 

kommuner runt om i norden och Svenska kommunförbundet prövar för närvarande 

Kommunkompassen som ett av flera instrument för kommunal kvalitetsutveckling. 

Ett av huvudområdena är att titta på tydligheten i samspelet mellan tjänstemän och politiker. 

En annan kategori är offentlighet, öppenhet och demokratisk kontroll. Inom dessa båda 

kategorier uppnår kommunen höga resultatsiffror.1 Det är utifrån dessa framgångar och 

satsningar och som vi intresserat oss för Botkyrka kommun. 

Fanns här ett speciellt tillvägagångssätt vad det gäller att kommunicera med ungdomar?  

Vi fokuserar på den kommunala strukturen och utgår från Botkyrkas kanaler och tre  

förvaltningar, vilka vi ansåg hade mest kontakt med ungdomar. De utvalda förvaltningarna är 

Barn och ungdom, Kultur och fritid, Utbildning och arbetsmarknad. Eftersom vi valt att 

belysa kommunikationen utifrån kommunens perspektiv har vi lagt mindre vikt vid ungdomar 

och skola.  

                                                 
1 Kommunkompassen (030604) 
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2. METOD 
Olika metoder kan användas för att samla in data. Vi har främst använt oss av kvalitativt 

material och beskriver nedan varför vi valt just denna metod. Vi använder oss av både primär 

data, i form av de intervjuer vi gjort, och av sekundärdata. Sekundärdata är uppgifter som 

används av forskaren som härrör från andra redan insamlade källor som till exempel 

artiklar, tidigare forskning, offentliga register med mer.2 

 

2.1 Kvantitativ undersökning  

Vi vill genom denna metod få en djupare förståelse för vår frågeställning. Intervjumaterialet 

ska hjälpa oss att beskriva den helhet och det sammanhang vi valt att fördjupat oss inom.   

Syftet med kvalitativ undersökning är att det är de intervjuades uppfattning eller tolkning av 

problemområdet som uppmärksammas. 

Typiska kännetecken för en kvalitativ metod är att man får en riklig information om få 

undersökningsenheter och att insamlingen av informationen ligger nära den verklighet man 

vill undersöka. Metoden bedrivs utifrån osystematiska och ostrukturerade förklaringar, till 

exempel genom djupintervjuer utan helt fasta frågor eller svarsalternativ.  

Styrkor med informationen är att man kan få fram nya uppfattningar och åsikter vilket kan 

mynna ut till att problemställningen kan belysas ur andra perspektiv. Svagheten kan ligga i att 

man inte har någon garanti för att den information som samlas in är relevant för den 

frågeställning man har valt.  

Metodens flexibla planering och nära förhållande till informationskällan borde medföra 

relevanta tolkningar. Det negativa i detta utslag kan vara att man får in olika slags information 

som gör att tolkningen inte blir tydlig  

 

2.1.1 Intervjuer 

Vi har gjort sju djupintervjuer, respondent intervjuer, med personer som vi ansett vara 

relevanta för ökad förståelse inom vårt problemområde.3 Vi har även kompletterat detta 

material med ytterligare tre intervjuer som då har skett vi mail korrespondens.  

Dessa personer är främst tjänstemän i Botkyrka kommun.  

Vi har valt att göra djupintervjuer med följande personer:  

                                                 
2 Lekvall P. & Wahlbin C. (2001) 
3 Holme I. M. & Solvang B. K. (1997)  
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• Eva Jansson, kulturansvarig i Botkyrka kommun 

• Jens Sjöström, kommunalråd och ordf. i barn- och ungdomsnämnden/vd 

upplevelsecentrum 

• Sevgi Zengin, ungdomslots. Ansvarig för ungdomsfullmäktige i Botkyrka 

• Jörgen Andersson, informations- och marknadsföringsansvarig för kultur- och 

fritidsförvaltningen 

• Karin Lekberg, platschef/Subtopia 

• Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby/Albys ungdomsråd 

• Annika Risel, verksamhetssekreterare/Barn- och ungdomsförvaltningen 

Följande personer har vi intervjuat via mail korrespondens:  

• Ewa Hollén, barnombudsman i Botkyrka 

• Jesper Annell, informatör på barn- och ungdomsförvaltningen 

• Linda Norberg, informatör på utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

I ett inledande skede av uppsatsarbetet ville vi koncentrera oss på kommunikation inför 

kommande/pågående kultursatsningar för ungdomar från kommunens sida. Snart insåg vi att 

detta blev ett alltför snävt område där endast en lite del av kommunen, nämligen kultur- och 

fritidsförvaltningen, skulle komma att behandlas. Därför valde vi att utgå från kommunikation 

gällande ungdom utan preciserad inriktning. Således har det skett förändringar under resans 

gång beroende på vad intervjuerna gett. Det urval som undersökts har berott på utvecklingen 

av den information som vuxit fram bit för bit.4 

Vi har under intervjuerna använt oss av en bandspelare, med intervjupersonernas 

godkännande. Vid intervjutillfällena har en av oss ansvarat för intervjun medan den andre 

suttit med som ”back up”, det vill säga kontrollerat bandspelare och kunnat ställa spontana 

frågor om det blivit aktuellt. Därefter har intervjumaterialet renskrivits och finns både som 

original och i komprimerad version. Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer vilket vi 

ansett vara en tillgång i den bemärkelsen att vi varit två som kunnat bemöta de intervjuades 

svar med följdfrågor. Intervjuerna har haft ett semi- till strukturerat upplägg. Vi har haft 

färdiga frågor som skickats till intervjupersonerna minst en dag innan intervjun, så att 

intervjupersonerna kunnat förbereda sig.  När det sedan kommit upp intressanta infallsvinklar 

under en intervju har vi känt oss fria att gå i en annan riktning än vad som var tänkt från 

                                                 
4 Denscombe M. (2000) 
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början. De synpunkter som framkommit är ett resultat av undersökningspersonernas egna 

uppfattningar. Vi har sett det som viktigt att de själva, efter vår manual, fått styra 

utvecklingen av intervjun och lägga vikt vid de delar de ansett vara väsentliga.5  

På så sätt har vi fått en klar inblick i problematiken från intervjupersonens perspektiv.  

Urvalet av intervjupersoner har skett efter ett icke-sannolikhetsurval, urval som inte grundar 

sig på slumpmässighet.6 Vi har studerat hur Botkyrka kommuns kommunikationsstrategier ser 

ut idag och detta har baserat sig på personliga intervjuer med tjänstemän och politiker, vilka 

vi ansett vara representativa för kommunen. 

 

2.2 Observation 

Vår inriktning i uppsatsen beror på observationer vi gjort under vår praktikperiod tidigare 

under våren 2005. Vi praktiserade på olika Stockholmrelaterade kommuner och observerade i 

första fallet en direkt kommunikation mellan ungdom och kommun. I det andra fallet gällde 

det en indirekt observation mellan kommun och ungdom. Dessa observationer har ingenting 

med Botkyrka kommun att göra förutom att dessa väckte vårt intresse för en djupare 

förståelse gällande kommunikationsproblematiken. Dessa observationer var dolda, dvs. ingen 

visste att vi iakttog händelseförloppet av en speciell anledning.  Således finns dessa dolda 

observationer med som en del i vår slutdiskussion. 

 

2.3 Kompletterande undersökningar 

Vartannat år gör kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka en brukareundersökning. Denna 

undersökning som gjordes hösten 2004 har vi tagit del av för att få upplysning om hur 

ungdomar anser att de tar del av information som kommunen vill förmedla. 

Brukareundersökningens syfte är att få orientering om ungdomarnas intressen och delaktighet 

i de aktiviteter kommunen arrangerar. Hur undersökningen har utförts presenteras i Botkyrka 

avsnittet under rubriken Kultur- och fritidsvaneundersökning.  

 

2.4 Validitet och tillförlitlighet 

Vi är medvetna om att vårt urval av intervjupersoner kan ha spelat en viss roll för det resultat 

vi kommit fram till. Personerna i Botkyrka kommun är partiska och det har vi haft med i 

beräkningen under intervjuerna och när vi gjort vår analys. Vi har försökt hålla 

                                                 
5 Holme I. M. & Solvang B. K.  
6 Holme I. M. & Solvang B. K.  
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intervjufrågorna så neutrala och allmänna som möjligt. Dessutom har vi, vid vårt urval av 

intervju personer, valt människor som är insatta i och har en uppfattning om vår 

problemformulering. Detta för att öka undersökningens validitet. 

 

Tillämpning 

Vi har i detta avsnitt presenterat vårt tillvägagångssätt för att kunna besvara vår frågeställning 

gällande hur en framgångsrik kommuns kommunikationsstrategi ser ut gällande kommun och 

ungdom.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Inledningsvis kommer vi att definiera begreppet kommunikation med dess teorier och skolor.  

Vidare vill vi skapa en förståelse för hur man kommunicerar med en marknad och vilka 

strategiformer det finns när man vill lösa ett kommunikationsproblem eller utveckla 

samverkan i en kommunikation.  

 

3.1 Kommunikation  

Ordet Kommunikation härstammar från latinets ”Communicare” som översatt betyder att 

något blir gemensamt, att kommunikationen är ett utbyte av budskap.7  Det kommunikativa 

begreppet beskrivs ofta som en linjär modell där ett budskap kodas och tolkas mellan minst 

två olika aktörer; avsändare (A) och mottagare (B). (A) och (B) symboliserar, för att förklara 

hur kommunikationsprocessen fungerar, en kommunikation mellan två personer eller 

kommunikation mellan en organisation och en marknad. Vid marknadskommunikation kan 

kommunikationsförmågan anses som en strategisk resurs och betyda överlevnad för ett 

företag. En strategisk marknadskommunikation innebär en kommunikativ förmåga i att ange 

mål, analysera och värdera möjligheter och risker samt se egna styrkor och svagheter. Denna 

kompetens måste finnas eftersom misstag lätt kan bli förödande för till exempel ett företag.8 

 

Shannon och Weaver presenterade den grundläggande kommunikationsmodellen 

(Mathematical Theory of Communication) som framställer kommunikation som en linjär 

process, från källa via bland annat sändare, kanal och mottagare fram till informationens mål. 

De presenterade denna teori för att angripa de problem som uppstod vid överföring av 

information. I denna modell finns ingen återkoppling mellan sändare och mottagare, det vill 

säga ingen feedback. 

 

Begreppet kanal står för den väg där informationen sänds vidare. Exempel på kanal är den 

fysiska väg vilket signalen eller informationen överförs. De främsta kanalerna är ljusvågor, 

ljudvågor, radiovågor, telefonledningar, nervsystem.9  På vägen genom kanalen kan 

informationen påverkas av störfaktorer, brus, som gör att informationen, såsom sändaren 

                                                 
7 Nilsson B, Waldemarson A-K. (1995) 
8 Holm O. (2002) 
9 Fiske J. (1998) 
 



 
   
Kandidatuppsats 10 p, VT 2005    
Konst, kultur och ekonomi   
Södertörns högskola    

 12. 

avsåg den, förvanskas eller förstörs. Brusbegreppet omfattar alla signaler som inte sänts via 

källan, eller det som gör den avsedda signalen svårare att avkoda på korrekt sätt. Exempel på 

bruskälla kan vara miljön runt omkring eller att man börjar tänka på andra saker och blir 

okoncentrerad vid kommunikationsprocessen. Redundans minskar kommunikationsproblem 

genom att underlätta avkodningen för mottagaren exempelvis genom kända mönster, 

strukturer eller konventioner som är etiskt tilltalande, åsyftar Fiske. En avsändare som bygger 

in redundans i sitt meddelande kan kommunicera effektivare eftersom det kan nå en större 

publik. Ett redundant meddelande kan exempelvis vara ordet ”hej” när man möter en person 

man känner, eftersom det är förutsägbart vad man menar. Redundansens funktion handlar till 

stor del att undanröja kommunikationsproblem.  

Entropiska meddelanden har mer outvecklad förståelse eftersom de är mindre allmänna. Det 

är mer informationsrikt än ett redundant meddelande som är informationsfattigt. Om man i 

entropiska sammanhang tillämpar redundans kan man strukturera information och skapa 

sammanhang som möjliggör igenkänning, identifikation och tillhörighet. 10 Fatisk 

kommunikation uttrycker sällskaplighet och har att göra med relationer och 

relationsskapande. När individer möts och utbyter hälsningsfraser är exempel på fatisk och 

redundant kommunikation, som är nödvändig för bibehållande av relationer. Att försumma 

eller underlåta regler inom det konventionella beteendet kan innebära att relationen till den 

andre försämras. Redundans är ett redskap som är betydelsefullt för kommunikativa processer 

mellan människor samt en förutsättning för förståelse. 

