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Abstract 

Authors: Linda Olsson & Dennis Åström  
Title: A journey of discovery on the third floor – A case study in how juvenile 
agents in the municipality of Kalmar communicate with its young people 
Level: BA Thesis in Media and Communication Studies 
Location: Linnaeus University 
Language: Swedish 
Number of pages: 60 

Introduction: The participation amongst young people regarding political, 
democratic and society related questions is through an investigation 
confirmed not being high enough. Within the municipality of Kalmar, 
juvenile agents work as a link between young people and the opportunities 
that the municipality provides. To create this link with young people, 
communication is essential.  
 
Purpose: The purpose of this paper is to create an understanding of how the 
juvenile agents work in order to create and maintain communication with 
young people. The purpose is also to evaluate the result of the information 
campaign they executed in 2011.  
 
Methodology: For this paper we had a hermeneutic approach with an 
inductive viewpoint. In our qualitative research we gathered our empirical 
material by doing qualitative interviews and the respondents were chosen 
based on both their knowledge in the subject of youth related questions and 
also the results of the information campaign in 2011.  
 
Conclusion: Within the process of creating and maintaining communication 
with young people, we can see that the juvenile agents strive to become a 
strong link between them and young people. The obstacle they stand in front 
of, as we see it, is that the creation of communication is achieved in a bigger 
extent than the maintaining of communication.  
 
Keywords: Communication, municipality, democracy, youths, social media 
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Förord  
De senaste två månaderna har vi diskuterat, läst och skrivit om 

kommunikation gentemot ungdomar och idag har vi större förståelse för 

kraften bakom sociala medier och hur Kalmar kommun arbetar med 

kommunikation.  

Vi vill i detta förord tacka dem som varit en del av denna uppsats och gjort 

den möjlig för oss att genomföra. 

Tack till våra respondenter; Ann-Christin Lagercrantz, Sophia Sundlin, Cilla 

Ilhammar och Sara Karlén. Era ord har varit ovärderliga för oss.  

Också ett tack till vår handledare Renaud de La Brosse som stöttat oss under 

denna uppsatsperiod med värdefulla synpunkter och utvecklat vårt kritiska 

tänkande.  

Tack!  

 
Linda Olsson & Dennis Åström  
Kalmar, maj 2013  

 

 
 

 

 

               Linda Olsson                                            Dennis Åström  
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Kapitel 1 
Inledning  

Vårt inledningskapitel ger läsaren en bakgrund till idén och 
inspirationen bakom denna uppsats, det ungdomsfokuserade 
projektet Full Koll som vi har skapat och det 
uppsatsuppdrag vi fått från Kalmar kommun.  

 

Kapitel 2 
Problem   

I detta kapitel vill vi genom en diskussion belysa ett 
samhällsproblem och lyfta fram det vetenskapligt relevanta 
problemet, vilket vi sedan sammanställer till ett syfte samt 
frågeställningar. Vi tar även upp avgränsningar för vår 
uppsats. 
 

 

Kapitel 3 
Metod   

Hur såg tillvägagångssättet ut? I följande avsnitt presenterar 
vi uppsatsens vetenskapliga ansats, vår forskningsmetod 
samt den valda undersökningsdesignen med dess 
innehållande komponenter. Kapitlet förklarar även metoden 
för teoriinsamling samt bearbetning av det empiriska 
materialet. 
 

 

Kapitel 4 
Teoretisk  
referensram   

I detta kapitel presenterar vi kommunikationsorienterade 
teorier om demokratiska villkor för medborgare, politisk 
kommunikation och agenda-setting, skandinavisk 
institutionalism, sociala medier, 
organisationskommunikation, kommunikationsstrategier 
samt kriterier för utvärdering av kommunikationsprojekt. 
Teorikapitlet ger oss förutsättningar att skapa den teoretiska 
referensram som krävs för att sedan kunna analysera det 
empiriska material vi fått fram. 
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Kapitel 5 
Resultat &  
analys   

I detta kapitel har vi valt att sammanföra både resultat och 
analys, där vi jämför teori och empiri för att sedan göra 
analytiska djupdykningar i materialet och lyfter fram 
intressanta aspekter. Kapitel 5 ämnar även besvara våra 
frågeställningar. 

 

Kapitel 6 
Diskussion &  
rekommendation  

Avslutningsvis presenterar vi i detta kapitel vad vi har 
kommit fram till genom att diskutera resultaten, besvara 
studiens syfte samt dra relevanta slutsatser. Vi diskuterar 
även metoden för uppsatsen och belyser de svårigheter och 
lärdomar vi fått. Till sist ger vi våra högst personliga 
förslag till framtida forskning inom området. 
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1 Inledning 
Vårt inledningskapitel ger läsaren en bakgrund till idén och inspirationen bakom denna 
examensuppsats, det ungdomsfokuserade projektet Full Koll som vi har skapat och det 
uppsatsuppdrag vi fått från Kalmar kommun. 
 

1.1 Prolog 

1.1.1 Ungdomar ska ha Full Koll 

Inspirationen till denna examensuppsats föddes för ett år sedan, våren 2012, utan att vi 

egentligen tänkte på det då. Det hela började som ett projekt vid sidan av studierna, som 

vi döpte till Full Koll. Vi, Linda Olsson och Dennis Åström, tillsammans med 

ytterligare två klasskamrater Henrik Andersson och Emma Wessung, tyckte att det 

fattades en plattform för unga i Kalmar län. En plattform som ger möjlighet att få 

uttrycka sina åsikter, få vara delaktiga i demokratiska processer och vad som händer i 

sin hemmahörande kommun och få matnyttig information om till exempel att flytta 

hemifrån. Det vill säga en plattform för Kalmar läns ungdomar att få full koll på vad 

som händer, hur de kan påverka och interagera. På ett eller annat sätt finns denna 

information och möjlighet till delaktighet att tillgå, men inte alls i den utsträckning vi 

tyckte var nödvändig och heller inte på en samlad plats. Därför skapade vi en webbsida 

med all denna information, uppdelade i olika funktioner vilka alla sammankopplas med 

sociala medier, med syftet att engagera ungdomar och som ett vidare steg i att få 

ungdomar i Kalmar län att stanna kvar i länet efter avslutad utbildning. Denna 

problematik, att ungdomar tenderar att flytta ifrån mindre kommuner inom Kalmar län, 

till större städer, finns konkretiserad i RUS (Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 

län, 2012-2020). Denna utvecklingsrapport pekar på inriktningar och långsiktiga mål, 

men går inte in på hur målen praktiskt ska uppnås, utan tillvägagångssätten för att uppnå 

målen är upp till kommunerna själva att utforma. Utifrån eget initiativ föddes och 

utformades Full Koll. 
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1.1.2 Erfarenheterna och utmaningen 

Under det senaste året har vi dedikerat tid och energi utanför studierna, att implementera 

och presentera Full Koll för potentiella samarbetspartners. Vi har träffat kommuner i 

länet för att undersöka intresset av att samarbeta i ett sådant här projekt, webbyråer för 

att vidareutveckla webbsidan och göra den så användaranpassad som möjligt. Vi har 

även deltagit på olika konferenser och föreläsningar med och om ungdomar, vilka har 

varit kopplade till ungdomsinflytande, ungdomspåverkan och ungdomssatsningar av 

olika slag både i och utanför regionen. Då har också tidningar uppmärksammat vårt 

projekt och kastat ljus på initiativet (www.barometern.se, www.blt.se). Dessa möten med 

ungdomar har varit ovärderliga för oss, då vi nu har en del förkunskap kring vad 

kommunernas ungdomar tycker om webbsidan som helhet och hur de kan bli en del av 

idén. Vad vi däremot inte kunnat förutspå, är kommunernas engagemang att 

upprätthålla webbsidan, då varje kommun kommer administrera sin egen kommunsida 

och deras förkunskap kring hur den bör bedrivas. Denna tid av förprojektering har lett 

till att vi idag har ett samarbete tillsammans med Kumulus, vilken är en regionstäckande 

ideell förening med säte i Kalmar stad, som verkar för att ge råd och stöd till unga, 

kommunala verksamheter och ideella föreningar. Kumulus grundades år 2008 på 

initiativ av Regionförbundet i Kalmar län. Efter inlett samarbete med Kumulus har vårt 

projekt växt från att gälla vid kommunal nivå till att omfatta hela regionen. Ett konkret 

mål för Kumulus är att finna en lösning på de kommunikations- och delaktighetsbrister 

som existerar kommuner och ungdomar emellan. Dessa brister har konkretiserats i den 

så kallade LUPP-undersökningen som genomfördes 2012 (Sammanfattande siffror från 

LUPP-undersökningen 2012, Regionförbundet i Kalmar län, 2012), vilken förklaras 

genomförligt längre fram. 

När denna prolog skrevs, i maj 2013, hade vi tillsammans med Kumulus skickat in i en 

ansökan till Allmänna arvsfonden för bidragsstöd att kunna påbörja projektet. Besked 

för detta väntas att komma i september 2013. 
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1.2 På uppdrag att förändra... 

Det vi har valt att undersöka och få förståelse för i denna kandidatuppsats grundar sig 

från början i ett uttalat behov hos Kalmar kommun. Detta behov hade kommunen i mars 

2013, via Samhällsbyggnadskontoret, konstaterat i en uppdragsansökan via 

Linnéuniversitetets hemsida för examensarbete. De ville ha hjälp att undersöka hur de 

kan, via sociala medier, förbättra kommunikationen med ungdomar. Ansökan beskrev 

den verksamhetsplan som Kalmar kommun arbetar efter, vilken belyser deras mål att 

öka gymnasieungdomars och högstadieungdomars upplevelse av möjligheten att föra 

fram åsikter. Ett sätt att försöka öka delaktigheten och tillgängligheten hos och för 

ungdomar, samt att stärka den demokratiska processen, menade de kan uppnås genom 

satsningar via plattformar på Internet. Samhällsbyggnadskontorets ambition och vision 

var också att via dessa kommunikationsplattformar, effektivisera informationskanalen 

till övriga medborgare. 