 

3.2 Marknadskommunikation 

Om man frågar sig hur den kommunala verksamheten ska organiseras menar forskaren Ander 

Forssell att kommuner kan ses som företag. Anledningen till ”företagisering” av kommuner, 

att (efter)likna organisationsformen företag, är att kunna förbinda kommunen med den  

marknadseffektivitet som finns i företagens värld.  Kommunen är såväl producent som 

finansiär. Vi sätter in kommunen i ett marknadskommunikations perspektiv. I vårt fall ser vi 

ungdom som marknaden och kommunen som företag. Kommunen vill kommunicera med 

ungdomar dels för ett ökat medborgareinflytande och dels för att informera om bland annat 

kommunens aktiviteter. Kommunen har också till uppgift att fastställa behov och önskemål 

hos sin målmarknad (ungdomar i detta fall) och anpassa organisationen så att den kan leverera 

                                                 
10 Holm O. (2002) 
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den önskade tillfredställelsen effektivare än sina konkurrenter.11 Exempel på konkurrenter till 

kulturaktiviteter kan vara andra aktiviteter, invanda mönster och en tröghet att pröva 

någonting nytt.12 Denna uppgift ska ske på ett sådant sätt att konsumenternas och samhällets 

välbefinnande upprätthålls eller förbättras. Denna företagsorientering mot marknaden kallas 

samhällstillvänd marknadsföringsorientering.13 

 

För att kunna kommunicera med marknad eller till målgrupp finns olika metoder.  

Kotler skiljer mellan personlig och icke personlig kommunikation. Personlig kommunikation 

består av att två eller fler människor kommunicerar direkt med varandra. Detta kan ske via 

telefon, mail, Internet chat, face to face eller så kan budskapet kommuniceras genom ”word of 

mouth”. Det sistnämnda innebär att budskapet sprids genom en naturlig dialog mellan familj, 

vänner, grannar etc. Detta menar Kotler har stor kraft som kommunikationskanal. I personlig 

kommunikation finns utrymme för feedback. 

Icke personlig kommunikation innebär kanaler som leder budskap utan personlig kontakt eller 

feedback. Dessa icke personliga kanaler kan delas in i media, atmosfär och events. Med media 

menas tidningar, magasin, direkt mail, radio, tv, skyltar, affischer och on-line-media 

(webbsidor). Atmosfär innebär att omgivningen förmedlar en känsla. Ett exempel är en bank 

som ger ett förtroendeingivande intryck. Under events placeras presskonferenser, utställningar 

och happenings.   

 

Sten Bråten, kommunikationsforskare och sociolog beskriver termen 

Marknadskommunikation som kommunikation mellan företag och kundmarknad som 

företaget initierar- utåt till marknaden och inåt från marknaden. Kommunikationen går utåt 

som en aktivitet som företaget gör för att påverka marknaden samt inåt som företaget gör för 

att skaffa sig information om marknadsbeteenden. 

Marknadskommunikationens problem är styrningen och kontrollen av informationsflödet från 

marknaden och till marknaden. Det är svårt att få information tillbaka och relatera till vilka 

effekter som aktiviteterna har bidragit till menar författaren. Värdena på avsändar- och 

mottagarsidan kommer alltid vara olika och fortsättningsvis anser Bråten att det inte går att 

välja det budskapsinnehåll som faktiskt uttrycks för målgrupperna utan bara det innehåll som 

                                                 
11 Johansson S. G. (2000) 
12 Statens kulturråd (1991) 
13 Johansson S. G. (2000) 
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företaget önskar uttrycka. Det som man försöker överföra kan aldrig bli fullständigt uttryckt 

på mottagarsidan exakt så som avsändaren avsett att överföra. Samma budskap garanteras inte 

att mottagaren registrerar konstaterar Bråten.  

Olof Holm, filosofie doktor och docent vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms 

universitet, visar hur kommunikationsförmågan är som en strategisk resurs som kan betyda 

överlevnad för ett företag. Han anser att en strategisk kompetent är förmågan att ange mål, 

analysera och värdera möjligheter och risker samt se egna styrkor och svagheter är krav som 

måste ställas eftersom misstag lätt kan bli förödande för ett företag. Det är sådan kunskap som 

är viktig idag, anser författaren. Han tror att kommunikationsmodeller på ett linjärt vis (det 

vill säga: sändare, budskap, kanal och mottagare) har lite att göra med den komplexa 

strukturen som ligger i att åstadkomma verklig kommunikation.  Visst krävs kommunikativa 

mål utifrån en teoretisk medvetenhet, fortsätter Holm, men det behövs även kunnande att 

förstå, kritiskt värdera och kunna tillämpa kommunikationsteorier. Ett historiskt perspektiv, 

teoretisk medvetenhet, att tänka och handla strategiskt samt att inse marknadens realiteter är 

de fyra byggstenarna som finns i författarens referensram över en marknadsförings- och 

kommunikationsmodell som leder till utveckling för kompetensen, produkter och/eller  

marknader, hävdar Holm. För att nå kunskap eller insikt i verkligheten behöver man få 

erfarenhet om vilka teoretiska studier det finns, prövning i verkligheten och praktiska 

iakttagelser, tolkningar och reflektioner. Enligt Holm är det genom denna inblick som 

kreativitet och fantasi får större utrymme.  

 

3.3 Processkolan och Semiotikskolan14       

Processkolan inriktar sig i första hand på kommunikationsprocessens olika led, analyserar 

dem en i taget och ser vilka bruskällor som kan minimeras och vad i processen som kan göras 

effektivare i just detta specifika fall. När faktorer gör att kommunikationen mellan sändare 

(A) och mottagare (B) misslyckas (brus) menar anhängare av denna skola att 

kommunikationen är misslyckad.  Enligt semiotikskolan beror missförstånd som uppstår i 

kommunikationsprocessen på kulturella olikheter. Även ålder, kön nationalitet och social 

ställning är anledningar till missförstånd. Detta är, enligt den semiotiska skolan, inte ett 

exempel på misslyckad kommunikation utan närmast en källa till kulturell berikning och 

skapande och upprätthållande av subkulturer. För att minska risken för missförstånd hjälper  

                                                 
14 Holm O. (2002) 



 
   
Kandidatuppsats 10 p, VT 2005    
Konst, kultur och ekonomi     
Södertörns högskola   

 15. 

det inte att förbättra kommunikationsprocessens effektivitet, menar semiotikskolan. Man 

måste minska kulturella, sociala och andra skillnader som orsakar att människor tolkar samma 

meddelande olika eller skapar olika betydelser till en text, som semiotikerna föredrar att kalla 

det. Enligt den semiotiska skolan ligger alltså de avgörande faktorerna till missförståndet i 

samhällets uppbyggnad och kan inte elimineras annat än att samhället ändras. 

Semiotikskolans teorier lämpar sig mer för sociala och kulturella aspekterna av 

kommunikation.  

 

3.3.1 Processmodeller 

Newcomb introducerar en ny variable (X), till Shannon och Weavers modell, som står för 

informationen om vår sociala omgivning. Forskaren anser att det i förhållandet mellan (A) 

och (B) finns en symmetri kallad co-orientation som vi skulle kunna översätta som samspel 

mellan delen (A), som i denna figur tituleras kommun, och (B) som medborgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiske tolkar Newcombs triangulära system utifrån kommunikationens samhälliga roll, där 

huvudsyftet är att upprätthålla jämvikt i det sociala systemet. Denna modell förutsätter att 

människor behöver information, menar Fiske. I en demokrati är detta en rättighet och 

nödvändighet för att man ska känna sig delaktig i ett samhälle. Information om vår sociala 

omgivning måste finnas för att vi ska kunna reagera på den och i vår reaktion ha möjlighet att 

identifiera faktorer som vi har gemensamt med andra medlemmar i vår kamratgrupp, 

subkultur eller kultur. Variabeln (X) kan tolkas som avgörande om denna symmetriska 

relation ska fungera. Vad som kan inkräkta på detta system är om det inte finns en symmetri, 

enligt forskaren. Grunden består i att uppnå jämvikt men det finns krafter som kan ändra detta 

och en förändring i en del (A eller B eller X) gör att hela systemet förändras. Om (A) och (B) 

har likvärdig inställning så är det viktigt att de har en liknande attityd mot (X). Det är då dessa 

Figur 1.Newcombs modell (1953).  
. 

A = Kommun 

X =Information 

B= Medborgare 
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relationer blir i jämvikt. Vi kan tolka variabel (X) som exempelvis skola eller boende. 

Samhällsinformation till den sociala omgivningen måste här vara tillgänglig så medborgare 

och kommun kan kommunicera mot likriktad inställning. Ett exempel kan vara att 

medborgare och kommun samtycker gällande kultursatsningar i kommunen. Om relationen 

till kultursatsningen(X) skiljer sig kommer kommun(A) och medborgare(B) känna sig 

tvingade att kommunicera tills deras inställning har fått samma attityd kring (X). Detta bidrar 

till en starkare strävan att få fram en analog inställning mellan kommun(A) och 

medborgare(B) till kultursatsningen(X). Även fast (A) och (B) inte är samstämmiga i 

förhållande till (X) så finns lösningar varpå man kompromissar om att ”inte hålla med”. Det 

betyder att dialog finns och en överenskommelse har uppstått, utan att den måste innebära 

samstämmighet. 15 

 

Westleys och MacLeans modell är en förlängning av det ABX-system som Newcomb tog upp 

och som fortsättningsvis tar in en ny variabel som består av (C) som definieras som en 

kommunicerande funktion. De vidrör här en feedback diskussion som inte funnits med i de 

tidigare berörda teorierna. De vidgar modellen till en masskommunikationsfunktion. 

Feedback är avgörande för ABXC-modellens karaktär.  (C) är i denna modell en neutral 

kodare som agerar på mottagarens vägnar och utvidgar (B)s sociala omgivning. 

  

 
x

1 
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…. 
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       Figur 2.Westley and MacLean (1957).  

 

För att göra denna modell mer verklighetsskildrande kan man använda Fiskes tolkning av 

variablerna i relation till massmedier. (A) kan här tituleras som reporter vilken skickar sin 

                                                 
15 Fiske J. (2001) 
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artikel till tidningsreaktionen (C), vilket slutningen överför artikeln till publiken (B). Fiske 

anser här att (B) iklär sig rollen som beroende av (A) och (C) för att få den information han 

behöver för att orientera sig i den sociala omgivningen. Modellen tolkas som att 

massmedierna är betydelsefulla för att människor, publiken, ska kunna orientera sig mot sin 

sociala omgivning; skola, vänner, föreningar.16  

I Westleys och MacLeans ursprungliga text författas att kommunikatorn (C) intar en roll av 

att vara (B)s agent, som kan välja bort eller tillföra olika objekt eller händelseförlopp (X) för 

att de ska passa (B)s behov. Den centrala frågan som forskarna ställer i sin teori är varför (C) 

väljer (X) tillägnade mottagarens behov. Förklaringen ligger i att kommunikatorn måste 

tillfredssälla (B) på bästa sätt för att överleva. För att kommunikatorn (C) ska kunna utnyttja 

sin erfarenhet att påverka mottagaren, måste han ha information om förändringar i 

mottagarens tillstånd, för att sedan attribuera dessa i sin kommunikation till mottagaren.17 

 

3.4 Kommunikationsstrategier18   

När det gäller informationsområdet innebär strategi det bärande sättet att lösa ett 

kommunikationsproblem, oavsett om det gäller verksamheten eller en enskild återgärd. 

Kommunikationsstrategi kan definieras som ”det långsiktiga tillvägagångssättet för att med 

kommunikation bidra till att uppnå organisationens övergripande mål” (Erikson P.1998)  

I ett relationsperspektiv står strategin för den avgörande idén hur man löser och hanterar 

relationen med sin omvärld eller delar av denna omvärld.  

I kommunikativ planering ingår flera strategiska val. I strategivalet kommer ens personliga 

grundkommunikation i förening med organisatoriska syften. Om man ska genomföra en 

kommunikativ aktivitet behövs en grundläggande strategi där värdet ligger i ett ömsesidigt 

utbyte av information mellan sändare och mottagare. Den grundläggande 

envägskommunikationen har bytts mot dialog enligt nutida forskare som exempelvis Windahl 

och Signitzer (1992). De menar att målen bäst nås när medlemmar i en målgrupp får 

kommunicera med varandra och att organisationen skapar system för att möjliggöra detta.  

 

Det finns två Strategiprinciper som Larsson definierar som inifrån-strategier och utifrån-

strategier. Utifrån-strategierna innebär att man ger stöd och service till de grupper som önskar 

                                                 
16 Fiske J. (2001) 
17 Smith A.G. (1966) 
18 Larsson L. (2001) 
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information från organisationen. Dessa strategiformer medför utvecklade samråd och 

samverkan samt bistånd till grupper i samhället för att skapa egna nätverk i ett ämne som 

berör organisationen. Denna strategi kräver ett initiativ hos mottagarna, vilka organisationen 

inte ser som passiv aktör utan deltagare i processen samt användare av information. 

Strategier som bygger på en dialog har diskuteras av Dervin (1989). En dialogstrategi bygger 

på att planeraren går ut till dem han vill kommunicera med, dels för att skaffa sig en inblick i 

den situation de lever i och dels för att använda dem som rådgivare. Man lägger tyngdpunkt 

på krafter att tillgodose vad mottagaren behöver. Budskapet behöver vara förankrat i deras 

subjektiva behov. Dervin anser att om det sker en konsekvens i dialogen måste organisationen 

ändra sina kommunikationsformer, inte att mottagarna ska omvändas.  

En dialogstrategi betyder, utifrån Dervins synsätt, att planeraren använder sig av intervjuer 

och samtal med ett urval av mottagargrupper för att få underlag för återgärder. I stället för att 

gå ut i kampanj med affischer och annonser, för att få besökare till en aktivitet, studerar man 

vad som gjort att folk slutat gå dit.  

Banks (1995) diskuterar inte bara en dialog i ett inledningsskede utan också som huvudmetod 

för att nå ut till en hel målgrupp. Han hävdar att en dialog förutsätter att man avslöjar sin egen 

position och sina egna värderingar och intentioner i kontakt med den andre parten. Vidare 

krävs att man balanserar sina egna idéer och förslag med en öppenhet för alternativa versioner 

och uppfattningar av verkligheten, där man accepterar den andre identiteten. Det som även 

pointeras är att nå gemensam lösning på ett problem, vilket innebära att man ger upp sina krav 

på att ensam kontrollera den aktuella frågan och agendan.  

Konflikthantering är kanske nödvändigt för utveckling menar Larsson när det gäller 

dialogtänkandet. Han menar han att det krävs att man står i tjänst med mekanismer så att den 

andre deltagaren kommer fritt in i kommunikationsprocessen och kan initiera en kontakt med 

organisationen.  
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Tillämpning 

Grunden till val av dessa processmodeller ligger i att generera en visuell karta över vilka 

kanaler och arenor som finns för samverkan mellan kommun och ungdom i Botkyrka.  

Valda Processmodeller fokuserar på hur mellanleden påverkar kommunikationen mellan 

dessa. Vår egen modifierade modell, vilken presenteras i analysavsnittet, bygger således på 

beroende och balans mellan kommunikator och mottagare.  
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4. BOTKYRKA  
Botkyrka ligger mellan Stockholm och Södertälje och är en av Stockholm läns 25 

förortskommuner. Kommunen har ca 75 000 invånare och medelåldern ligger på 36 år, vilket 

är en av de lägsta i landet. Här utförs medvetna satsningar på upplevelseindustri och barn- 

och ungdomskultur. Botkyrka har från att ha associerats med monotona miljonprograms hus, 

vilka uppfördes i rekordfart under 60- och 70-talet, numera ett positivt laddat varumärke 

förknippat med Cirkus Cirkör, Latin King, Zingofilm/FanzineTV och förre detta Kulturhuset 

Rotemannen – numera omdöpt till Subtopia. Botkyrka satsar på en demokratisk dialog med 

sina invånare och mottot är ”Botkyrka - långt ifrån lagom”.  

 

4.1 Utvalda förvaltningar och nämnder  

Tre förvaltningar är representativa för den kommunikation vi valt att studera eftersom dessa 

förvaltningar har behov av en fungerande kommunikation med ungdomar. De fattar beslut 

inom områden som i stor utsträckning berör ungdomar.  

 

4.1.2 Kultur och fritid19 

På fritidsgårdar, bibliotek, bad och idrottsanläggningar bedrivs året om en omfattande 

verksamhet inte minst för barn och ungdom. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att 

Botkyrka skall vara en kommun där människor vill bo just därför att man erbjuds dessa 

kvaliteter. Konsthallen i Tumba centrum är ett exempel på nämndens arbete för att göra kultur 

tillgänglig för alla. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att förverkliga kultur- och 

fritidsnämndens mål, men föreningarna och de ideella organisationerna i Botkyrka har också 

en stor del i det varierade utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens arbete fördelar sig på tre avdelningar: Fritiden i Botkyrka, 

Kulturen i Botkyrka och Biblioteken i Botkyrka. De verksamheter, som beskrivs på 

hemsidorna om fritid, kultur och bibliotek, är i första hand de som bedrivs i förvaltningens 

egen regi. 

 

 

                                                 
19 www.botkyrka.se  
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4.1.3 Barn och ungdom20 

Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden är Jens Sjöström (s). I Botkyrka är all 

skolverksamhet inom förskolan och grundskolan organiserad i en gemensam barn- och 

ungdomsförvaltning sedan 1999. Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största 

förvaltning med cirka 1 miljard kronor i budget. Förvaltningen har ansvar för barn mellan 0–

16 år i förskola, familjedaghem, öppen förskola, språkförskola, förskoleklass, fritidshem, 

grundskola och särskola på grundskolenivå. Det är sammanlagt 75 enheter med knappt 3000 

anställda. 

4.1.4 Utbildning och arbetsmarknad21 

Nämndens huvuduppgifter består i att vara uppdragsgivare för gymnasieskolan, 

verksamheten vid Botkyrka Mediecenter, särskolan på gymnasienivå, vuxenutbildningen, 

särskola för vuxna och svenska för invandrare samt ansvarar för frågor om den högre 

utbildningen. Förvaltningen omfattar verksamheter så som arbetsmarknadsprogram 18–64 år, 

daglig verksamhet inom LSS, gymnasieutbildning, vuxenutbildning (grundläggande, 

gymnasial, svenska för invandrare och särvux) och även introduktionsprogram för nyanlända 

flyktingar.  

 
4.2 Kommunikationskanaler för medborgarna 

I redogörelsen ”Policy och ansvarsfördelning för Botkyrkadialogen” finns beskrivning av hur 

Botkyrkas kommunikationskanaler ska fungera. För att engagera medborgarna i beslut finns 

något som kallas ”Rådslag Botkyrka”. Här möts Botkyrkas invånare, föreningar, näringsliv, 

organisationer och kommunens medarbetare för att diskutera Botkyrkas framtid. Det man 

kommer fram till under dessa Rådslag kommer att användas i en strategidiskussion hösten 

2005 där resultatet kopplas till kommunens flerårsplan. Flerårsplanens mål lyder: för 

medborgaren i centrum och brukaren i fokus. 

”Botkyrkadialogen ska vara en arena med en mångfald av 

mötesplatser både i verkligheten och på nätet. Där ska medborgare, 

politiker och tjänstemän genom att bli tydliga i sina roller kunna 

mötas på så jämlika villkor som möjligt.”22  

                                                 
20 www.botkyrka.se (040428) 
21 www.botkyrka.se /omkommunen/organisation (050519) 
22 Policy och ansvarsfördelning för Botkyrkadialogen (041129) 
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Detta är en insats som vidtagits av Botkyrka kommun för att involvera medborgarna i beslut 

och åtgärder rörande framtiden.  

Kommunen är indelad i fem områdesgrupper som täcker hela kommunen. Syftet med dessa 

områdesgrupper är att skapa ett samarbete mellan de verksamma i området och att göra det i 

dialog med invånarna.23 Här ska man kunna fånga upp de lokala invånarnas önskemål och 

initiativ samt att finna sätt att utveckla området. Områdesgrupperna har ansvar för att frågor 

som uppkommer under dessa möten återförs till berörda förvaltningar samt nämnder, styrelser 

och beredningar.24 De fem områdena är följande: Alby, Fittja, Hallunda – Norsborg, Tullinge 

och Tumba – Storvreten. De som deltar i de olika områdesgrupperna är till exempel; 

kommunens förvaltningar, Bostadsbolag, boråd och föreningsråd, Landstingets närsjukvård, 

Centrumägare och företagarföreningar i centrumanläggningar.  

 

4.3 Kommunikationskanaler för ungdomar  

De ungdomskanaler som finns i Botkyrka och som leder till samverkan mellan ungdom och 

kommun presenteras nu. Denna kommunikationsprocess gör det möjligt för ungdomar att 

påverka samhällsfrågor.25 

 

4.3.1 Ungdomsfullmäktige26 

I tjänsteskrivelse daterad 041216 kan man läsa följande paragraf om de bestämmelser som 

beslutats gällande ungdomsfullmäktige.  

§ 1Ungdomsfullmäktige skall ge ungdomarna möjlighet att delta i en demokratisk 

organisation. Kommunen ska ge praktiskt stöd och dela med sig av sina kunskaper på 

området. Ungdomsfullmäktige ska väcka ungdomarnas intresse för att ta aktiv del i olika 

samhällsfrågor. Det ska i en dialog med kommunens beslutande organ kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och nämnder få inflytande över verksamheter och bidra med värdefulla idéer 

och synpunkter på frågor som berör och engagerar ungdomar. Genom denna dialog ska 

kännedomen om ungdomars värderingar och kunskaper växa och utvecklas samtidigt som 

ungdomarna lär sig hur de demokratiska beslutsformerna fungerar i kommunen.  

 

                                                 
23 www.botkyrka.se  2005-05-15 
24 www.botkyrka.se / Policy och ansvarsfördelning för Botkyrkadialogen 
25 Författarnas åsikter 
26 Tjänsteskrivelse 041216 kommunledningsförvaltningen 
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Konkreta rekommendationer angående samarbete mellan ungdomsfullmäktig och kommunen: 

 UF sätter sin egen dagordning och avgör själva när och hur de vill samarbeta med 

kommunen. Det ska alltså finnas ett ömsesidigt behov. 

 UF är i första hand rådgivande åt kommunen. De kan ta sig uppdrag om det finns 

ömsesidigt intresse för det. 

 UF utgör ett representativt snitt av kommunens ungdomar. 

 UF kan inte vara med och påverka ärenden som lyder under kommunens 

myndighetsövning eller sådant som kan hänföras till bolagssekretessen. 

 
4.3.2 Alby ungdomsråd 

Ungdomsrådet arbetar efter fem huvudpunkter som är: demokrati, kultur och fritid, idrott, 

skola, ungdomsgårdar och information27. Deras huvuduppgift är att göra ungdomarnas röster 

hörd. Den fungerar även som rådgivande organ för kommunens tjänstemän. Det är ett sätt för 

vuxna att få en uppfattning om vad ungdomar tycker om olika projekt och beslut. Alby 

ungdomsråd har två till tre mandat i Ungdomsfullmäktige. I ungdomsrådet sitter elever från 

högstadium eller gymnasium. Ungdomsrådet träffas en gång per vecka och går igenom 

aktuella lokala frågor.28 

 

4.3.3 Barnombudsmannen29  

Ewa Hollén är barnombudsman i Botkyrka. Hon träffar barn och ungdomar regelbundet. 

Hennes huvuduppgifter är att bevaka barn och ungdomars behov, intressen och rättigheter. 

Hon ska informera och utbilda om FN: s barnkonvention och föra barn och ungdomars talan 

och se till att de själva kommer till tals. Vidare ska barnombudsmannen föra barn och 

ungdomars talan när det gäller arbetsmiljön i förskolor och skolor. Hon är även vägledande 

för ungdomsfullmäktige.  

 

4.4 Subtopia - arena för tankar och idéer  

I ett gammalt industriområde ligger Subtopia ( Deceivably, Spacious, Suburban, Paradise) 

som är basen för Botkyrka kommuns satsning på kulturupplevelser. Subtopia ingår i det 

nybildade aktiebolaget upplev Botkyrka AB som är ett av kommunen helägt dotterbolag.  

                                                 
27 www.albydialogen.com (040502) 
28 Intervju Dennis Latifi. 050425 
29 www.botkyrka.se/omkommunen/barnombudsmannen 050611 
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Verksamheten ger stöd för unga samt artister som har idéer, tankar och drömmar som de vill 

förverkliga. Arenan har blivit en avsättningsyta där ung kreativitet, gränsöverskridande, och 

det experimentella står i fokus.  Man kan här ifrågasätta och utmana, sig själv, andra 

människor och samhället, med visioner.30 Verksamheten är ett centrum för 

kulturverksamheter, näringsliv och utbildning. Här ligger bland annat Shoo tidningen som är 

en ungdomstidning, gjord av ungdomar som vill vara med och påverka,  Baklava som 

erbjuder unga en öppen scen för allt slags skapande, Studio Barbarella, 

Cirkusgymnasium/Cirkushögskola, samt Zingofilm/FanzineTV som arbetar med alla former 

av rörlig bild för barn och ungdomar.31 

 

4.5 Kultur- och fritidsvaneundersökning32  

Vad vi fått svar på genom denna undersökning är hur ungdomar uppfattar att de tar del av den 

information som kommunen vill förmedla. 