1.3 ... Men vi var inte först 

Redan för två år sedan, våren 2011, utfördes ett nästintill identiskt försök att hjälpa 

Kalmar kommun att nå ut till ungdomar via sociala medier. Från Linnéuniversitetet 

undersökte två Media Management-studenter i samband med kandidatuppsatsen, Sofia 

Holmström och Ulrika Persson, hur kommunen kunde använda sociala medier i syfte att 

öka medvetenheten i samband med en informationskampanj och samtidigt 

kommunicera ut sitt varumärke till ungdomarna (se uppsatsens abstrakt under Kapitel 8. 

Bilagor, Bilaga 6). För deras studie genomförde de fokusgrupper, med ungdomar i 

ålderskategorierna 13-25 år. Utifrån deras resultat och analyser konstaterades att 

ungdomarna från fokusgruppen spenderade väldigt mycket tid på sociala medier, 

därmed fanns det goda förutsättningar för kommunen att nå ungdomarna rent tekniskt. 

Däremot beskrev ungdomarna att de inte tyckte att kommunen ansträngde sig för att 

informera om vad de gör, kommunen uppfattades som “gammaldags och verkar inte 

vara medvetna om hur invånarna vill ha det...” (Holmström & Persson, 2011). 
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När det kommer till att skriva examensuppdrag till Kalmar kommun om sociala medier, 

var vi inte först. Att uppfylla kommunens uppdragsönskan och genomföra en liknande 

studie igen, hur kommunen kan använda sociala medier, saknar relevans då det redan är 

forskat i. Vi ser istället möjligheten att få göra en uppföljning och se hur arbetet sett ut 

de senaste två åren för att upprätthålla den önskade kommunikationskanalen med 

ungdomar i Kalmar kommun. Eftersom uppdraget återigen uppstått två år senare, ser vi 

anledningar i att få förståelse för hur processen hittills sett ut. Precis som Zetterquist-

Eriksson (2009) påpekar, det blir viktigt för organisationer att bli utvärderade för att 

uppnå legitimitet. 

 

För att kunna nå framgång, behöver man först gå på upptäcktsfärd. 

Vi gjorde en upptäcktsfärd på tredje våningen.  
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2 Problem & syfte 
I detta kapitel vill vi genom en diskussion belysa ett samhällsproblem och lyfta fram det 
vetenskapligt relevanta problemet, vilket vi sedan sammanställer till ett syfte samt 
frågeställningar. Vi tar även upp avgränsningar för vår uppsats. 
 

2.1 Demokratin i Sverige - då och nu 

Begreppet demokrati betyder i grund och botten folkstyre och är sprunget från två 

viktiga principer. Ena principen är att varje individs intressen förtjänar samma respekt 

som alla andras för att alla individer är lika mycket värda. Den andra principen är att 

varje individ är bäst passad för att fatta ett beslut om en fråga ligger i dennes intresse. 

Detta är grundstenarna i demokratin och demokratins överlevnad bygger på att 

befolkningen engagerar sig och är delaktiga i processen. Med detta menar man att man 

ska känna sig som en del av samhället och att man är lika inför sina medborgare, att det 

du säger och gör i samhället har betydelse och spelar roll, samt att du tar på dig ditt 

ansvar och aktivt deltar i att ta ställning i olika frågor, exempelvis en valomröstning 

(www.ne.se). 

Demokrati är ett ord som används väldigt stolt i de länder som har det och Sverige har 

sedan länge varit ett av dem länderna. Men faktum är att det så sent som i början på 

1900-talet enbart var tio procent av den svenska befolkningen som representerades i 

riksdagen. Dessa siffror har naturligtvis successivt ökat, dels tack vare att rösträtten till 

riksdagen inte längre var kopplad till vilken förmögenhet man hade. Detta också tack 

vare att Sverige år 1921, som sista land i Norden införde rösträtt för kvinnor, det vill 

säga allmän rösträtt infördes. Att föra fram sin politiska åsikt oavsett förmögenhet blev 

därför en allmängiltig medborgarrätt (www.regeringen.se). Även Svensson (2008) 

förklarar att det medborgerliga deltagandet genomgått och fortfarande genomgår en 

förändring. Drivkrafterna bakom deltagandet har radikaliserats, detta genom den nya fas 

vi går igenom gällande utvecklingen och moderniteten kring bland annat IT-samhällets 

kommunikationsrevolution och ungdomskulturens nya livsstilar som skapas genom 
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konsumtionskulturen vi har idag. Det i sin tur orsakar konsekvenser för deltagandet hos 

medborgare. Konsekvenserna, som Sörbom (2002) belyser utifrån en undersökning som 

såg till tre generationers politiska engagemang, är att utvecklingen går mot en 

ifrågasättande inriktning av politiska institutioner av traditionellt slag. Detta 

ifrågasättande bekräftar Boggs (2000) med att benämna det för det stora 

tillbakadragandet. Trots konsekvenserna, ser Castells (1999) och Thörn (2002) en 

ljusglimt i tunneln, där nya medier och Internet har möjliggjort för ett aktivare 

deltagande och ett spontanare steg till initiativtagande från medborgarna själva. 

Svensson (2008) diskuterar huruvida det demokratiska samhället närmar sig en 

legitimitetskris och förklarar att detta legitimitetsproblem motverkas genom att bedriva 

nya former för att involvera och engagera medborgare. Vidare poängterar Svensson 

(2008) att det demokratiska deltagandet kan orsaka en samhällskris, som kan avvärjas 

genom en välutvecklad medborgardialog. Avsaknaden av denna önskvärda dialog, 

menar Svensson (2008) beror på en kommunikationsklyfta, vilken existerar mellan 

kommuner och medborgare. Strömbäck (2009) beskriver drömmen för en kommun, 

utifrån olika demokratimodeller, där deltagardemokrati är det man strävar efter att 

uppfylla. För att uppnå denna dröm ställs krav på så väl medborgare som kommun, där 

ingen kan förvänta sig något gratis. Likaväl som en kommun har skyldigheter gentemot 

medborgare, har även medborgare skyldigheter gentemot sin kommun. Rättigheten att 

vara politiskt delaktig är också en moralisk skyldighet, precis som det är att vara 

engagerade och intresserade i samhällsfrågor (Strömbäck, 2009). 

2.2 E-demokrati i en digitaliserad värld 

Om man ser till möjligheterna för deltagande har digitaliseringen av hjälpmedel och 

verktyg gjort det möjligt för majoriteten av medborgare att tillföra just sin åsikt inom 

valfritt ämne. Detta kallas e-demokrati. Genom den teknik vi har idag kan medborgare 

uttrycka sig genom sociala medier, plattformar för socialt nätverkande, som bloggar, 

Facebook, Twitter och MySpace. Man involverar medborgare i deras egen miljö genom 

att använda sociala medier. Detta ger dem en mycket större frihet än om man jämför 
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med de traditionella mediernas möjligheter, där man skickade in en insändare till en 

tidning och hoppades på att den skulle bli publicerad. Detta betyder att tekniken har 

intensifierat demokratin men grundstenarna är fortfarande desamma 

(www.economist.com).  

Europeiska kommissionen har formulerat en digital agenda där man fastställt strategier 

och mål för hur Europeiska unionens tillväxt ska utvecklas fram till 2020 

(www.europa.eu). Denna digitala agenda, vilken de också namnger för det europeiska 

perspektivet, ger förslag på hur man bättre kan utnyttja potentialen som finns i 

informations- och kommunikationstekniken (IKT). I vidare mening kan servicen 

förbättras mellan samhälle och myndigheter mot medborgare, kvaliteten och 

effektiviteten höjs, vilket då kan ge möjlighet att främja innovation, framåtskridande 

och delaktighet hos medborgarna. 

2.3 Delaktighet och engagemang hos ungdomar 

Vi vill alla känna oss delaktiga och faktum är att detta är något som har väldigt stor 

betydelse för hur personer utvecklas. Genom att ge ungdomar chansen att påverka och 

engagera sig och känna delaktighet, ökar man deras självförtroende. Därmed ges de en 

känsla av att vara värd något, att de blir sedda och hörda och kan förändra samhället. 

Enligt Barnombudsmannen (www.barnombudsmannen.se) är detta särskilt viktigt i 

barn- och ungdomsåren, för det hjälper till att forma unga till individer vilket skapar 

förutsättningar och hjälper demokratin att överleva. Ungdomar har lättare att finna en 

politisk roll i livet, om förutsättningarna redan från ung ålder är goda. De får även bättre 

förutsättningar för att ta till sig information och lära sig att lyssna på andras argument. 

Om unga inte får känna sig delaktiga är det stor risk för att de kommer känna sig utanför 

och därmed tappa förtroende för det politiska systemet, vilket i det långa loppet kan 

vara demokratins fall. Av denna anledning är det av största vikt att alla, oavsett ålder, 

får och kan vara delaktiga i samhället. 
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2.4 Och LUPP då? 

Genom vårt samarbete med Kumulus, har vi även fått ta del av information från 

ungdomar i Kalmar län. Denna information samlas in genom LUPP-undersökningen, 

vilken genomförs vart tredje år. Undersökningen, vars fullständiga namn är Lokal 

uppföljning av ungdomspolitik, studerar ungas villkor och ungdomspolitikens 

möjligheter för åttondeklassare och andra årets gymnasieelever. Ungdomar får svara på 

frågor gällande vilka upplevelser de har om ämnen relaterade till förtroende för 

kommunen, möjlighet till inflytande i samhället och politik, fritid, skola, hälsa, arbete, 

trygghet och framtid. LUPP syftar till att vara ett verktyg för att skaffa kunskap om 

unga i kommunerna och länet (www.ungdomsstyrelsen.se). Undersökningen från 2009 

(www.rfkl.se) har visat att det finns ett behov för ungdomar att kunna uttrycka sig och 

dela sina åsikter, då statistik visar på att var femte elev inte känner någon delaktighet i 

varken politik eller skola. Detta har visat sig vara ett bestående problem när LUPP-

undersökningen genomfördes igen 2012 (www.rfkl.se). Resultatet visar på att problemet 

kvarstår. 

2.5 Sociala medier som länk 

Tack vare den tekniska utveckling som skett och sker ges möjlighet att utveckla vanliga 

demokratiska processer till e-demokratiska, vilken LUPP är ett exempel på då 

undersökningen är av bland annat enkätform och besvaras via nätet. Tre viktiga 

demokratiska processer som utvecklats och underlättat för mottagare och medborgare är 

information, diskussion och beslut. Med hjälp av tekniken kan stora mängder och 

relevant information tilldelas befolkningen. Diskussionsprocessen har också utvecklats i 

takt med tekniken, nu kan befolkningen komma till tals lättare via forum och liknande 

mötesplatser. Beslutsprocesser har blivit mer tillgängliga via IT i form av exempelvis 

elektronisk omröstning (Lidén, 2011). Dessa tre processer integreras tillsammans via 

och i sociala medier som ett länknät, vilket gör att processerna exponeras och når ut till 

en större massa människor. En ytterligare möjlighet som ges genom att använda sociala 

medier som länk, är styrkan i att nå ut till ungdomar. Det är på sociala medier de finns, 
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det är deras naturliga miljö och detta visar statistik som säger att åtta av tio ungdomar 

använder sociala medier dagligen (Petersson, 2012). Det finns även kända exempel på 

att sociala medier är rätt väg att gå inom politik för att nå ut med information och bjuda 

in till diskussion och delaktighet. Under Barack Obamas valkampanj år 2008 utnyttjade 

de sociala medier i mycket stor utsträckning för att nå ut till befolkningen och ha en 

dialog med dem. Många hävdar även att det är en av dem bakomliggande orsakerna till 

att han vann, han gjorde medborgarna delaktiga i sin resa till vita huset (Petersson, 

2012). 

Holmström och Persson (2011) beskriver i sin uppsats hur Kalmar kommun ska 

använda sociala medier för att nå ut till just ungdomar men belyser också att kommunen 

själva inte har kunskapen “... som behövs för att effektivt kommunicera genom 

framförallt sociala medier”. Vad som kan konstateras genom deras uppsats är att 

kommunen idag har en Facebook-sida, men som inte används på ett önskvärt sätt utifrån 

kommunens egen synvinkel. Länken mellan kommunen och ungdomarna finns där, 

likaså förståelsen för att sociala medier är verktyget för att nå unga. Frågan är hur stark 

länken är och hur verktyget ska användas. Denna vilja som kommunen har, att följa ett 

kommunikationskoncept och också befinna sig på sociala medier, kan liknas vid det 

som Zetterquist-Eriksson (2009) definierar för mimetisk isomorfism. Organisationers 

struktur drivs då av imiterande krafter och anledningen till att detta är oftast osäkerhet, 

då organisationen inte vet svaret och därför härmar andra organisationer. Ett utmärkt 

exempel på detta uppvisar organisationer när de ska använda teknologiska verktyg, men 

som de inte förstår. Organisationer får upp ögonen för vikten av att finnas på sociala 

medier, men saknar organisationen däremot kunskap över hur det sociala mediet ska 

bedrivas, ser den till andra organisationer som de anser är framgångsrika och hoppas på 

samma framgång. Kalmar kommun har idag en Facebook-sida men som tyvärr inte 

uppfyller de förhoppningar som kommunen själva har, både uttalat och genom ännu ett 

uppsatsuppdrag. Där ställer vi oss själva frågan hur deras befintliga, men än dock inte 

fullt framgångsrika Facebook-sida, hjälper eller stjälper kommunen i deras mål att 

uppnå legitimitet och dialog med ungdomar. Vidare ställer vi oss frågan hur deras 
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arbete sett ut efter deras genomförda informationskampanj 2011 och hur de arbetat 

sedan dess med kommunikationen med unga. 

2.6 Ungdomsombud som länk  

I Kalmar kommun finns det ungdomsombud som ska fungera som en länk mellan 

kommunen och de unga i kommunen. De arbetar för att stärka ungas inflytande i 

samhället och rent konkret lyfta fram de frågor som unga tycker är viktiga 

(www.kalmar.se). De har även något som heter medborgarförslag i Kalmar kommun, 

detta är en funktion som går ut på att man får skicka in skriftliga konkreta förslag. Dessa 

får alla skicka in som är folkbokförda i Kalmar kommun, detta betyder att även de som 

har utländsk bakgrund men saknar rösträtt också har rätt att skicka in. Dessa förslag tas 

sedan upp på möten hos kommunfullmäktige där Kalmar kommun har en ambition att 

svara på dessa förslag inom tre månader. Ungdomsombuden stödjer och samordnar 

barnpaneler i kommunen och arbetar även med ungdomsforum samt ungdomsinitiativ 

(www.kalmar.se). 

Vill man träffa ett ungdomsombud sitter de på Kultur- och ungdomsförvaltningen, 

ovanför Stadsbiblioteket – på tredje våningen.  

2.7 Syfte 

Med utgångspunkt från problemdiskussionen och med inspiration från tidigare och 

nuvarande uppsatsuppdrag från Kalmar kommun, har vi som syfte att undersöka hur 

skapandet och upprätthållandet av dialog och kommunikation ser ut hos 

ungdomsombuden på kommunen gentemot ungdomar. Med denna undersökning vill vi 

också utvärdera hur informationskampanjen 2011 föll ut.  

2.8 Frågeställningar 

Ambitionen från Kalmar kommun anser vi visar på att de vill nå ungdomar och detta 

genom en kanal som engagerar allt fler unga. Men då de ännu inte nått sitt mål med den 
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ungdomsinriktade kommunikationen, vill vi undersöka hur de arbetar med 

kommunikationen och hur resultatet blev av 2011-års informationskampanj. 

v Hur arbetar ungdomsombuden på Kalmar kommun med att skapa och 

upprätthålla en kommunikation med kommunens ungdomar? 

v Hur uppfattas resultatet av informationskampanjen 2011 av ungdomsombuden? 

2.9 Avgränsning 

Följande avgränsningar har vi valt att göra för denna uppsats: 

2.9.1 Definition av kommunikation 

Med kommunikation avser vi allt utbyte som sker mellan ungdomar och 

ungdomsombuden på kultur- och fritidsförvaltningen, vilket vi anser kan vara dialoger 

parterna emellan, kontakt i samband med ungdomsprojekt samt kommunikation via 

traditionella och sociala medier.  

2.9.2 Kalmar kommun, tjänstemän och ungdomar 

Nationalencyklopedin definierar en kommun som ett mindre geografiskt område i ett 

land där de har rätt att styra vissa frågor samt ta ut skatt. Kommuner existerar i princip i 

alla länder och i Sverige finns det 290 kommuner (www.ne.se). Vid benämning av 

Kalmar kommun syftar vi till kommunen som helhet, men med utgångspunkt från 

Kultur- och fritidsförvaltningen, där fokus på ungdomsfrågor ligger. Önskan till ökad 

kommunikation med ungdomar ser vi däremot som gemensam för hela kommunen. 

För denna uppsats har vi på grund av tid, och av relevans i vår mening, inte intervjuat 

tjänstemän inom kommunen som inte jobbar med just ungdomsfrågor eller med den 

specifika informationskampanjen 2011. Däremot har vi intervjuat icke-

kommuntjänstemän, med kompetens och erfarenhet inom ungdomsfrågor och med 

utgångspunkt i Kalmar kommun/län. Detta med anledning av att vi ville få ett utanför-
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perspektiv från någon som arbetar med liknande frågor men genom andra arbetssätt och 

strategier.  

För att falla inom begreppet ungdom måste man enligt Socialstyrelsen vara mellan 13-

25 år och detta är även den definition vi kommer använda oss av 

(www.socialstyrelsen.se).  

2.9.3 Sociala medier 

Enligt Stakston (2010) är sociala medier olika kommunikationsformer som man kan 

använda för att dela upplevelser, åsikter och erfarenheter med varandra. Detta kan man 

göra utan att ta hänsyn till tid eller plats. Man skulle kunna sammanfatta det till att 

sociala medier är en samlingsplats för dialog och konversation. Inom kategorin sociala 

medier finns bland annat bloggar, Twitter, Instagram, MySpace, Google+ och Linkedin. 