En kultur- och fritidsvaneundersökning ger svar på hur många kommuninvånare i olika åldrar 

som besöker biblioteket, simhallen, fritidsgården eller är med i någon förening. Här får vi 

kunskap om hur många som t.ex. aldrig besöker biblioteket eller simhallen men som är 

intresserade av att göra det. Genom kultur- och fritidsvaneundersökningen vill kommunen 

undersöka vilka som utnyttjar den kommunala servicen. På så sätt kan det gå att ringa in 

intressanta målgrupper eller finna nya brukargrupper. Under hösten 2004 genomfördes en 

kultur- och fritidsvaneundersökning i Botkyrka kommun genom att enkäter delade ut bland 

skolelever i åldern 11-18 år. Totalt delades 1 250 enkäter ut. Antalet godkända svar som 

inkommit uppgår till 1 092 vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 87 %. Av dessa hade 

54 personer svarat att de inte bor i Botkyrka kommun. De resultat som presenteras baseras på 

1 038 svar från ungdomar boende i Botkyrka kommun. Undersökningen ger inte svar på 

anledningen till att ungdomarna inte utnyttjar det utbud som kommunen tillhandahåller. För 

att få svar på sådana frågor behövs kompletterande undersökningar. Denna undersökning 

genomfördes av Skandinaviska Utvärderingsinstitutet. Enkätsvaren redovisar bland annat att 

89 % av Botkyrkas ungdomar brukar Internet i hemmet. Detta är den näst vanligast aktiviteten 

i hemmet, efter svarsalternativet att lyssna på musik. Svaret på frågan gällande hur ungdomar 

oftast får kännedom om kulturarrangemang, fritidsgårdsarrangemang eller idrottsarrangemang 

                                                 
30 Karin Lekberg. Intervju 050412 
31 www.subtopia.se (050610)  
32 www.botkyrka.se / brukarundersökning 2004 
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visar att affischering och lokaltidningen Mitt i Botkyrka har störst genomslagskraft. Mellan 

25-30 % har angett dessa som de främsta kommunikationskanaler. Lika hög procent av 

ungdomarna har angett ”annat sätt” på samma fråga. Övriga svarsalternativ som fanns med i 

enkäten var Månadsbladet Gula bladet, kommunens hemsida, e-mail eller sms. Andra medium 

för kommunikation från utvalda förvaltningar i Botkyrka är bland annat affischering, 

annonsering i lokaltidning, flygblad och hemsida. 

 

 

Tillämpning 

Denna del innefattar den bild av Botkyrka kommun som vi fokuserar på för att kunna 

kartlägga och därefter analysera kommunala kanaler och arenor, som tar hänsyn till 

ungdomars åsikter, tankar och idéer. Subtopia är en arena där ungdomars resurser och 

kreativitet tillvaratas. Kommunens strategier för kommunikation, de vi har uppmärksammat, 

är områdesgrupper, Rådslag Botkyrka och Botkyrkadialogen. 

Ungdomskanaler för kommunikation är ungdomsfullmäktige, Alby ungdomsråd och 

barnombudsmannen. Dessa existerar för samverkan mellan ungdom och kommun inom 

samhällsdebatt, skola samt närmiljö.  

Genom kultur och fritidsundersökningen har vi tagit del av den feedback som kommunen fått 

från ungdomar via enkätsvar. Denna undersökning kommer att finnas med som underlag i vår 

analys av kommunens marknadskommunikation.  
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5. INTERVJUMATERIAL 
 
Hur ungdomskulturfrågor betraktas i kommunen har vi fått svar på genom att prata med Eva 

Jansson som är kulturansvarig i Botkyrka kommun.  

Karin Lekberg som är platschef på Subtopia har berättat för oss på vilka grunder ett projekt 

som Subtopia vuxit fram.  

Vi har intervjuat en socialdemokratisk heltidspolitiker, Jens Sjöström, kommunalråd och 

tjänstgör som ordförande i följande: barn- och ungdomsnämnden, demokrati- och 

integrationsberedningen, upplev Botkyrka AB och som även sitter som 1: e v ordförande i 

kommunstyrelsen.  

Vidare har vi har pratat med sakkunniga i Botkyrka kommun inom kommunikationsområdet. 

Vi valde då att intervjua informationsansvarig på kultur- och fritidsnämnden, Jörgen 

Andersson, för att sedan komplettera detta med mail intervjuer med motsvarande personer: 

Jesper Annell på barn- och ungdomsförvaltningen och med Linda Norberg på utbildning och 

arbetsmarknad. 

 Från Annika Risel, verksamhetssekreterare på barn- och ungdomsförvaltningen, har vi fått 

upplysningar om hur ett konkret samarbete mellan kommun, i detta fall redan nämnd 

förvaltningen och Ungdomsfullmäktige ser ut. 

En av barnombudsmannens uppgift i en kommun är att göra barn och ungdomars röst hörd 

och att skapa ett forum för detta.33 Därför intervjuade vi barnombudsmannen Eva Hollén i 

Botkyrka kommun. 

Sevgi Zengin arbetar som ungdomslots på integrations och områdeskontoret på 

kommunledningsförvaltningen. Hon är samordnare för ungdomsfullmäktiges verksamhet, och 

ser till att UF fungerar tillsammans med kommun och skolan. Genom att prata med ansvarig 

för ungdomsfullmäktige, Sevgi Zengin, har vi fått information om hur ungdomar är delaktiga 

i kommunens beslutande nämnder och hur de som deltagare kan påverka de beslut som tas.  

Alby ungdomsråd är organiserat genom områdeskontoret i Alby och med hjälp av 

områdesutvecklare Dennis Latifi har vi fått information om ungdomsrådets 

verksamhetsinriktning. 

 
 
 

                                                 
33 www.botkyrka.se  
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Jens Sjöström sitter som förste vise ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka. Han är 

socialdemokrat och var aktiv redan som ung i socialdemokraternas ungdomsparti.  

Han berättar om tidningen Shoo. Den görs uteslutande av ungdomar 1 gång per år, under 

sommaren, och Jens Sjöström menar att ungdomarna inte ser detta som en direkt koppling till 

den representativa demokratin utan de ser den som en plattform, en språngbräda för sina 

språkrör. ”Det är klart att inte alla ser den här helheten, men vi försöker se det totalt sätt att 

det är olika uttrycksformer bland ungdomar. Vi har ganska stor samsyn, Karin, Eva och jag, 

att plocka upp berättandet som kraft för samhället.” 

En tydlig kommunikation finns idag mellan ungdomar och ungdomsråd anser Jens men den är 

också ständigt under uppbyggnad. 

Jens Sjöström menar att mycket av det som ungdomarna kommer med som förslag tas på stort 

allvar idag och inom politiken framför allt. Eva Jansson, kulturchef i Botkyrka berättar att det 

görs Kultur- och fritidsvaneundersökningar vartannat år. ”Vi går ut till 1000 ungdomar via 

skolan i olika åldersgrupper. Vad anser man om det vi har? Om man nyttjar det som finns? 

Finns det något man vill göra men inte gör? Av den senaste undersökningen som gjordes i 

höstas kan man säga att många säger ”vi vill fortfarande hålla på med dans”, vi vill jobba 

med film, medier”. Då handlar det om för oss som sitter med pengar, kan vi omfördela? Kan 

vi omfördela under året eller kan vi omfördela för nästa period? Vi försöker hitta vägar och 

andra former, men det är verkligen en match att ta. Vi ger t.ex. stöd till Botkyrka mediecenter 

för att jobba med film och medier. Men kanske skulle vi ge lite stöd till norra Botkyrka också. 

Kanske ta från den ena och ge till den andra.”  

 

5.1. Kommunikationsstrategi 

Jens Sjöström tycker att det finns en stark förutsättning för kommunikation från unga upp till 

politiker. ”Vi är ganska öppna av oss allihop att komma ut och träffa ungdomar på skolor 

och vid olika sammanhang. Vi försöker alltid ställa upp i sådant sammanhang.” 

Jens Sjöström hävdar att det absolut finns ett stort intresse från ungdomars sida att 

kommunpolitiker besöker skolorna. Han menar också att man märker en stor skillnad när 

ungdomarna jobbat med något speciellt i skolan som till exempel barns inflytande. Han 

beskriver det såhär: ”Om vi åker ut och säger ”Hej! Ska vi snacka?” Då blir det aldrig 

samma grej utan då blir det på våra villkor. Om ungdomar själva har jobbat med dom här 

frågorna i en process så känner dom sig säkra. Det är som den demokratiska möteskulturen i 

övrigt. Man bygger upp den demokratiska opinionsbildande styrkan i att vara fler och styra 
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dagordningen på något sätt. Fördelarna på sikt är att vi får medborgare som i ökad 

utsträckning går och röstar i valen, som blir engagerade i partipolitiken eller i olika andra 

medborgardialogsprocesser.” 

När vi frågar Eva Jansson om hon anser att det finns en dialog mellan kommun och ungdom 

svarar att hon att hon tror detta sker via ungdomsfullmäktige. Att kommunen nu jobbar med 

en utveckling som heter ”Hållbar utveckling” inom miljö och ekonomi. Hon menar att det är 

viktigt att ha ett medborgarperspektiv men även ett barn och ungdomsperspektiv. ”Hur vi tror 

det kommer att uppfattas från deras perspektiv och att det är rätt från deras perspektiv”. Hon 

berättar för oss att det finns något som heter ”Botkyrka dialogen” som är under utveckling. 

Där menar hon att de ska föra en dialog med medborgarna kring många frågor.  Inte för att 

överta politikernas valda uppgift utan för att stämma av och fundera om de kan få nya 

infallsvinklar. ”Botkyrka kommun kommer nog driva igenom ett sådant arbetssätt. Så skulle 

man även kunna jobba med unga. Ungdomsrådet kan inte tala för hela ungdomsgrupper. Man 

kanske inte kan företräda alla.”34 

 

Eva Jansson anser att det behöver utvecklas nya instrument för att nå unga människor. Hon 

tror på sms-tjänster. Hon menar att Botkyrka kanske är rikt på människor med idéer men att 

kommunen inte har så mycket pengar. Att hitta nya kommunikationsvägar anser hon är 

jätteviktigt. Hon är övertygad om att man måste använda sig av alla vägar för att nå 

ungdomar, att gå ut i skolor och prata samt att affischera. Hon tycker också det är viktigt att 

vistas ute ibland unga, för att hämta inspiration. Därför åker hon själv ut till Rotemannen med 

jämna mellanrum. Hon menar att det handlar mycket om att våga bli inspirerad av unga och 

att inte bara missionera och förmedla. Politikerna måste våga, då tror hon att de lyckas och 

förutsättningarna i Botkyrka är goda, säger Eva Jansson.   

Jens Sjöström uttrycker att man aldrig ska vara nöjd, men menar att Botkyrka är på god väg. 

Han säger vidare: ”Om man räknar med elevråd och andra som kommit igång nu med 

Ungdomsfullmäktige så har vi nog 200-250 ungdomar som är engagerade i arbetet på olika 

nivåer då. Man har varit osäker på om detta ska fungera på sikt eller om det är en 

övergående grej som sen försvinner. Det vet vi ju fortfarande inte egentligen men det känns 

ändå väldigt stabilt när man lyssnar på andra kommuner där det har blivit mer en lokal 

apparat.” Han menar att Botkyrka har lyckats med att få in ungdomar i en process. ”De är 

                                                 
34 Citat Eva Jansson. Intervju 050413 
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helt otroliga! De diskuterar stadgefrågor och rättvisefrågor i ett ganska djupt engagemang. 

Hur de jobbar med skolfrågor och rättvisepatos fascinerar tycker jag.”35 

 

5.2 Tankar och idéer 

”För vår del är det väldigt mycket att dra in unga människor, ge dom en plats.” 

Eva Jansson berättar vidare att det är viktigt att använda sig av unga människor, att de får en 

slags uppgift och att man tar tillvara på det de har att komma med. Studio Barbarella är ett 

sådant koncept menar hon. ”De får lokalen, vi har skaffat utrustning. Göra något vettigt av 

det. Vi kan inte gå in i alla projekt utan mer koordinera. Vi har en slags inställning att säga 

ja till initiativ. Men det behöver inte betyda att vi kan förverkliga alla. Det kan handla om 

rådgivning.” 

 

5.3 Kanaler och arenor 

Eva Jansson menar att ungdomarna själva kan komma till kommunen men att det görs för lite. 

Anledningen till det säger hon kan bero på att ”man i sitt innersta vet att det inte görs 

någonting. I regel är ju det politiska systemet uppbyggt på att det ska vara organiserat.  Det 

kräver det. De ska in i en föreningsprocess som kan döda väldigt goda idéer. Sedan kan det 

ibland vara bra. Att de lär sig att ”okey, jag måste ha den här strukturen för att kunna göra 

någonting bra”. Sedan kan vi ju hitta lösa strukturer runt omkring som kanske hjälper dem. 

Jag tycker det finns ett antal stora arenor där detta finns, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset 

och Suptopia är några sådana arenor. Organisationerna bör vara det också, att man kan 

komma dit med sina tankar .” 

 

Karin Lekberg är platschef på Subtopia , förre detta Rotemannen. Det är en organisation i den 

sociala omgivningen som delar både kommunens och ungdomarnas intresse. Det är en arena 

som inriktar sig på att tillmötesgå ungdomarnas idéer och kreativitet. Hon berättar för oss att 

Subtopia är en plats där man får lov att testa saker. Här kan ungdomarna presentera en idé och 

sedan genomförs den. Subtopias motto är att våga säga Ja till initiativ. ”Det handlar om att 

unga människor får göra någonting och att det ska vara på riktigt”36 

 

                                                 
35 Citat Jens Sjöström. Intervju 050420 
36 Citat Karin Lekberg. Intervju 050412 
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Jörgen Andersson arbetar på kultur- och fritidsförvaltningen (KoF), Linda Norberg på 

utbildning och arbetsmarknad (UoA) och slutligen Jesper Annell på barn- och 

ungdomsförvaltningen (BoU).Deras arbetsuppgifter är att ansvara för extern och intern 

information på förvaltningarna, driva olika informationsprojekt, ansvara för information på 

förvaltningarnas digitala kanaler som t.ex. hemsidan och intranätet och sköter även kontakt 

med media. Jörgen Andersson jobbar  också mer med marknadsföring och producerar och 

koordinerar trycksaksproduktion. De andra har mer ett informativt syfte. Information om 

gymnasievalet, våra gymnasieskolor, vilka program som erbjuds och vilka profiler våra 

gymnasieskolor har anser Linda Norberg är det som UoA vill förmedla. 

För barn- och ungdomsförvaltningens informatör handlar det om att göra mål och visioner 

tydliga så att skolledning och lärare i sin tur blir tydliga informationsavsändare gentemot 

elever. Skolornas hemsidor är viktiga instrument för att visa vad som pågår i skolorna, vare 

sig det handlar om idrottsdagar, tema arbete eller ny personal på skolan. Att skriva om 

skolornas många stora och goda insatser är också ett sätt att uppmärksamma det ungdomarna 

gör i kommunen, menar Jesper Annell. På kultur- och fritidsförvaltningen anser Jörgen 

Andersson att de vill förmedla en bild av Botkyrka som är attraktiv för alla medborgare. Han 

berättar att i kultur och fritidsvane-undersökningen finns frågan om hur man får man vetskap 

om de aktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar. En majoritet eller flertalet 

har då svarat via Mitt i som är Botkyrkas lokaltidning och via affischering. Men lika många 

har svarat via annan informationskälla. Och det är ju väldigt intressant, tycker Jörgen 

Andersson. Det kan man ju undra vad det är för någonting, säger han. ”Det är ju också som 

så att vi har mycket ungdomar i våra verksamheter så vi är rätt ovanlig som kulturavdelning. 

Eftersom vi har så mycket egenproducerad verksamhet. Inte bara kulturskolan utan vi har ju 

även pedagoger som jobbar i skolan eller mot skolan i olika projekt. I och med att det är 

många ungdomar i verksamheterna så sprids det ju också muntligen, informella 

informationskanaler”. 37 

Jörgen Andersson berättar vidare hur man vill att kommunikation med ungdomar ska se ut.  

”Det vi vill åt med tvåvägskommunikation är ju det att ungdomar är med och utformar 

verksamheterna. Det är ju det som är intressant. Så vi försöker att ha någon form där 

ungdomar får lära sig producera evenemang och vara med och styra upp det. Det är också en 

aspekt av det.  

                                                 
37 Citat Jörgen Andersson. Intervju 050426 
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Tvåvägskommunikation. Det yttersta målet är att involvera ungdomar i vår verksamhet. 

Ibland är verksamheternas utformning viktigare än den marknadskommunikativa aspekten, 

för att producera en verksamhet, som är intressant för ungdomar.”  

Han berättar också om att intresse finns för att bygga upp någonting som är mer kundklubbs-

orienterat. ”Det skulle innebära att om man vill komma till ett visst evenemang så anmäler 

man sig, då skickar man ett svar. Då kommer man med i en databas och får mer information 

från oss, om man så önskar. Då skulle man kunna få det till en direkt kommunikation med 

brukarna. Det är ju en väldigt styrd form av tvåvägskommunikation.”38 

 

5.4 Ungdomsfullmäktige (UF) 

Många kommuner hade försökt att starta upp ett ungdomsfullmäktige och inte lyckas menar 

Sevgi Zengin. Hon arbetar som ungdomslots och är heltidsanställd av kommunen för att se till 

att UF fungerar. De andra kommunerna har inte haft någon egen budget och där tycker Sevgi 

Zengin att Botkyrka har varit väldigt generösa när de har givit Ungdomsfullmäktige en budget 

på  250 000 kr som de själva får bestämma över.  Sevgi Zengin berättar att de ibland får in 

motioner som behandlas i UF. Senast var det angående ett träningscenter, berättar hon. 

Motionens förslag var att priset skulle subventioneras till alla folkbokförda 

Botkyrkaungdomar. Hans argument var att det är lönsammare för kommunen i längden om 

man tänker tio år framåt att man har en befolkning som mår bättre. Tycker UF att det är ett 

bra förslag skickas den vidare till kommunfullmäktige eller så avslås förslaget och då får han 

gå vidare själv. Man kan då lämna in ett medborgareförslag.39 

Sevgi Zengin berättar vidare att de får alla protokoll, alla olika förslag som kommer upp till 

kommunfullmäktige får de på sin dagordning som de också får tycka till i och ha synpunkter 

på. Det känns jättebra att vi får vara delaktiga i det på så sätt, säger Zengin  

Ungdomsfullmäktiges samarbete mellan skolor är en mycket central länk för att 

ungdomsfullmäktige ska fungera. Eftersom det är i skolorna eleverna kan rösta fram lämpliga 

kandidater som ska representera skolan i ungdomsfullmäktige. 

Till en början ville skolan lägga fram villkor för samverkan men genom bra kontakt och stöd 

av politiker och ”press uppifrån”40 har samarbetet med skolorna underlättat.  Ungdomarna har 

                                                 
38 Citat Jörgen Andersson. Intervju 050426 
39 Författarnas kommentar  
40 Citat Sevgi Zengin. Intervju 050412 
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som resultat av politikernas makt i skolorna kunnat yttra sig spontanare utan att deras 

delaktighet i skolan har påverkats, förklarar Sevgi Zengin. Fast även idag kan det uppstå 

kommunikationshinder när skolan inte vill samarbeta i valperioderna. 

Att bedriva elevrådsverksamheten i skolorna har också varit svårt, anser Sevgi Zengin, 

eftersom man inte har fått in ett inlärningssystem och man vet inte egentligen om vad ett 

elevråd och likaså klassråd ska leda till.” Så vi försöker jobba med dom frågorna också så att 

det blir en bättre dialog från alla tre parterna. Att det blir från ungdomsfullmäktige till 

elevråden till klassråden och likaså på motsatt väg. ”  

Vi frågar Sevgi Zengin om hon tycker att politiker lyssnar på Ungdomsfullmäktige och tar 

denna information till användning. Hon tror att de som sitter i UF känner att de har möjlighet 

till att påverka bland annat utefter sin erfarenhet från skolan. Politiker är i gengäld tacksamma 

att det får informationen direkt från ungdomarna i verkligheten och som Sevgi Zengin säger 

”är man politiker vet man oftast inte hur skolan fungerar eftersom man oftast tittar på 

papperet framför sig och så vet man inte hur vardagen ser ut”. 41 

När vi har fullgjort dessa led mellan UF, Kommun och Skolan vill vi veta om det slutgiltiga 

resultatet av kommunikationen resulterar i att man tillgodoser ungdomarnas åsikter. Sevgi 

Zengin menar att Ungdomsfullmäktiges förslag resulterar i motioner som behandlas av 

kommunfullmäktige vilket har lett till beslut. 

Botkyrka är den andra kommunen i hela landet som har förbjudit djurcirkus på kommunens 

mark på grund av att ungdomarna uppmärksammat och engagerat sig i just denna fråga. 

Kommunikationen är också under utveckling för att ungdomsfullmäktige ska få till 

temakvällar med samtliga kommunens nämnder. 

 

Annika Risel berättar för oss om barn- och ungdomsförvaltningens samarbete med UF. Hon 

och Sevgi Zengin har kontinuerlig kontakt och träffas ca 1 gång per månad. Det är oftast 

skolgruppen som BoU träffar eftersom de vill att ungdomarna ska vara delaktiga i 

skolplaneringen. 

 

5.5 Alby ungdomsråd 

Dennis Latifi är områdesutvecklare i Alby och ansvarar för att utveckla den lokala demokratin 

samt att öka tryggheten och utveckla området i olika aspekter. Områdesgrupperna består av 

                                                 
41 Citat Sevgi Zengin. Intervju 050412 
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tjänstemän från de olika verksamheterna som finns vid respektive område. Både kommunal 

verksamhet och företag och bostadsföretag samt representanter för de boende.  

År 2000 hade Alby resurser för att arbeta med demokrati och Dennis ville satsa en del av de 

pengarna enbart på ungdomarnas delaktighet och målet var att skapa någonting av 

ungdomsrådet. Ungdomsrådet blev en inspirationskälla för kommunen som kom att satsa på 

ungdomsfullmäktige, berättar Latifi. Processerna som handlar om delaktighet och 

engagemang tar väldigt lång tid, förklarar han, och det ungdomsrådet jobbar med är konkreta 

aktiviteter. 

 

Från Alby ungdomsråd finns en representant som sitter i områdesgruppen i Alby.  

Ungdomsrådets huvudsakliga arbetsuppgift ligger i att göra ungdomarnas röst hörd, både till 

tjänstemännen och till de övriga verksamheterna i Alby. Det är ett sätt att ta reda på vad 

ungdomarna tycker om olika projekt och om olika beslut, menar Dennis Latifi. Alby 

ungdomsråd jobbar därför inte direkt mot politiker utan mot områdesgruppen och 

tjänstemännen. Han säger vidare: ”För att man ska tillmötesgå ungdomarnas behov eller ta 

till sig deras synpunkter och genomföra deras idéer så krävs det en flexibilitet i 

organisationen. Att det finns resurser och att själva beslutsprocessen är ganska kort är 

viktigt. Det ska vara lätt att besluta att man använder pengarna för att exempelvis satsa på att 

köpa de här två basketkorgarna”. 

I Alby har man kunnat påverka konkreta saker. Sedan beror det också på hur aktivt 

ungdomsrådet är, anser Latifi.  

Ungdomsrådet har haft en egen budget och tagit av de pengarna vid t.ex. inköp av 

basketkorgar eller för att arrangera disco. De har fått besluta var de vill satsa pengarna. När 

det gäller andra beslut som fattas högre upp i kommunen, politiska beslut, då är ungdomarna 

rådgivande. Eftersom det finns lyhördhet i kommunen för vad ungdomarna tycker så har de 

satsat på ungdomsfullmäktige. Det är när beslut eller diskussioner som berör ungdomar som 

han tror att de påminns om ungdomsfullmäktige och att de måste få vara med i diskussionen. 

Därför kan man säga att möjligheten är god i den här kommunikationen, tycker Latifi. 

Sedan handlar det ju också om att det tar tid anser Dennis Latifi. ”Man kan skapa olika 

strukturer och organisationer. Kanske tar det en vecka att göra det eller en månad. Men att 

ändra förhållningssätt, kultur, det tar tid.42 

                                                 
42 Citat Dennis Latifi. Intervju 050425 
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Dennis Latifi tror att det finns en syn som delas av hela kommunen att både 

ungdomsfullmäktige och ungdomsråd är tillgångar som ger bättre underlag för beslut. Man 

vill ha bättre kunskap om vad ungdomarna vill och det är därför de också sitter i 

områdesgruppen. Han anser att om det finns en sådan kanal till ungdomarna som frågar vad 

ungdomar tycker så finns ju en större chans att idéerna som kommer från ungdomarna ska blir 

konkreta projekt. 