Däremot finns det tyngd i att påstå att Facebook är det största. Det sociala nätverket har 

ca 3,7 miljoner svenska användare. Vid benämningen av sociala medier i denna uppsats 

avser vi till Facebook i synnerhet. 
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3 Metod 
Hur såg tillvägagångssättet ut? I följande avsnitt presenterar vi uppsatsens 
vetenskapliga ansats, vår forskningsmetod samt den valda undersökningsdesignen med 
dess innehållande komponenter. Kapitlet förklarar även metoden för teoriinsamling 
samt bearbetning av det empiriska materialet.  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I denna studie utgick vi från en hermeneutisk ansats då vi hade för avsikt att tolka och 

förstå den empiri vi fick in. Hermeneutikens centrala ledord är just förståelse och 

tolkning, vilka vi ansåg krävdes för att kunna skapa en tillförlitlig bild av situationen 

och hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2005). Bryman och 

Bell (2005) menar att den huvudsakliga potentialen inom hermeneutiken ligger i att 

förstå och tolka handlanden och sociala situationer. Denna potential såg vi som 

gynnsam då vi i uppsatsen ämnade undersöka bland annat människors uppfattningar, 

drivkrafter och handlande. Starrin och Svensson (1994) styrker det faktum att det 

hermeneutiska förhållningssättet ger forskare möjlighet att synliggöra förhållanden och 

sammanhang hos enskilda unika människor och hur dessa existerar under angivna 

villkor. För den valda ansatsen belyser Starrin och Svensson (1994) den hermeneutiska 

cirkeln, vilken beskriver förhållningssättet forskaren har gentemot delarna och helheten 

av det material som samlas in. Wachterhauser (1986) nämner Martin Heidegger som 

fadern till denna hermeneutiska cirkel och förklarar att ett ord först kan förstås genom 

att se det i dess kontext, vice versa gäller för förståelsen för kontexten genom det 

specifika ordet. Bryman och Bell (2005) menar att detta kan skapa svårigheter för 

forskare med hermeneutisk ansats, att stå objektiv i uppsatsens teori- och 

empiriinsamling och inte låta personliga preferenser styra. Därmed finns stark relevans 

att redogöra för studiens trovärdighet, vilket görs i kapitel 8. Bilagor, Bilaga 2.  
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De mest förekommande synsätten på sambandet mellan empiri och teori inom 

samhällsvetenskaplig forskning är enligt Bryman och Bell (2005) genom deduktiv och 

induktiv ansats. I den deduktiva ansatsen använder man sig av teorier man känner till 

för att sedan koppla dessa till olika hypoteser som ligger till grund för den 

datainsamling som ska göras. När man som forskare istället utgår från ett induktivt 

synsätt börjar man med observationer och tidigare resultat för att med dessa hitta 

kopplingar till teorin. Denna metod menar Bryman och Bell (2005) visar sin styrka 

främst när teorier ska skapas utifrån insamlad data. Forskare som relaterar teori och 

empiri på detta sätt sägs enligt Patel och Davidsson (2011) följa upptäckandets väg. 

Detta för att man som forskare kan ta sig an studieobjektet utan att ha något kopplat i 

teorin och utifrån det man upptäcker, skapa sig en egen teori. Även denna ansats har fått 

kritik riktat mot sig, bland annat för att forskaren inte har möjlighet att veta teorins 

omfång då den är skapad utifrån empiri från en unik situation. Vi valde redan i 

uppsatsens början att utgå från ett induktivt synsätt, då vi ville studera och utvärdera 

tidigare resultat och upptäcka och förstå hur och varför detta resultat uppstod. Styrkan i 

detta såg vi genom att vi inte på förhand kunde veta hur resultatet upplevdes av våra 

intervjusubjekt och därför kunde vi först ta in vårt empiriska material och sedan skapa 

den teoretiska referensramen, med öppet sinne på en upptäckandets väg. 

3.2 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005) definierar två huvudsakliga forskningsmetoder, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Författarna (2005) beskriver även att om man som forskare använder 

sig av kvalitativ forskning betyder detta att man baserar data på ord istället för på 

siffror, då den kvalitativa forskningen är en tolkande forskning, vars styrka ligger i att 

utröna olika synsätt, perspektiv och detaljer för det man ämnar undersöka. Hur man bör 

definiera kvalitativ metod hävdar Alvesson och Sköldberg (2008) inte är helt självklart. 

De väljer att beskriva den kvalitativa forskningen genom att fokusera och beakta en 

öppen och mångtydig empiri. En ytterligare distinktion mellan de två metoderna är att 

kvalitativ forskning fokuserar på perspektivet utifrån studieobjektets syn och kvantitativ 
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metod fokuserar istället på forskarens idéer. Om man ska se på den kritik som har 

riktats mot den kvalitativa forskningen anklagar många kvantitativa forskare den för att 

vara för subjektiv, då den utgår ifrån hur forskaren tolkar och ser verkligheten. Eftersom 

att forskaren har en nära och personlig relation till forskningssubjektet kan detta 

påverka och skapa en bild som inte alls stämmer. Det är även svårt att återskapa en 

kvalitativt utförd forskning enligt kvantitativa forskare, vilket också utgör ett problem 

(Bryman & Bell, 2005). 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod, där vi såg styrkan och 

lämpligheten i att utröna olika synsätt, detaljer och perspektiv genom intervjuer och 

samtal med våra intervjusubjekt. Vi valde ut personer med både ungdomsombud som 

yrkestitel och personer med stark koppling till ungdomsfrågor att beskriva deras 

förutsättningar och upplevelser, vilka vi sedan relaterade till teorier inom området. Som 

forskare under intervjuerna, var vi aktiva, antecknade och spelade även in dem, därmed 

var våra tolkningar och reflektioner av stor vikt för det fortsatta arbetet. Då våra 

intervjupersoners personliga erfarenheter och åsikter är det primära för denna studie, 

väljer vi att referera dessa till intervjusubjekt snarare än följa Bryman och Bells (2005) 

definition, intervjuobjekt. 

3.3 Teoriinsamling 

Det finns två typer av data, dessa är primärdata och sekundärdata. Det som skiljer dessa 

från varandra är att primärdata är en förstahandsrapportering, en typ av detta är till 

exempel en intervju eller något man själv har sett. Sekundärdata utgörs av allt annat 

som inte faller inom primärdatas ramar (Patel & Davidsson, 2011). Inför den här studien 

hittade vi en uppsats som vi har haft som utgångspunkt och utifrån den har vi samlat in 

ytterligare empiri genom intervjuer, vilka utgör våra primärdata. Böcker och 

vetenskapliga artiklar, något som Bryman och Bell (2005) kallar för sekundärdata, 

strävade vi efter skulle hålla en så hög vetenskaplig höjd på som möjligt. Våra 

sekundärdata presenteras i kapitel 4. Teoretisk referensram, vilket är det teoretiska 

underlaget för studien. För att uppnå en vetenskaplig höjd såg vi till hur ofta artiklarna 



 

 

 

  24 (87) 

 

citerats enligt Google Scholar och vi valde litteratur med forskare som verkar inom 

områdena som studien berör. Vi anser att den teori vi samlade in har uppnått en 

teoretisk mättnad då den är underbyggd från flera olika källor. Teoretisk mättnad 

innebär att man under sitt forskningsarbete fortsätter med sitt urval fram tills dess att 

behovet är mättat, att det inte längre dyker upp ny relevant data inom det området vi 

studerar (Bryman & Bell, 2005). Fördelen med att ha arbetat induktivt med denna studie 

har varit att vi har kunnat se fenomenet med mer neutrala ögon, snarare än om vi från 

början hade vetat hur resultatet skulle se ut. Nackdelen var att den teoretiska 

omfattningen hade en tendens att expandera då vi fann många intressanta teorier att 

applicera och koppla samman till det empiriska material vi fick fram genom vår 

fallstudie. Denna nackdel uppmärksammade och tog vi i vidare mening hänsyn till 

genom att noga välja ut de teorier vi ansåg relevanta för denna studie.  

3.4 Undersökningsdesign 

För denna studie och detta specifika fall, ansåg vi det som relevant att klassificera det 

som en fallstudie. Det beskrivs också genom att ha ett ideografiskt synsätt, det vill säga 

viljan att “belysa unika drag för ett specifikt fall” (Bryman & Bell, 2005). Med 

utgångspunkt från detta var vi medvetna om att denna studie inte besitter möjlighet att 

användas för generalisering, då dess resultat inte är representativt för alla organisationer 

liknande den som ingår i vår fallstudie. Däremot argumenterar Bryman och Bell (2005) 

för möjligheten att kunna uppnå teoretisk generaliserbarhet genom fallstudie som 

undersökningsdesign, det vill säga att teoretiska begrepp och analyser kan prövas på 

andra liknande organisationer och ändå stämma in. 

Vid val av insamlingsmetod för kvalitativ forskning är intervjuer de absolut vanligaste, 

detta sägs vara tack vare flexibiliteten i intervjun, vilket gör denna insamlingsmetod 

attraktiv (Bryman & Bell, 2005). Att använda kvalitativa intervjuer som metod inom 

kvalitativ forskning skiljer sig jämförelsevis med kvantitativa metoder. Bryman och 

Bell (2005) menar att kvantitativ forskning inriktar sig på att uppnå resultat med hög 

validitet och reliabilitet för viktiga begrepp. Dessutom beskrivs strukturen för frågorna 
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som stramare med mindre utrymme för avvikelse, då den kvantitativa forskaren utgår 

från tydligt formulerade frågor. I vår fallstudie ville vi ha möjlighet att fånga 

intervjusubjektens personliga uppfattningar och ståndpunkter, därmed blev kvalitativa 

intervjuer ett naturligt val för insamling av vårt empiriska material. Vi ville kunna följa 

upp svar på frågor som vi tyckte var intressanta att vidare samtala om genom 

uppföljningsfrågor. Det gavs också möjlighet att sväva ut och improvisera när vi 

upptäckte ämnesområden eller åsikter som låg varmt om hjärtat hos intervjusubjektet. 

Seidman (2006) pekar också på styrkan i att välja intervjuer som insamlingsmetod och 

menar att skälet till detta är att man tillåter intervjusubjektet berätta sin historia och 

genom dessa historier får vi fram den nödvändiga kunskap som behövs. Vad Seidman 

(2006) också belyser, vilket även Bryman och Bell (2005) poängterar, är att de 

kvalitativa intervjuernas utformning tar sig i uttryck utifrån forskarens vilja att förstå 

människors upplevelser. Meningen med dessa upplevelser vill forskaren också förstå 

utifrån intervjusubjektets eget perspektiv, vilket passade väl överens med den intention 

vi hade med vår studie. 

När man utför en intervju är det lämpligt att bestämma vilken standardiseringsnivå man 

vill tillämpa, samt hur frågorna ska struktureras. Med detta avser Patel och Davidsson 

(2011) hur frågorna ska formuleras och hur mycket som ska lämnas upp till 

intervjusubjektet att tolka. När man ska intervjua någon inom kvalitativ metod skiljer 

detta sig från hur man annars utför en intervju, i samband med detta menar också 

Bryman och Bell (2005) att olika typer av intervjuer kan ge olika slags resultat. Inom 

kvalitativa samtalsintervjuer vill man ha låg standardisering, vilket i sin tur resulterar i 

att intervjusubjektet får mer utrymme att använda sina egna ord när denne besvarar 

frågorna, vilket vi såg som lämpligt för vår fallstudie. Nivån av strukturering för 

frågorna kan också variera, vilket i sin tur påverkar hur noga man är med att följa 

ordningen i intervjuguiden för de frågor man ska ställa till intervjusubjektet. Frågorna 

formuleras i sin tur utifrån specifika teman, vilka för fallstudien var viktiga att beröra. 