Ungdomsrådet har för tillfället en representant i ungdomsfullmäktige men tanken är att det 

ska finnas fler. Kontakten mellan ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige har varit lite 

haltande, förklarar Latifi, men att man nu börjat träffats och samordna. Ungdomsfullmäktige 

försöker använda den struktur som finns i kommunen med politiska nämnder och kan påverka 

den vägen. Skillnaden är stor, menar Latifi, mellan ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet. 

Han tycker att de olika sätten att arbeta borde kunna komplettera varandra.  

Ungdomsfullmäktige säger att de saknar att kunna göra konkreta saker, samtidigt som 

ungdomsrådet nog skulle behöva bli stärkt av att också få kunskap om det här strukturella 

arbetet, där möten och samtal leder till att man kan påverkar, menar Latifi. 

Albys elevråd utgjorde basen för det som senare blev ungdomsrådet i Alby. Nu har flera 

ungdomar slutat där och fortsatt in på gymnasiet.  

Han pratar vidare om att representativitet är en svår fråga eftersom ingen grupp egentligen är 

representativ för en befolkning på 11 500 invånare, i ett område där man talar mer än 50 olika 

språk, med massor av olika nationaliteter och med alla möjliga olika kategorier. 

Representativitet är alltså omöjligt, tycker Dennis. Det enda representativa organ som finns i 

kommunen är kommunfullmäktige.På frågan om politiker och ungdomar kan förstå varandra 

svarar Latifi att han ser på det som att båda parterna har olika språk och olika tankesätt. 

Han menar att framförallt politiker bör tänka på om deras sätt att arbeta är tillämpningsbart 

på ungdomarna? ”Är det rätt att kräva att de ska inordna sig i våra strukturer” 43 

Dennis Latifi tycker att om detta skulle vara fallet så ska man vara beredd att ändra det, ”att 

anpassa det för att skapa en gemensam plattform”.  

Men han tycker även att ungdomarna kanske behöver lite ökad kunskap om hur den här 

strukturen fungerar eftersom det till slut handlar om maktfrågor. Han menar att för att kunna 

förändra eller påverka någonting så måste man veta hur det fungerar. En sådan kunskap tycker 

Latifi är väsentlig för ungdomarna. 

                                                 
43Citat Dennis Latifi. Intervju 050425 
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Denna intervju avslutas med ett citat från Dennis Latifi ”man måste mötas på en gemensam 

arena där man har kanske varken vuxenvärldens spelregler totalt eller totalt ungdomarnas 

spelregler utan man har något gemensamt, språk, förhållningssätt som man förstår”. 

 

5.6 Barnombudsmannen 

Ewa Holléns ansvarsområde ligger inom förskola, grundskola, gymnasieskolan. BO ska ta 

tillvara på alla barn och ungdomars intressen , driva deras frågor, överhuvudtaget se till att 

barnen har det bra. Hon ska även se till att alla förvaltningar beaktar barnperspektivet, barnens 

bästa i allt de gör.Ewa Hollén säger att hon har ett bra samarbete med skolorna. Hon hjälper 

till med mobbningsfrågor då hon deltar i träffar med lärarlag kring mobbning. Hon sprider 

barnkonventionen, intervjuar barn och ungdomar om hur de upplever sin arbetsmiljö och 

utifrån det se vad skolan kan vidta för åtgärder. ”Jag kan ju ibland upplevas som lite hotfull 

eftersom jag driver barnens/ungdomarnas frågor som inte alltid går i samma bana som de 

vuxnas. Barnen/ungdomarna tar även kontakt med mig om de upplever orättvisor i skolan, 

blir mobbade, kränkta eller att det inte är ok i skolan så gör jag vad jag kan för att hjälpa 

dem Jag coachar ungdomsfullmäktige, hjälper till med kontakter som de behöver, finns alltid 

till för dom, är med på deras utbildningar, utbildar dem i barnkonventionen, deras 

rättigheter. De har precis haft en Eu-dag för medborgarna i kommunen. Ett jättejobb som de 

gjort för att upplysa om EU. En utställning som de själva gjort och bjudit in EU 

parlamentariker som debattörer. Där var jag med och stöttade.”  44 

 

5.7 Kommunikationshinder 

 Subtopias nya marknadsplan bygger på att kommunicera på ett språk som människor förstår, 

berättar Karin Lekberg. Att inte vara en helt kommunal verksamhet skapar andra 

förutsättningar, menar Karin Lekberg. Hon berättar att förutsättningarna blir större eftersom 

de inte behöver förhålla sig lika hårt till vissa bestämmelser. Detta ger verksamheten större 

spelutrymme och mindre byråkrati tycker Karin Lekberg. Hon menar att kreativa processer 

dör i byråkrati. Hon tror också att marknadsföring kan ge negativ respons eftersom det kan 

tolkas som att man rycker och sliter i ungdomarna så att de istället blir skeptiska till 

verksamheten. Man pratar ju olika språk fast vi menar samma sak, tycker Karin Lekberg, och 

kallar deras språk Subtropiska.  

                                                 
44Citat från intervju med Eva Hollén, via mail maj-05 
 



 
   
Kandidatuppsats 10 p, VT 2005     
Konst, kultur och ekonomi   
Södertörns högskola   

 36. 

Hon ger bra exempel på vad hon menar med kommunala budskap: ”Skapa nya roliga 

arbeten, skapa levande livs- och arbetslivsmiljö i Botkyrka, stimulera skolan till en annan typ 

av pedagogik”45 Reaktionen på detta blir att man tycker att detta är ett traditionellt, 

konventionellt sätt att beskriva någonting på.    

Språket verkar vara det enda hindret enligt Karin Lekberg, eftersom framgångsfaktorn har 

varit att tjänstemän och politiker haft en jättebra kommunikation. ”Som nybliven icke 

kommunal längre känner gud vad kommunalt att ha så.”46 Hon menar att ungdomar inte 

skulle välja det sättet att kommunicera på eftersom det är ett väldig vuxet sätt. Ungdomsråd 

och Ungdomsfullmäktige utformas ibland som en kopia av en ”vuxenfullmäktige” tycker 

Karin Lekberg, där strukturen t.o.m. kan bli strängare än i en vanlig kommunfullmäktige. 

Viljan finns från politikerna att man verkligen vill lyssna och vara lyhörd, tror hon. Sedan 

faller de ofta på sin politikerroll där de har ett syfte med en dialog eller samtal och de 

företräder en viss politik samt att den politiska retoriken är ett kommunikationshinder för 

dialogen mellan parterna, bedömer Karin.  

 

Negativa faktorer här är byråkratin menar Annika Risel. Det är en tidskrävande process att be 

UF ta ställning i en fråga, vilket kan resultera i att man väljer att avstå. 

 

                                                 
45 Citat Karin Lekberg. Intervju 050412 
46 Intervju Karin Lekberg 050412 
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Jens Sjöström besvarar frågan gällande kommunikationshinder enligt följande; ”Vårt hinder, 

märker vi väldigt tydligt, blir när läraren eller någon annan vuxen egentligen har varit den 

som styrt dagordningen. Det kan vara ett sådant där indirekt hinder som kan finnas. Det 

tycker jag är farligt eftersom det skapar ett system där man stöper barnens eget tänkande och 

inte det okritiska tänkandet. Det är klart att vi kan bli på vår vakt som politiker. En annan 

fråga kan vara det här med att förklara processerna. Oftast kan det gå mycket bättre än vad 

man har föreställt sig. Barn och ungdomar förstår om man säger att man inte kan fixa något 

på en gång. Men det finns ett hinder att få en bra kommunikation om vi är alltför svävande i 

svaren därför att det då kan uppfattas som löftessvek. Det bygger upp politikerförakt, vilket 

inte minst byggs upp i media.” 

Jens Sjöström är övertygad om att politiker och ungdom kan förstå varandra. Att det till stor 

del handlar om att lyssna. ” När det är någon som vill säga någonting och någon som vill 

lyssna på någonting, då tror jag att det fungerar ganska bra. Ett hinder kan till exempel vara 

om man som vuxen går in i en daltarnivå och ska vara övertydlig och” lilla vän” förklara. Då 

blir man bara förbannad. Eftersom jag har varit ungdomspolitiskt engagemang så vet jag att 

det var det värsta man visste. Jag tror att raka puckar är förutsättningen.” Han poängterar 

vidare att det också handlar om personlighet och personkemi och kanske ibland också om 

ålder. ”Alltså faktiskt. Det är lite lättare för mig eftersom jag själv har ungdomar hemma, än 

vad det kanske är för min farsa som är 60 år.” 
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6. ANALYS  
I analysen använder vi oss av olika teorier, som tidigare beskrivits i teorikapitlet, för att 

koppla samman det empiriska underlaget med det teoretiska materialet. Aktörerna i den 

empiriska delen placeras nu i den modifierade modellens delar för att kommunens 

kommunikationsstrategi sedan ska tolkas utifrån den grundade teorin. Inledningsvis kommer 

exposén utgå från processkolan för att sedan beröra med den semiotiska skolans teori.  

 
 
6.1  Vår modifierade modell  
 
Vår Modifierade modell är en sammansättning av Newcombs modell och Westley & 

MacLeans prototyp. Denna processmodell ska interpretera att kommun(A) eftersträvar att 

kommunicera med ungdom(B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Syftet med modellen är att man ska få en konkret och visuell bild av hur kommunikations-

modellens delar (A, C, X, B) hänger ihop med utgångspunkt i vår empiriska kontext. Delen 

(A) får här representeras av utvalda kommunförvaltningar. (B) delen symboliserar ungdomar 

som mottagare, inte som aktör i kommunikationen. 

Utifrån Newcombs (X) variabel har vi koncentrerat oss på den Sociala omgivningen. 

     X Social omgivning 

A Kommun C Beroende variabel   B Ungdom 

Barn och Ungdom 
 
Kultur och Fritid 
 
Utbildning och 

Arbetsmarknad 

Ungdomsfullmäktige 
 
Alby Ungdomsråd 
 
Barnombudsmannen 
 

      

Ungdom 
 

 

Skolan 
 

Subtopia 

Figur 4: Modifierad modell  
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Vi har inte studerat den interna informationen eftersom det är aktionerna mellan delarna som 

vi finner intressanta. Kommunikatorn (C) i Westley & MacLeans modell beskrivs i teorin som 

antingen ett individuellt eller ett socialt system för att tillfredställa mottagaren med 

information. Han verkar även som (B)s agent i en kommunikation mellan kommunikator och 

mottagare. I den modifierade modellen symboliseras därför (C) som den beroendevariabel 

som behövs för att kommunikationen ska mellan fungera mellan Kommun och Ungdom. 

Kommunikatorn (C) är i vårt fall ungdomskanalerna ungdomsfullmäktige, Alby Ungdomsråd 

och barnombudsmannen.  

 

6.2.  Marknadskommunikation 

De intervjuade i valda förvaltningar är placerade i denna del i modellen för att här 

representera kommunen. Om man skulle likställa kommunen med ett företag som 

kommunicerar med marknaden, ungdomar, kan man se likheter i sättet att kommunicera. 

Bråten menar, för att utväxling av information ska fungera krävs fysiks kontakt samt inblick i 

vad som sker i det psyko-sociala planet. I detta plan utvecklas information om åsikter, 

uppfattningar, förväntningar och handlingar som ingår i företaget, marknaden och i samhället. 

Han menar att samspelet mellan det tekno-ekonomiska och det psyko-sociala tillfredställer de 

olika ekonomiska målen samt mänskliga behov.  

Man kan tolka detta som att man bör föra en kommunikation runt det som händer i verkliga 

livet och vad som sker i samhället. Det är viktigt för att en verksamhet ska vara balanserad. 

Detta företagstänkande som Bråten beaktar 1968 kan likställas med den kommunikation som 

kommunen har med ungdomar idag. Det behövs en fysisk kontakt med ungdomarnas verkliga 

liv för att kommunen ska vara effektiv och representativ för sina unga medborgare. 

Kulturansvarig Eva Jansson tar upp hur viktigt det är med fysisk kontakt som att till exempel 

våga vistas ute bland ungdomar och hämta information, bli inspirerad och inte bara vara där 

för att förmedla. Det som Bråten anser vara problem i kommunikationen är styrningen och 

kontrollen av informationsflödet både från marknaden och till marknaden. Författaren menar 

att det är svårt att få tillbaka information om vilka effekter som aktiviteterna har bidragit till.  

Anmälan till evenemang, samt sms-tjänster kan vara en lösning till att få information tillbaka 

från medborgarna (feedback). Detta är en kommunikation som kommunen överväger när det 

handlar om att hitta andra kommunikationskanaler till ungdomar.  
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I dag finns inte någon direkt feedback vilket gör det svårt, i detta fall för kultur och 

fritidsförvaltningen, att veta hur  

effektiv kommunens marknadskommunikation egentligen är. 25-30 % har i kultur- och 

fritidsvaneundersökningen svarat att de fått informationen gällande kommunens aktiviteter 

från annan källa än uppgivna alternativ. Kommunen kan här endast spekulera i vad det är. 

Kotler menar att den personliga kommunikationsformen Word of mouth är mycket effektiv, 

men inte alltid positiv. Vad som kan leda till negativ WOM är till exempel då kommunen ej 

håller utlovat löfte. Detta kan medföra att ungdomarna blir missnöjda och uttalar sin negativa 

erfarenhet vidare till andra. Men om det är en positiv upplevelse som förmedlas vidare till 

omgivningen är detta en effektiv kommunikationskanal. 

Marknadsföring är ett relativt nytt kommunikationsverktyg att jobba med inom kommunens 

förvaltningar. Marknadsföraren Jörgen Andersson menar att när han kom till förvaltningen för 

två år sedan fanns det ingen som ansvarade för marknadsföring och information. Men nu 

ligger det på hans ansvar att hitta rätt form av marknadsstrategi för att förmedla den bild av 

Botkyrka som är attraktiv för alla medborgare. 47 

 

6.3 Kommunikationskanaler 

Ungdomsfullmäktige, Alby ungdomsråd och barnombudsmannen kan i detta sammanhang 

tolkas som beroende variabler. De kan ses som forum för att ungdomars åsikter och tankar om 

samhället eller omgivningen de lever i ska komma fram till kommunen. Barnombudsmannen 

har en bra samverkan med skolan och hennes arbete är att stå på ungdomarnas sida.  

UF sitter som högsta forum för att påverka och föra fram ungdomars åsikter. Politikerna kan i 

ett avseende ses som beroende av UF när denna behövs som remissinstans. När beslut 

gällande en ungdomsfråga ska tas ses de som expertpanel. Ungdomsfullmäktige har även 

regelbundna möten med barn- och ungdomsförvaltning och utbildning- och arbetsmarknads-

förvaltning.  

 

Även fast Alby ungdomsråd verkar lokalt till skillnad från UF, som arbetar mer 

samhällspolitiskt, så är det ändå ett forum där ungdomarnas åsikter tillvaratas. Ungdomsrådets 

syfte är att förbättra sin närmiljö. Dennis Latifi berättar om skillnader i UF:s och 

ungdomsrådets arbetssätt. Ungdomsfullmäktige försöker använda den struktur som finns i 

                                                 
47 Jörgen Andersson. Intervju 050426 
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kommunen med politiska nämnder och kan påverka den vägen. Ungdomsfullmäktige och 

Ungdomsrådet jobbar på två olika sätt som borde kompletteras, anser Dennis Latifi. Han 

berättar att Ungdomsfullmäktige saknar att göra konkreta saker, samtidigt som ungdomsrådet 

nog skulle behöva bli stärkt av att också få kunskap om det strukturella arbetet, där möten och 

samtal leder till att man kan påverka. 

Ungdomsfullmäktige utformas ibland som en kopia av en ”vuxenfullmäktige” tycker Karin 

Lekberg, där strukturen kan bli strängare än i en vanlig kommunfullmäktige. Dennis Latifi, 

som är områdesutvecklare i Alby, tror på en mellanväg. UF: s struktur kan också ses som en 

positiv läroprocess för att man här lär sig hur det fungerar i vuxenvärlden. Ungdomarna i UF 

har beslutat om sina egna regler vilket tyder på en positiv inställning till en sådan reglering.  

 

6.4 Kommunikationsstrategi  

(C) symboliserar den fysiska (personliga enligt Kotler) kanal som finns mellan kommunikatör 

(A) och respondent (B) för att kommunikationen ska fungera effektivare samt att 

kommunikationen ska leda till att (B)s åsikter och idéer tillvaratas. Det finns en ständig dialog 

mellan parterna som i detta fall är ungdomar, kommun och den sociala omgivningen.  

Kommunen använder sig både av personlig och icke personlig kommunikation med 

ungdomar, dels i ett upplysande syfte men även för att föra en dialog. Den effektivaste 

kommunikationsstrategin är för kommunen att gå ut och möta ungdomar. Detta bygger på 

dialogstrategi tänkandet, där man går ut i den sociala omgivningen för att skaffa sig en inblick 

i ungdomarnas verklighet. Dialogtänkandet kan även ses i UF där man har de representativt 

valda ungdomarna som rådgivande instans. Dervin anser att om det sker en stringens i 

dialogen måste organisationen ändra sina kommunikationsformer, inte att mottagarna ska 

omvändas. En viktig del för att en dialog ska kunna äga rum är att kommunen ska acceptera 

den andres identitet, hävdar Banks. 

 

Vi kan se att ungdomsfullmäktige (C) verkar för ungdom (B) samtidigt som den sociala 

omgivningen, i detta fall skolan, är den arena som länkar kommunen och ungdomarna 

samman. Vad som förstärks i vår modell är beroendet som kommun (A) har av skola (X) för 

att kunna kommunicera med ungdom (B). Det är genom skolan (X) som balansen uppstår.  

Men UF/Alby ungdomsråd/Bo tillträde som budbärare har ingen effekt om inte skolan har ett 

delat intresse för att en dialog ska finnas. Informationen mellan klassråd, elevråd och 

ungdomsråd måste fungera för att det ska bli ett demokratiskt förlopp vad det gäller UF: s 
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arbete. En förutsättning för en fungerande kommunikation är att alla parter inser värdet av en 

dialog. Här ser vi brister i den förutsättningen. Skolan (X) är då den variabel som stör 

balansen mellan alla parter. 

Windahl och Signitzer säger att målen bäst uppnås när medlemmar i en målgrupp får 

kommunicera med varandra och att organisationen skapar system för att möjliggöra detta. 

Tidningen Shoo är ett exempel på vad kommunen tillhandahåller ungdomarna. En plattform 

där de kan föra ut sina tankar och idéer. Detta menar Jens är en kraft i samhället. Även 

Subtopia är en sådan plattform. Men en förutsättning för dessa arenor är att kommunen satsar 

resurser och har en grundinställningen att ungdomar är en kraft i samhället.  

 

6.5 Arenor 

Vi har valt att placera två olika typer av arenor för kommunikation i gruppen för social  

omgivning. Skolan finns där som en självklar del i ungdomarnas sociala omgivning  

Subtopia ser vi som en kravlös arena och mötesplats utan byråkrati, dit ungdomar kan gå utan 

att vara engagerade i till exempel samhällsfrågor. Detta är en plattform där ungas tankar, idéer 

och uttrycksformer kan användas som en kraft i samhället. 48 

Detta tydliggör att det borde ligga i kommunens intresse att samarbetet med en verksamhet 

som Subtopia (C) för att uppnå en samhällsbalans. Kommun (A) och Subtopia (C) talar inte 

samma språk vad det gäller budskap till målgrupper. På Subtopia anser man att kommunala 

budskap kan framstå som traditionella och konventionella. Framgångsfaktorn för Subtopia 

ligger i ett nära samarbete och bra kommunikation med tjänstemän och politiker i kommunen. 

Strukturer är inte heller något som tilltalar Subtopia som verksamhet. Kommunikationen med 

ungdomar ska vara flexibel och man vill hellre se till de ungas egna intressen och initiativ 

istället för att ha organiserade möten, som kan ses som ett vuxet sätt att kommunicera på, 

enligt Lekberg. Både Subtopia och ungdomsfullmäktige bygger på att tillvarata ungdomarnas 

tankar och idéer samtidigt som de har olika kommunikationsstrategier. 

En nödvändig arena för kommunikation är skolan anser vi, författare. Här finns klassråd och 

elevråd, som kommunikationskanal mellan elever och skola, som sedan ska kommunicera 

detta vidare till UF, via elevrådsrepresentant. UF vill informera kommunen hur ungdomarna 

upplever skolan. Enligt Sevgi Zengin har intresset från skolornas sida varierat.  

 

                                                 
 
48 Jens Sjöström. Intervju 050420 
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6.6 Processkolan 

Med hjälp av Processkolan har vi kunnat få en karta av hur delarna (A) och (B) hänger ihop 

med (C) och (X). Vi har fått information om hur samspelet mellan UF och Alby ungdomsråd 

fungerar tillsammans med kommun och ungdom. Därför har Processkolan gett oss 

möjligheten att se en gripbar kommunikationskarta mellan (A) och (B), hur alla delarna 

samarbetar i en process för att skapa balans. Kommunen vill att ungdomarna ska känna sig 

delaktiga i samhällsdebatten och ungdomar vill att deras åsikter och idéer ska 

uppmärksammas. Det är här beroende variabeln kan skapa denna balans.  

I Processmodellen behöver alla delar struktur för att kunna samarbeta. Man vill att målet med 

kommunikationen resulterar i någonting. Men vad som inte ses är dolda hinder som 

exempelvis, rädsla, språk och kultur.  

 

6.7 Semiotikskolan 

Om vi hade analyserat vår empiri efter den semiotiska skolan hade analysen sett annorlunda 

ut. Semiotikskolans fokus ligger i varför ett budskap uppfattas på ett visst sätt. Analysen 

skulle således utgå från vad sändaren vill förmedla och hur mottagaren uppfattar budskapet 

och varför mottagaren uppfattar budskapet på ett visst sätt.   

I den semiotiska skolan menar man att meddelandet är en konstruktion av tecken som genom 

att samverka med mottagaren skapar betydelse. Meddelandets betydelse skapas under 

kommunikationen. Vår analys hade då fokuserat på ungdomarna och deras reaktion på 

kommunens budskap. Vi hade då kunnat fokusera på den etniska tillhörighetens betydelse, 

”all kommunikation beror på mottagarens villkor. 49 

Botkyrka är en mångkulturell kommun och kommunens kommunikation uppfattas olika 

beroende på mottagarens kontext. Här hade det varit intressant att använda sig av begreppen 

redundans och entropi. Det hade även varit intressant att ta in den fatiska kommunikationen 

som kan ses som en kod och som utgör det tredje centrala begreppet. Den semiotiska skolan 

ger sändare och mottagare lika hög status och delaktighet eftersom de har lika viktiga roller i 

kommunikationsprocessen. Anhängarna av den semiotiska skolan hävdar att det inte finns 

någon förutbestämd betydelse i ett meddelande. Betydelsen bestäms istället av den som kodar 

meddelandet och av den som avkodar det. Meddelandets betydelse skapas under 

kommunikationen.  

                                                 
49 Edfeldt Å. W. (1992) 
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För att minska risken för missförstånd hjälper det inte att förbättra kommunikationsprocessens 

effektivitet, utan man måste minska de kulturella, sociala och andra skillnader. Dessa 

förorsakar att människor tolkar samma meddelande olika, eller skapar olika betydelser till en 

text, som semiotikerna föredrar att kalla det. Enligt den semiotiska skolan ligger alltså de 

avgörande faktorerna till missförståndet i samhällets uppbyggnad och kan inte elimineras med 

mindre än att samhället ändras. 

 

6.8 Kommunikationshinder  

Byråkratin kan ses som ett kommunikationshinder. Det är en tidskrävande process för 

kommunen att be UF ta ställning i en fråga, vilket kan resultera i att man väljer att avstå. 

Språket är ytterligare en faktor vilken kan upplevas som ett kommunikationshinder. Politisk 

retorik kan här leda till missförstånd och oklarheter.  

Om inte skolan är samarbetsvillig kan inte balans uppnås mellan kommun, ungdom och 

beroendevariablerna. Kommunen måste då ställa krav på skolan att aktivt medverka i ett 

samarbete med ungdomsfullmäktige och se till att det sker en effektiv kommunikation i 

klassråd och elevråd. Detta är det största hindret enligt vår modifierade modell eftersom 

skolan utgör en central länk för att alla delar ska samverka. 
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7. RESULTAT 
 
Kommunen arbetar för att uppnå en samverkan med ungdomar på olika sätt, beroende på 

vilken förvaltning vi tittar på. Kommunens kommunikation med ungdomar ser därmed olika 

ut. Kommunala ungdomskanaler är till stor del strukturerade och medverkar i den samhälliga 

debatten som remissinstans. Skolan är då en central länk mellan kommun och ungdom, 

eftersom det är här informationen kan spridas och nå den enskilda individen.  