Studiens teman finns beskrivna i detta kapitel under rubriken 3.5 Operationalisering. 

Metodens huvudsyfte är att hitta specifika särdrag vid en företeelse eller en uppfattning 
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som intervjusubjektet har om något (Patel & Davidsson, 2011). Med hänsyn till 

aspekter kring struktur och standardisering samt med detta syfte som utgångspunkt 

gavs, genom en semistrukturerad intervjumetod, intervjusubjekten stor frihet i att 

utforma sina svar och vi som forskare frihet att ställa frågorna i valfri ordning utifrån 

hur samtalet utvecklades.  

3.4.1 Urval 

Ett viktigt steg i undersökningsprocessen är att välja de intervjusubjekt som ska ingå i 

undersökningen. Med utgångspunkt i att intervjua relevanta personer för denna studie 

och därigenom säkerställa kvalitet i materialet, valde vi att intervjua dels de som 

faktiskt har ungdomsombud som yrkestitel, dels samma intervjusubjekt som var 

engagerade i arbetet för att nå ut till ungdomar genom den informationskampanj som 

utvecklades. Dessa ansåg vi som väsentliga och lämpliga att intervjua, då de har 

erfarenheten kring detta specifika fall. Detta urval klassificeras enligt Bryman och Bell 

(2005) som strategiskt urval. Vi kompletterade även detta urval med vad Bryman och 

Bell (2005) kallar “snöbollsurval”, vilket syftar till att via rekommendationer från en 

part, få kontaktuppgifter till en annan part som anses intressant och relevant för 

undersökningen. I ett relativt tidigt skede tog vi kontakt med de två personer som var 

engagerade i informationskampanjen 2011, Ann-Christin Lagercrantz och Pär 

Israelsson. Dessa kunde i sin tur rekommendera oss till ytterligare personer som haft 

koppling till kampanjen och som har kunskap och erfarenhet kring ungdomsfrågor. Vi 

fick kontakt med Sophia Sundlin som är ungdomsombud inom kultur- och 

fritidsförvaltningen på kommunen samt Cilla Ilhammar som arbetar med just 

ungdomsfrågor på regional nivå och är starkt kopplad till kommunala satsningar och 

mål. Genom en redan etablerad kontakt med Kumulus och en av deras projektledare 

Sara Karlén, tog vi också kontakt med henne då Kumulus är högt engagerade i 

ungdomar och deras möjlighet till delaktighet och utveckling i Kalmar län. Samtliga av 

dessa personer, förutom Pär Israelsson, agerade intervjusubjekt för denna studie. 

Dessvärre hade Pär Israelsson inte tid att träffa oss då han hela våren varit engagerad i 

planeringsarbetet för UEFA Dam-EM som hålls sommaren 2013.  
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3.4.2 Intervjusubjekt  

Intervjuerna genomfördes i början av maj månad under tidsperioden 7-9 maj. För 

ingående information kring intervjusubjektens yrkesposition, se kapitel 8. Bilagor, 

Bilaga 1. En beskrivning medföljer även där om Pär Israelsson för att belysa relevansen 

i att även inkludera honom i urvalet. Intervjuguiderna, med djupare information kring 

intervjuernas längd, plats och miljö, finns förklarade i kapitel 8. Bilagor, Bilaga 3 till 5.  

 
Följande personer var intervjusubjekt för denna studie:  

Ann-Christin Lagercrantz, ungdomsombud, Kalmar kommun 

Sophia Sundlin, ungdomsombud, Kalmar kommun 

Cilla Ilhammar, samordnare ungdomsfrågor, Regionförbundet Kalmar län – RFKL 

Sara Karlén, projektledare, Kumulus, Kalmar  

3.5 Operationalisering  

Med våra semistrukturerade intervjuer som insamlingsverktyg av vårt empiriska 

material, ville vi vara säkra på att utvinna så mycket relevant material som möjligt för 

att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Därför delade vi in intervjuernas 

frågor i olika teman, vilka hjälpte oss att efter utförda intervjuer bygga upp vår 

teoretiska referensram. Intervjuguidens teman efterliknade varandra oavsett 

intervjusubjekt, men frågorna inom de olika temana skiljde sig något. Valda teman för 

denna studie var om intervjusubjektet, ungas möjlighet till påverkan/inflytande, tidigare 

initiativ samt kommunikation mellan unga och kommunen/Regionförbundet/Kumulus. 

För vilka frågor som ingick i intervjuguiden samt intervjusituationens förutsättningar, 

finns detta beskrivet i kapitel 8. Bilagor, Bilaga 3 till 5.  

Intervjusubjekten fick, innan intervjuerna, via mejlkorrespondens välja tid och plats för 

intervjuerna. Detta med anledning av att vi som forskare ville ge våra intervjusubjekt 

förutsättningar att känna sig bekväma i intervjusituationen. Redan vid 

mejlkorrespondensen fick de chans att tacka nej till intervjun samt valet att avstå från att 
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bli inspelade. På förhand visste inte intervjusubjekten vilka teman intervjun ämnade 

beröra, däremot att ämnet för uppsatsen berörde kommunikation mellan kommun och 

unga. Vi genomförde totalt 4 intervjuer. Intervjuerna med Ann-Christin Lagercrantz och 

Sophia Sundlin genomfördes under ett gemensamt samtal. Detta med anledning av 

tidsbrist för Sophia Sundlins del i andra projekt och möten. Som forskare fick vi välja 

att inte göra någon intervju med Sophia Sundlin eller att sammanföra de två under 

samma intervjutillfälle. Vi valde därmed det senare alternativet, då vi såg hennes 

uppfattningar och erfarenheter som värdefulla för studien. Intervjuerna inleddes med en 

kort presentation av oss och varför vi samlats, också för att skapa en god stämning. 

Därefter bad vi intervjusubjekten berätta om deras yrke för att fortsättningsvis inleda 

insamlingen av vårt empiriska material.  

3.6 Bearbetning av empiriskt material 

För att möjliggöra för ett lätthanterligt empiriskt material samt ambitionen att 

säkerställa att allt som sagts under samtalen inte skulle riskera att missas, valde vi att 

spela in samtalen. Då det kräver koncentration från intervjuarens sida under hela 

intervjun, menar Bryman och Bell (2005) att inspelningar är fördelaktigt. Inspelning av 

intervjuer medför också att svaren kan gås igenom upprepade gånger samt att andra 

forskare kan ta del av materialet. Nackdelen med att spela in intervjuer, är att 

intervjupersonen kan uppleva intervjusituationen som obekväm, vilket riskerar att 

påverkar samtalet i negativ riktning (Bryman & Bell, 2005). Redan före intervjutillfället 

visste intervjupersonerna att intervjuerna skulle spelas in, då vi ansåg det som relevant 

att redan vid mejlkorrespondensen vid bestämmande av datum och tid för intervju, 

berätta detta. Genomförda och inspelade intervjuer gick vi igenom tätt efter själva 

intervjun, med anledning av att vi ansåg att detaljer och intryck fortfarande fanns kvar 

färskt i minnet. Först lyssnade vi igenom intervjuerna, för att sedan transkribera 

materialet och få fram ett mer översiktligt och detaljerat material att arbeta med. 

Seidman (2006) ger rekommendationen att intervjuarna själva granskar och 

transkriberar sitt material, det motsatta alternativet finns också, att ge materialet till 
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någon annan för transkribering, men vi ansåg att vi med stor sannolikhet själva kunde 

förmedla intervjusubjektens budskap och dessutom med större trovärdighet då vi också 

tog del av stämningen under intervjuerna.  

För att läsa om studiens trovärdighet, finns detta utförligt beskrivet i kapitel 8. Bilagor, 

Bilaga 2.  

För denna kandidatuppsats har vi följt de riktlinjer som Vetenskapsrådet har ställt ut 

gällande etik och forskning.  
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi kommunikationsorienterade teorier om demokratiska 
villkor för medborgare, politisk kommunikation och agenda-setting, skandinavisk 
institutionalism, sociala medier, organisationskommunikation, 
kommunikationsstrategier samt kriterier för utvärdering av kommunikationsprojekt. 
Teorikapitlet ger oss förutsättningar att skapa den teoretiska referensram som krävs för 
att sedan kunna analysera det empiriska material vi fått fram. 
 

4.1 Teoretisk diskussion 

4.1.1 Demokratins villkor 

Att definiera begreppet demokrati har i decennier under 1900-talet varit en stridsfråga, 

där motpolerna argumenterade för huruvida demokrati syftade till formerna för politiskt 

maktutövande eller om demokrati endast berör innehållet i de politiska besluten. Till 

slut har en gemensam definition vuxit fram, vilken är att demokrati avser en specifik 

form eller procedur för politisk styrning. Innehållet i sig handlar snarare om ideologi än 

demokrati (Strömbäck, 2009). För att kunna mäta graden av hur demokratiskt ett land 

är, definierar även Strömbäck (2009) åtta grundkrav. Dessa är valda makthavare, fria, 

rättvisa och återkommande val, yttrandefrihet, fri tillgång till information, pressfrihet, 

förenings- och gemenskapsfrihet, inkluderande medborgarskap och rättssäkerhet. Att 

uppfylla dessa innebär att ett land är demokratiskt, om inte klassificeras landet som 

odemokratiskt. I samband med denna tudelning, berör Strömbäck (2009) en intressant 

aspekt, där han menar att den perfekta demokratin bara är en dröm. Istället menar han 

att ett styrelseskick kan efterleva den goda demokratin, mer eller mindre väl. Utifrån 

detta finns det olika normativa demokratimodeller som utmärker detta. 