UF verkar som kanal mellan kommun och ungdom, och kan därmed förmedla ungdomarnas 

åsikter och ska genom denna kommunikationskanal representera de ungas röst i samhället. 

Barnombudsmannen och Alby ungdomsråd kan ses som liknande kommunikationskanaler 

men med andra arbetssätt som fokus. Barnombudsmannen verkar för att sprida 

barnkonventionen och Alby ungdomsråd har effekt inom det lokala området.  

För att kommunen ska kunna tillvarata ungas åsikter, tankar och idéer ligger det i deras 

intresse att göra en ekonomisk prioritering beträffande arenor där ungdomar kan få uttrycka 

sig. Subtopia är en sådan arena . Här är man inte intresserad av den kommunala byråkratin 

utan eftersträvar lösa, fria strukturer som är anpassningsbara. På Subtopia anser man att 

byråkrati dödar kreativa idéer. Det man är överens om är att ungas tankar och idéer är en 

värdefull styrka som kommunen måste ta till vara på och som kan ses som en kraft i 

samhället. 

Politisk retorik kan ses som ett hinder vid en kommunikation mellan kommun och ungdom. 

Det är viktigt att man som politiker vågar gå ut och lyssna på vad ungdomarna har att säga 

utan att inta en förklarande roll. Man måste kunna möta unga på deras område. För att 

kommunen ska kunna planera för ungdomar måste kommunanställda veta hur verkligheten 

ser ut. Detta är Botkyrka medvetna om. Här kan UF ses som en tillgång. Det tydliga 

kommunikationshindret blir när UF anser att skolans dörrar ibland kan vara stängda för 

samverkan. Denna kommunikationsbrist tyder på oförståelse för ungas pågående 

demokratiutveckling.  
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8. SLUTDISKUSSION 
 
Att göra en klar åtskillnad mellan kommunikationsstrategi och marknadskommunikation är 

svårt eftersom dessa inriktningar går in i varandra. Vi tycker att marknadskommunikation bör 

finnas med i den kommunikationsstrategi kommunen använder sig av när de kommunicerar  

med unga medborgare. Att följa upp en strategi med sms-tjänster samt klubborienterat 

medlemskap för kulturaktiviteter låter som en metod som skulle passa för ungdomar. 

Detta kan vara ett sätt för en kommun att skapa en kommunikation till en marknad som 

kanske annars är svår att locka eller nå.  

 

Under vår praktikperiod upplevde vi en outvecklad kommunikation mellan kommun och 

ungdom. Anledningen till detta vet vi nu beror på brister eller avsaknad på  

kommunikationsstrategi som till stor del ligger i att man skapar kanaler och arenor där 

kommunen kan lyssna och föra en dialog med unga. Botkyrkas framgångsfaktor kan sannolikt 

ligga på att de har engagerade tjänstemän inom ungdomskanaler som tagit sig tid och varit 

personligt engagerade i att ungas tankar och idéer ska tillvaratas. Likvida resurser ligger till 

grund för att kunna göra en sådan satsning. I Botkyrkas fall har de fått extra statligt bidrag och 

därför kunnat lägga resurser på att bygga upp en långsiktig plan för ett ungt demokratiskt 

inflytande. Ett sådant stöd är det troligen få kommuner som har.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Intervjufrågor till nämndpolitiker och enhetschef  
 

• Hur uppstår de lokala projekten inom ungdomskultur?  
o Ligger detta på statlig eller kommunal nivå?  
o Hur stor antal planerade projekt blir genomförda ungdomsprojekt? 
o Tidsperspektiv? 
o Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Hur anser du att Botkyrkas satsningar kan bedömas gentemot grannkommunernas 
satsningar (eller andra kommuner)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Finns det en organiserad kommunikation med ungdomar/ungdomsråd? Vilka fördelar/ 
nackdelar ser du i detta? 

• Hur anser du att ungdomarnas idéer tillgodoses? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i 
detta? 

• Hur anser du att man tar hänsyn till frågor som berör Infrastruktur när ett nytt 
ungdomsprojekt planeras? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Anser du att det finns en dialog mellan ungdomar och politiker (så att de jobbar åt 
samma håll)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Anser du att det finns utrymme för kommunikation från ungdomar upp till politiker? 
Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Tror du att ungdomar och politiker kan förstå varandra? Vilka fördelar/ nackdelar ser 
du i detta? 

• Vilka faktorer ser man till när uppföljning och utvärdering av ett kulturprojekt sker? 
Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

 
 
 
Bilaga 2. Intervjufrågor till marknadskommunikatör 

 
• Hur ser dina viktigaste arbetsuppgifter ut?  
• Vid envägskommunikation:  
• Hur skiljer sig till exempel layout och språk vid information till ungdomar? 
• Hur arbetar du enligt dessa: 
• Val av kanaltyper? 
• Val av budskapsinnehåll? 
• Val av budskapsform? 
• Effektkontroll?   
• Vem bestämmer det slutliga utseendet? 
• Använder du dig av tvåvägskommunikation?  
• I sådana fall på vilket sätt? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till platschef  
 

• Hur uppstår de lokala projekten inom ungdomskultur? Ligger detta på statlig eller 
kommunal nivå? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Hur grundades Rotemannen (Suptopia)? 
• Hur väl stämmer projektplanens målsättning med hur Rotemannen ser ut idag? Vilka 

fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Hur anser du här att ungdomarnas idéer kan tillgodoses? Vilka fördelar/ nackdelar ser 

du ? 
• Hur sker er kommunikation med ungdomarna? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i 

detta? 
• Finns det en organiserad kommunikation mellan ungdomsråd och ”projektansvarig” 

på Rotemannen? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Hur anser du att man har tagit hänsyn till frågor som berör Infrastruktur när 

Rotemannen planerades? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Vilka faktorer var viktiga när uppföljning och utvärdering av kulturprojektet skedde? 

Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Anser du att det finns en dialog mellan ungdomar och politiker (så att de jobbar åt 

samma håll)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Anser du att det finns utrymme för kommunikation från ungdomar upp till politiker? 

Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Tror du att ungdomar och politiker kan förstå varandra? Vilka fördelar/ nackdelar ser 

du i detta? 
 
 
 
Bilaga 4. Intervjufrågor till ungdomlots 
 

• Hur ser dina viktigaste arbetsuppgifter ut?  
• Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Begränsningar/ möjligheter? 
• Hur uppfattar du att lokala projekt uppstår inom ungdomskultur?  
• Ligger detta på statlig eller kommunal nivå?  
• Vilken uppfattning har du om hur stor antal planerade projekt som blir genomförda 

ungdomsprojekt? 
• Tidsperspektiv (från planering till genomförande)? 
• Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Hur anser du att Botkyrkas satsningar kan bedömas gentemot grannkommunernas 

satsningar (eller andra kommuner)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan ungdomar/ungdomsråd? Vilka fördelar/ nackdelar 

ser du i detta? 
• Hur anser du att ungdomarnas idéer tillgodoses? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i 

detta? 
• Hur anser du att man tar hänsyn till frågor som berör Infrastruktur när ett nytt 

ungdomsprojekt planeras? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Anser du att det finns en dialog mellan ungdomar och politiker (så att de jobbar åt 

samma håll)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
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• Anser du att det finns utrymme för kommunikation från ungdomar upp till politiker? 
Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Tror du att ungdomar och politiker kan förstå varandra? Vilka fördelar/ nackdelar ser 
du i detta? 

• Vilka faktorer ser man till när uppföljning och utvärdering av ett kulturprojekt sker? 
Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

 
 
 
Bilaga 5. Intervjufrågor till områdesutvecklare 
 

• Hur ser dina viktigaste arbetsuppgifter ut?  
• Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Begränsningar/ möjligheter? 
• Vad är ett ungdomsråds huvudsakliga uppgifter?  
• Anser du att kommunen ser ungdomsråd som en tillgång att t.ex. rådfråga eller är det 

mer som ett forum? 
• Hur uppfattar du att lokala projekt uppstår inom ungdomskultur?  
• Ligger detta på statlig eller kommunal nivå?  
• Vilken uppfattning har du om hur stor antal planerade projekt som blir genomförda 

ungdomsprojekt? 
• Tidsperspektiv (från planering till genomförande)? 
• Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Hur anser du att Botkyrkas satsningar kan bedömas gentemot grannkommunernas 

satsningar (eller andra kommuner)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan ungdomar och ungdomsråd? Vilka fördelar/ 

nackdelar ser du i detta? 
• Hur anser du att ungdomarnas idéer tillgodoses? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i 

detta? 
• Anser du att det finns en dialog mellan ungdomar och politiker (så att de jobbar åt 

samma håll)? Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 
• Anser du att det finns utrymme för kommunikation från ungdomar upp till politiker? 

Finns kommunikation från politiker direkt till ungdomsråd? 
Vilka fördelar/ nackdelar ser du i detta? 

• Tror du att ungdomar och politiker kan förstå varandra? Vilka fördelar/ nackdelar ser 
du i detta? 

 
 
 
 
Bilaga 6. Intervjufrågor till informatörer 
 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
• Vilken information är väsentlig att nå ut med till ungdomar från barn- och 

ungdomsförvaltningen?  
• Har barn- och ungdomsförvaltningen någon två vägs kommunikation med ungdomar? 

Om Ja:  
• Hur ser den i sådant fall ut? 
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• Jobbar barn- och ungdomsförvaltningen med trycksaksinformation där målgruppen är 
tonåringar? 
Om Ja: 

• Vilka kanaltyper använder ni?  
• Val av budskapsinnehåll?  
• Val av budskapsform? 
• Vilken effekt vill man att informationen ska ge? 
• Hur kontrolleras den? 
• Hur ser barn- och ungdomsförvaltningens samarbete ut med skolan? (13-19år) 
• Hur ser Ert samarbete ut med ungdomsfullmäktige? 
• Har barn- och ungdomsförvaltningen någon målformulering gällande kommunikation 

med ungdomar, åldern 13-19 år. 
• Hur ser den i sådant fall ut? 

 
 
 
 
Bilaga 7. Intervjufrågor till verksamhetssekreterare 
 

• Hur ser den direkta kommunikationen ut mellan förvaltning och UF? 
• Hur ofta ses förvaltning och UF? 
• Hur ser den indirekta kommunikationen ut mellan förvaltning och UF? 
• UF är så strukturerat, enligt vuxnas struktur, anser du att det fungerar att ha en sådan 

uppbyggnad? 
• Finns det en förbestämd dagordning när UF och ni har möte? 
• Finns det plats för spontana diskussioner?  
• Är du budskapsförmedlare? Är detta bättre eller sämre än direkt kommunikation? 

(om du är medlare?) 
• Efter att du haft ett möte med UF, hur förs detta vidare? 
• Vilka sitter med vid möte med UF, från er och från dem? 
• Vilken inställning tycker du att ungdomar i UF har till sitt uppdrag? 
• Vilken är din spontana uppfattning idag gällande kommunikationen mellan kommun 

och ungdom? 
• Ser du någon direkt brist eller styrka? 
• Använder sig kommunen av lokaltidningen Mitt i eller dylikt för att annonsera ut 

mötestillfällen/ protokoll? 
 
 
 
Bilaga 8. Intervjufrågor till barnombudsman 
 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
• Ansvarsområde?  
• Syftet med att det finns en barnombudsman i en kommun? 
• Inom vilket / vilka områden anser kommunen att det är viktigt att föra en dialog 

(13-19år) ? 
• Hur ser det ut i praktiken? 
• Har ni någon målformulering gällande detta och hur ser den i sådant fall ut? 
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• Vad för information vill kommunen nå ut med till ungdomar? Ge gärna ett eller flera 
konkreta exempel. 

• Vilken slags dialog är kommunen intresserade av att föra med ungdomar? 
• Hur ser ditt samarbete ut med skolan? 
• Hur ser ditt samarbete ut med ungdomsfullmäktige? 
• Vad finns det för likheter / skillnader mellan ditt arbete och ungdomsfullmäktiges 

ansvarsområde? 
• Vem tar vid där du slutar, bevakar ungdomsfrågor efter de slutat skolan? 

 
 
 
 
Bilaga 9.  Målformulering gällande kommunikation i utbildning och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
 
Kommunikationen ska hålla hög kvalitet. Värderingar som styr kommunikationen  

är att den ska: 

• vara korrekt, begriplig, trovärdig, intresseväckande och övertygand 

• visa respekt för mottagaren 

• innehålla rätt budskap 

• ske vid rätt tidpunkt 

• vara snabbt och flexibelt tillgänglig för mottagaren 

• gå till rätt mottagare 

• ske via rätt kanal 

• ha rätt avsändare 

• utformas på ett professionellt och tilltalande sätt. 

 
 