Den relevanta demokratimodellen för denna uppsats är deltagardemokratimodellen. 

Som en central utgångspunkt för att säkerställa att det allmänt bästa är vägledande i 

politiska processer, ser man till medborgerligt deltagande i politik och samhälle, så väl i 

som utanför de politiska partierna. Från medborgarnas sida har de grundläggande krav 
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att uppfylla. De ska agera politiskt intresserade, vara engagerade i politik- och 

samhällsfrågor, de ska ha kunskap kring hur de kan engagera sig och påverka, vara 

insatta i samhällsproblem samt agera förtroendefulla, samarbetsvilliga och 

ansvarstagande. Detta är en idealtyp av demokratimodellerna, men är samtidigt något 

som samhällen eftersträvar att uppfylla. Vad som är viktigt att poängtera är att 

medborgare inte bara har rättigheter, utan även skyldigheter, vilket betyder att 

medborgare också ska ställa krav på även sig själva (Strömbäck, 2009). 

4.1.2 Politisk kommunikation och agenda-setting 

Politik och kommunikation är något som har hängt ihop sedan de första strukturerade 

samhällena skapades. Detta för att politiker alltid har varit tvungna att förmedla sina 

budskap, vare sig det gäller makt eller deltagande. Kommunikationen innefattar tre 

aktörer enligt Strömbäck (2009). Politiska aktörer, allmänheten och medieaktörer, dessa 

är beroende av varandra och arbetar i en ständigt dynamisk miljö och blir tvingade att 

förhålla sig till varandra. Det råder en enighet om att politisk kommunikation innefattar 

mer än bara hur politiker kommunicerar, även om det är viktig del. Andra avgörande 

aspekter är hur allmänheten kommunicerar med politiker och medier, hur politiker 

kommunicerar med varandra samt hur medieaktörerna framställer politikerna och vilka 

konsekvenser det får för allmänhetens uppfattning om politik och relationen mellan 

medier och politik. Man kan se politisk kommunikation som ett socialt system där alla 

har en viktig roll att fylla för att kommunikationen ska fungera (Strömbäck, 2009). 

Vad som också är relevant att se till är vem som sätter agendan för en viss fråga, vilken 

i denna uppsats skulle kunna definieras som frågan om ungdomsinflytande. Severin 

(2000) beskriver denna agenda-setting-funktion genom olika aktörer som sätter 

agendan, exempelvis forskare, media, allmänheten och politiker. Media som aktör, med 

begreppet media-setting, ses utifrån deras kapacitet att ständigt repetera och synliggöra 

nyheter och på så vis öka betydelsen och förståelsen för ett ämne eller problem. Med 

detta fokus från media, ökar uppmärksamheten hos allmänheten. En kollektiv process 

uppstår när allmänheten, myndigheter och media influerar och påverkar varandra i 



 

 

 

  33 (87) 

 

frågor som ses som viktiga, de skapar agendan tillsammans. För allmänheten är då 

orientering viktigt, baserat på relevansen av den informationen som distribueras och 

osäkerheten kring ämnet (Severin, 2000). Vill man som medborgare veta något om ett 

visst ämne som är relevant för denne men okänt, måste denne orientera sig, vilket 

möjliggörs genom massmedia. 

4.1.3 Skandinavisk institutionalism 

Institutionalistisk teori handlar i grund och botten om hur organisationer inom samma 

branscher har strukturer och processer som efterliknar varandras, vilka sträcker sig ut 

över så väl geografiska som funktionsgränser, nationellt som internationellt. Detta 

fenomen, isomorfism, förklarar Zetterquist-Eriksson (2009) kan te sig i tre olika former: 

tvingande, härmande och normativ. Genom tvingande krafter blir svaga organisationer 

tvungna att följa de starka organisationernas väg. Ett exempel på detta är när staten 

tvingar företag att uppgradera sin teknologi i förmån för att främja miljöbelastningen i 

den fysiska miljön. Härmande, eller mimetisk, isomorfism visar sig ofta i situationer där 

osäkra organisationer följer framgångsrika organisationer. Exempelvis när en 

organisation ska använda sig av ny teknologi, men är osäker på hur, då ser den till en 

organisation som vet och slipper på så sätt lösa problemet själva. Normativa krafter 

kommer från inflytandet av professioner och utbildningar, som visar hur saker ska göras 

på rätt sätt, för att på så sätt säkerställa att samma metoder och förhållningssätt delas av 

alla inom organisationen. En formell och rationell organisationsstruktur har tidigare 

framhävts när organisationens arbetsaktiviteter ska samordnas och genomföras 

(Zetterquist-Eriksson, 2009). I denna institutionella teori såg Meyer och Rowan (1977) 

brister och undersökte andra förklaringar till hur organisationer arbetade. Enligt dem 

(Meyer & Rowan, 1977) ger inte en organisations formella struktur en rättvis bild av de 

interna krav och arbetsaktiviteter som också kräver samordning och kontroll. De menar 

istället att den formella strukturen bidrar till legitimitet för organisationen, men för att 

verkligen förstå hur en organisation fungerar måste man se bortom den 

institutionaliserade organiseringen av olika aktiviteter. För att få svar på frågor som 

berör varför regler inte följs, varför beslut som tas inte genomförs alternativt inte uppnår 



 

 

 

  34 (87) 

 

det resultat som önskades eller varför tekniker som förts in i organisationen inte 

fungerar optimalt behöver man få förståelse för att dessa delar i strukturen har koppling 

till hur den socialt spridda verkligheten påverkar organisationen (Meyer & Rowan, 

1977). 

4.1.4 Sociala medier 
Sociala medier utgör en enorm arena där man kan distribuera information av alla dess 

slag, men de fungerar även som mötesplatser där man kan bygga upp nätverk och skapa 

sitt eget innehåll, där dess starkaste egenskap är interaktivitet (Solin, 2010). Hon (2010) 

menar att sociala medier är attraktivt att använda, vilket Haenlein och Kaplan (2010) 

bekräftar och tillägger även att Facebook är det största inom de nätverksbyggande 

medierna. Studier visar att åtta av tio ungdomar använder sig av sociala medier varje 

dag, vilket också gör ungdomar mellan 15-24 år till de flitigaste användarna (Solin, 

2010). Solin (2010) beskriver egenskaper för och fördelarna med att finnas på sociala 

medier, medan Haenlein och Kaplan (2010) förklarar hur organisationer bör förhålla sig 

till sociala medier och vad de behöver tänka på för att lyckas med kommunikationen 

inom dessa. “... it is vital that there is an understanding of the basic idea behind Social 

Media. It’s all about participation, sharing, and collaboration, rather than 

straightforward advertising and selling.” - (Haenlein & Kaplan, 2010). 

Vidare ger författarna några konkreta råd, vilka organisationerna bör förhålla sig till när 

de använder sociala medier. Först, välj sociala kanaler med omsorg. Det är bättre att 

använda få kommunikationskanaler och att de man valt används kontinuerligt och 

ständigt är aktiva, än att ett företag finns på många olika plattformar, men inte 

underhåller medierna med aktivitet och innehåll. Ytterligare ett råd är att upprätta en 

integrerad mediaplan för nya och traditionella medier inom organisationen. För 

organisationen själv ses sociala medier som något nytt, men för mottagaren ses de båda 

varianterna som en del av organisationens image. Till sist, det/de valda sociala medierna 

ska vara tillgängliga för alla inom organisationen. Med detta menas att de tjänstemän 

inom organisationen, som producerar budskap via sociala medier också måste ha 
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fullständiga administreringsmöjligheter för mediet. Med detta ansvar att administrera, 

hör också relevansen i att upprätta riktlinjer för hur det sociala mediet ska användas. 

Definitionen av att vara social, menar Haenlein och Kaplan (2010) kan variera, därför 

ger de också några egenskaper för en social organisation. 

v Var aktiv - dela innehåll, interagera med användare och publicera nytt material 
regelbundet. 

v Var intressant - för att skapa interaktion, krävs meningsfull information, lyssna 
till mottagarna. 

v Var ödmjuk - förstå att, för att lyckas med kommunikationen inom sociala 
medier, krävs kunskap, nytänkande och förståelse. 

v Våga vara oprofessionell - användare av sociala medier är också människor. 
Bemöt dem så som du vill bli bemött. 

v Var ärlig - förstå reglerna inom de sociala mediernas värld och visa tydligt vem 
som står bakom ett budskap. 

4.1.5 Organisationers kommunikation 

För att organisationer ska kunna existera krävs det att det sker kommunikation, detta har 

varit konstaterat sedan 1938 av Chester Bernard enligt Hiede, Johansson och Simonsson 

(2005). Han menar även att för att uppsatta mål och visioner ska gå att uppnå måste det 

kommuniceras för att organisationsmedlemmarna ska kunna acceptera dessa och 

översätta dem till handling. Chefer har ansetts vara en nyckelperson inom 

organisationer för att uppnå de mål som satts upp och därmed blir kommunikationen en 

ledningsfråga. Med en chef som inte förstår vikten av att kommunicera, får 

organisationen det betydligt svårare att nå de uppsatta målen (Hiede et al., 2005). 

Vid den ultimata kommunikationssituationen har alla organisationsmedlemmar fått den 

information de är i behov av på en regelbunden basis. I sin tur resulterar det i att den 

enskilda individen får makten att få en bättre överblick över organisationen. Detta 

brukar leda till att organisationsmedlemmarna skapar en bättre uppfattning och på så vis 



 

 

 

  36 (87) 

 

har de lättare för att förutsäga framtiden (Hiede et al., 2005). Hiede et al. (2005) menar 

att bristen på kommunikation oftast beror på dålig kunskap inom området samt att det 

inte brukar prioriteras på grund av sin låga status. Anledningen till den låga 

prioriteringen brukar bero på att man inte kan mäta dess effekt i siffror på samma sätt 

som mer hårda värden. Liksom att kommunikationen spelar en stor roll för ledarskapet, 

har den tekniska utvecklingen lämnat över mer och mer ansvar på den enskilda 

individen i organisationen där denne förutsätts inhämta den information som krävs 

(Hiede et al., 2005). 

4.1.6 Kommunikationsstrategier 

När man talar om kommunikationsstrategier, finns det många steg av strategiska val att 

tillgå, menar Larsson (2001). Larsson (2001) förklarar att det är 

kommunikationsstrategin som visar vägen till målet, med ett målande citat beskriver 

författaren att “Medan målen anger vart vi vill komma eller vad vi vill uppnå så pekar 

strategin ut det huvudsakliga vägvalet, hur vi ska ta oss dit på bästa sätt och hur vi ska 

klara de hinder som eventuellt finns på vägen”. Strategier för olika 

kommunikationsmål, delar Larsson (2001) in i olika principer, inifrån-strategier och 

utifrån-strategier. Genom inifrån-strategier sprider organisationen information till de 

målgrupper de vill nå medan utifrån-strategier istället syftar till att ge stöd och service 

till grupper som önskar att få information från organisationen. 

Inifrån-strategier i sig innefattar två huvudgrupper, envägsformer och tvåvägsformer. 

Envägsformer består av övertalning och påverkan, vilka vi inte anser är relevanta att 

fokusera på i denna studie. Vi väljer att endast se till tvåvägsformer, där man hittar de 

mottagarinriktade strategierna. Med en mottagarinriktning tar man i större utsträckning 

hänsyn till och fokuserar på mottagarna och deras informationsbehov. Önskan att uppnå 

ömsesidig förståelse och symmetrisk kommunikation, visas i behovs- och 

relevansmodellen.  
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Modellen vilar i sin tur på fyra variabler, vilka är centrala för kommunikativa strategier: 

v “informationsbehov hos mottagaren 

v upplevd relevans för det aktuella ämnet 

v aktiv respektive passiv uppmärksamhet (hos mottagarna) 

v medier som ingår resp. ligger utanför mottagarnas normala mediebruk”. 

(Larsson, 2001). 

Modellens ena grundsten, relevans, syftar till den betydelsefullhet sändaren anser att 

målgruppen har kring en viss fråga/ämne. Behovet i sin tur, den andra grundstenen, 

grundar sig i efterfrågan målgruppen har kring just den informationen. Dessa 

grundstenar utgör olika så kallade “informationspotentialer”. Potentialen skulle 

beskrivas som hög om målgruppen upplever båda dessa grundstenar, intresset för att ta 

emot information om ämnet eller frågan är då stort. Om endast en av grundstenarna 

uppfylls är potentialen begränsad, som följd får man då också ett bristande intresse hos 

målgruppen. Finns ingen av grundstenarna, finns belägg att påstå att intresset hos 

målgruppen kommer bli nästintill obefintligt. De strategiska möjligheterna får 

ytterligare begränsningar genom variablerna uppmärksamhetsgrad och medievana. 

Uppmärksamhetsgraden kan vara passiv eller inledande kontra fortsatt eller aktiv och 

medievana syftar till i vilken utsträckning målgruppen använder det medium som är 

tilltänkt för strategin (Larsson, 2001).  

Utifrån-strategier syftar till att organisationer ger stöd och service till människor, med 

hjälp av dessa tjänster kan människorna själva skaffa fram den information de vill ha. 

Detta gör i sin tur människorna till deltagare och inte mottagare (Larsson, 2001). 

Exempel som Larsson (2001) ger på stöd- och servicetjänster är söksystem, 

stödfunktioner och rådgivning. Mer konkret skulle detta kunna yttra sig i att 

organisationen samordnar och underhåller materialbanker, både i elektronisk och fysisk 

form och utvecklar söksystem för dessa. Vidare innebär det också att skapa passande 
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forum och former för vägledning och rådgivning, där den som söker information ska få 

hjälp att finna. En sista premiss för skapandet av bland annat stödfunktioner, riktas mot 

att utveckla, bistå och främja nätverk och inomgruppskommunikation (Larsson, 2001). 

Till dessa utifrån-strategier delar Larsson (2001) också in dialogmetoden, att med hjälp 

av dialog som strategi, nå målgruppen. Organisationen, vilken i en dialog både kan vara 

sändare och mottagare samt planerare av dialogen, går ut till dem de vill kommunicera 

med två avsikter. Dels för att få ett underlag och förståelse för hur människorna 

uppfattar sin egen livssituation, dels för att nyttja deras kunskap och erfarenhet som 

rådgivare, både i förarbetet men också under projektet. Häri ligger fokus på att 

tillgodose de behov som mottagarna har och Larsson (2001) menar också att 

dialogstrategier är användbara när organisationer är i stånd att uppföra en ny typ av 

service, vilken innefattas av inifrån-strategier, för att undersöka vilken attityd mottagar-

/deltagargruppen har gentemot uppförandet och utformningen. 

4.1.7 Utvärdering av kommunikationsprojekt  

Varför ska man utvärdera ett kommunikationsprojekt? Den absolut viktigaste 

anledningen vilken Palm (2006) ger, är för att bekämpa önsketänkande. Ofta är det 

risken för att betyget för projektet ska visa sig lågt, som är anledningen. Däri ligger 

dock större anledning att faktiskt utvärdera, men större frestelse att undvika det. Hur vet 

man om en informations- eller kommunikationskampanj lyckats eller inte? Palm (2006) 

ger några kriterier att förhålla sig till. Dessa kriterier är: 

v När chefen eller uppdragsgivaren är nöjd. Att endast följa dessa kriterier skulle 

kunna orsaka missvisande resultat för projektet. För en uppdragsgivare att 

medge att ett projekt inte lyckats, skulle vara att erkänna att pengarna för 

kampanjen gått till spillo. 

v Om målgruppen är nöjd. Att mäta nöjdheten hos målgruppen kan vara 

komplicerat, beroende på hur kampanjen sett ur och hur dess budskap 

formulerats. Att mäta effekten kring en provocerande kampanj kan vara svårare, 



 

 

 

  39 (87) 

 

i jämförelse med om man exempelvis skulle mäta om cykelhjälmsanvändandet 

ökar efter en kampanj.  

v Om budskapet exponeras och därmed får teoretisk räckvidd. Att målgruppen blir 

exponerad för ett budskap, betyder att kampanjen ges utrymme och målgruppen 

har möjlighet att kunna motta budskapet. 

v Kommunikationsmålen är uppnådda. Att uppnå ett kommunikationsmål innebär 

att målgruppens intresse och uppmärksamhet, attityder, kunskaper och 

handlingsberedskap blivit influerade i den riktningen man önskade. 

v Faktisk räckvidd uppnås. Detta innebär att målgruppen faktiskt har 

uppmärksammat kampanjen. Uppmärksamheten kan i sin tur delas in i 

observation, identifikation, förståelse och intresse. Att mäta den faktiska 

räckvidden för den informationskampanj som Holmström och Persson (2011) 

utförde har inte varit möjlig, men vi väljer att beröra även denna och belysa dess 

relevans i vidare mening under vår analys (se kapitel 5. Resultat & analys, under 

rubriken 5.7 Utvärdering av kommunikationsprojekt). 

Dessa kriterier innefattas inom den så kallade summativa utvärderingen, vilken också 

kan kallas resultatutvärdering. En summativ utvärderingen innebär att man försöker ta 

reda på om och i vilken utsträckning målet/målen för projektet har uppfyllts. 

Ovanstående kriterier ligger till grund för den summativa utvärderingen (Palm, 2006). 
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4.2 Tidigare forskning 

Då denna uppsats influerats och bygger vidare på en tidigare skriven uppsats, vill vi i 

detta avsnitt börja med att beskriva denna inspirationskälla ytterligare. 

Holmström och Perssons uppsats “Nålen i höstacken - En studie i hur Kalmar kommun 

kan kommunicera med unga genom sociala medier” (2011) hade som syfte, utifrån ett 

uppsatsuppdrag från Kalmar kommun, att undersöka vilka sociala medier ungdomar i 

Kalmar använder och hur deras attityd är gentemot dessa. För detta uppsatsuppdrag 

fanns ytterligare ett uppdrag: att utforma en informationskampanj till ungdomar i 

Kalmar kommun gällande pengar som kan sökas för ungdomar som vill genomföra en 

idé eller en aktivitet, allt utifrån slogan: “Av unga, för unga”. Utförandet av 

informationskampanjen innefattade också strategier för att nå målgruppen, ta fram en 

grafisk profil, bygga hemsida samt genomföra informationskampanjen. Kampanjen i sig 

hade inget namn, men projektet de skulle marknadsföra gick under namnet Klirr. Målet 

med uppsatsen var att se hur kommunen kan kommunicera för att nå ungdomar och 

vilken attityd ungdomarna hade till kommunen. Resultaten från undersökningen visade 

att användandet av sociala medier borde öka, då ungdomarna använder sociala medier i 

väldigt stor utsträckning. Det visade sig även vara viktigt att använda ett nytt och 

kreativt tänk när det kommer till kommunikation till ungdomar. Denna kvalitativa 

undersökning genomfördes med hjälp av tre fokusgrupper, varje grupp med olika 

åldersintervaller, 13-15, 16-19 och 20-25. Uppsatsens teorier relaterade främst till 

användandet av sociala medier hos ungdomar, olika kommunikationsstrategier, 

målgruppsanalys och tillvägagångssätt för att marknadsföra event och kampanjer. 

Beroende av fokusgrupp, såg resultatet olika ut. De aspekter och åsikter de fick fram, 

informerade om att unga vill vara med och bestämma och påverka och att sociala 

medier är ett tillämpligt verktyg att använda för detta ändamål. 
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Tidigare forskning i form av uppsatser vilka berör ämnesområden relaterade till denna 

uppsats är bland annat ”En demokrati för alla?: En fallstudie om demokratiska 

målsättningar och förutsättningar gällande barn och unga i Växjö kommun” 

(Bergqvist, 2009). Författaren undersökte, genom kvalitativ innehållsanalys och 

kvalitativa samtalsintervjuer med kommunpolitiker och aktivt unga under 18 år, 

huruvida det finns avvikelser mellan Växjö kommuns målsättning om kommunalt 

ungdomsinflytande och de förutsättningar unga faktiskt har att delta. En ytterligare 

forskningsfråga ifrågasätter om det är ett ideal att det ska finnas ett ungdomsperspektiv i 

de beslut som fattas. Den främsta teorianknytningen för undersökningen fokuserade på 

demokratimodeller och demokratiteorier, utan några teorier kring skapandet av 

kommunikationskanaler gentemot unga för att delge dem en position i beslutsfattande 

processer. Undersökningens resultat visade att åsikterna kring målsättning kontra 

förutsättningar varierade, beroende på vem som tillfrågades, kommunpolitiker eller 

ungdom. Politikerna ansåg att unga har lika stort inflytande, medan unga istället ansåg 

att politikerna i större utsträckning borde ta vara på den information de fått från olika 

undersökningar, vilka belyser att unga vill delta i större grad och det därför krävs 

inflytandeforum för detta. Avsaknaden av detta riskerar istället att orsaka att unga inte 

känner sig respekterade och inte heller känner uppmuntran till deltagande. 

Undersökningens andra forskningsfråga visade därmed att målsättningen att engagera 

unga i beslutsfattande processer, inte är ett ideal då det inte är anpassat i tillräcklig 

utsträckning utifrån de önskemål ungdomarna har. 

Westerhagen och Wiesner (2005) publicerade uppsatsen ”Öppna dörrar för 

kommunikation: kommun och ungdom” med syftet att undersöka och beskriva vilka 

kommunikationsstrategier kommunen Botkyrka använder för att skapa dialog mellan 

unga och kommunen. Uppsatsens teoretiska referensram berörde dels lämpliga 

kommunikationsstrategiteorier, där betydelsen av dialog förklarades, samt 

grundläggande teorier kring processmodeller och marknadskommunikation. Med en 

kvalitativ undersökning och genom samtalsintervjuer med tjänstemän inom 

förvaltningar vilka berör barn- och ungdomsfrågor och med politiker, såg författarna att 
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de kommunala ungdomskanaler som finns, är uppbyggda utifrån tydliga strukturer, 

vilka möjliggör för medverkan i samhällsdebatten. Däremot krävs en balans i 

kommunikationen mellan ungdomar och kommun, men för att uppnå det behöver 

skolan ta ett större ansvar då den är länken mellan de två. Återigen visade 

undersökningens resultat på att unga vill ha en arena där de kan uttrycka sina åsikter, 

tankar och idéer. Uppsatsens ämne belyser delar av det vår uppsats ämnar att beröra, 

men fokuserar inte i lika stor utsträckning på hur ungdomsombud arbetar för att skapa 

och upprätthålla kommunikation gentemot ungdomar. 

Gillberg (2007) skrev uppsatsen “Bara på låtsas”: Delaktighet, ansvar och demokrati 

utifrån ett ungdomsperspektiv med ett intressant syfte, att studera och belysa vilken 

upplevelse ungdomar har gentemot uppsatsens nämnda ämnen. Genom sociologiska 

teorier och begrepp och utifrån en kvalitativ ansats och samtalsintervjuer som 

insamlingsmetod, visade resultaten utifrån sex informanter i åldrarna 16-20 år, att de 

upplevde delaktigheten som något diffus från kommunens sida. Vidare poängterade 

informanterna att unga kräver vuxna som lyssnar för att de ska vilja vara med och 

påverka. Informanterna delgav också att bristen på delaktighet var störst hos dem som 

inte var aktiva i något ungdomsråd. 

Det finns en uppsjö av vetenskapliga artiklar och uppsatser som behandlar sociala 

medier och hur dessa kan och bör användas av organisationer och företag för att nå ut 

till medborgare, konsumenter och användare. Hrgic (2011) har forskat kring just sociala 

medier och hur kommuner väljer att hantera dessa: ”Hantering av sociala medier: En 

studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier”. Som ett 

kommunikationsverktyg, hur väljer kommuner att kommunicera med medborgare, för 

att stärka relationen till dessa. Resultatet från denna uppsats visar på att kommunerna 

vill använda sociala medier som en kommunikationskanal till medborgarna för att 

kunna kommunicera ut sådant som är av intresse, till exempel aktuella händelser och 

samhällsnyttiga uppdrag som kommunen har. Denna kvalitativa undersökning 

genomfördes med hjälp av intervjuer och en dokumentundersökning, samt avgränsning 
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till två kommuner i Kronobergs län, Växjö och Ljungby. Fokus för denna uppsats låg på 

medborgare i allmänhet, medan en uppsats skriven av Andersson och Sundberg (2012) 

också belyste i vilken utsträckning offentliga verksamheter använder sociala medier 

som verktyg, för att nå ungdomar. Genom deras kvalitativa samtalsintervjuer insamlade 

från tre olika organisationer, med olika utgångspunkten gentemot användandet av 

sociala medier, upptäckte de att organisationerna ville använda sociala medier för att nå 

målgruppen där de befinner sig. Men för att nå det, finns det hinder som 

organisationerna måste övervinna, exempelvis är det en prioriteringsfråga, kunskap 

saknas och framförallt tid. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel har vi valt att sammanföra både resultat och analys, där vi jämför teori 
och empiri för att sedan göra analytiska djupdykningar i materialet och lyfter fram 
intressanta aspekter. Kapitel 5 ämnar även besvara våra frågeställningar. 
 
 

För en påminnelse kring vilka intervjusubjekten är, ber vi läsaren återgå till 

metodkapitlet under rubriken 3.4.2 Intervjusubjekt. För en utförlig beskrivning av 

intervjusubjekten, återfinns denna i 8. Bilagor, under rubriken 8.1 Bilaga 1 – Studiens 

intervjusubjekt.  

 

Frågeställningarna för denna uppsats var följande:  

v Hur arbetar ungdomsombuden på Kalmar kommun med att skapa och 

upprätthålla en kommunikation med kommunens ungdomar? 

v Hur uppfattas resultatet av informationskampanjen 2011 av ungdomsombuden? 

5.1 Demokratins villkor 

Att arbeta som ungdomsombud, berättar Lagercrantz och Sundlin, innebär att stärka 

barn och ungas inflytande i kommunen, att vara en brygga mellan dem och kommunen. 

Som ungdomsombud för man fram ungas talan fram till politiken och deras åsikter, och 

stöttar ungdomar i deras egna idéer och projekt. Sundlin sammanfattar sitt yrke med att 

säga att det handlar om att... “hjälpa unga på olika sätt”. Lagercrantz tillägger också 

att... “vi ser också oss själva som en kunskapsbank för andra i kommunen när det gäller 

ungdomsfrågor, vi ska vara lite pålästa”. Lagercrantz förklarar vidare att de inte har 

någon daglig verksamhet som ska utföras, utan att dagarna struktureras utifrån vad de 

själva anser ska prioriteras för dagen. Hon menar att de arbetar väldigt mycket under 

eget ansvar. 
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Vad tidigare LUPP-resultat visat är att ungdomar från Kalmar län flyttar härifrån till 

större städer och att ungas demokratiska engagemang och vilja att påverka behöver öka. 

Sundlin och Lagercrantz får frågan om hur intresserade de ungdomar de träffar är av 

demokrati. Sundlin säger... “De är det egentligen om man börjar rota i det, men säger 

man demokrati, kommun, rösta, de här vanliga orden, nä då är de inte det, men de är 

engagerade, bara att de är det på ett annat sätt”. Dessutom har Kalmar kommun också 

ett ungdomsråd, där det enligt Lagercrantz idag sitter 4 stycken, hon säger att“... jag 

försöker skicka iväg dem på lite inspirationshelger för att de ska känna att det är kul att 

vara med, att jag kan vara med och påverka och bestämma”. 

Det finns en klassiker bland undersökningar som SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) tagit fram, vilken Sundlin berättar om. Hon beskriver att undersökningen 

jämför två diagram, där det ena diagrammet representerar unga och det andra vuxna, för 

att se hur åsikterna skiljer sig åt i de olika grupperna när det kommer till engagemang 

för olika frågor. Det man kan utläsa är att diagrammen visar samma mönster, därmed att 

frågorna är lika viktiga för både grupperna. Sundlin avslutar exemplet med att framföra 

att “ungdomar är lika engagerade, men visar på andra sätt”. 

Vidare berättar Sundlin om andra möjligheter för ungdomar till inflytande, där hon 

bland annat nämner det enkla sättet att bara kontakta henne eller Lagercrantz. Sen finns 

det vanliga sättet, vilket är att skicka in medborgarförslag. Hon påpekar att 

möjligheterna ser likadana ut oavsett om du är ung eller vuxen, den enda skillnaden är 

att du som ung inte kan rösta, “... du kan starta föreningar, skriva protestlista, kontakta 

kommunen... massa saker”. Lagercrantz relaterar detta till hur det fungerar på Smedby 

fritidsgård, där hon även jobbar deltid. Där startar ungdomar föreningar i fritidsgårdens 

regi och kravet är att varje förening måste ha minst tre medlemmar, en ordförande, 

sekreterare och revisor. Lagercrantz möter det resultat som LUPP-undersökningen visar, 

vilket pekar på att unga saknar inflytande i olika demokratiska processer och hon 

belyser i samband med ungas vilja att starta föreningar att “... det är också en 

demokratiprocess, att lära sig... de lär sig på sina villkor, de får ansvar för sitt”. 
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Lagercrantz och Sundlin arbetar aktivt med ett projekt nu, vilket kallas 

Medborgarprojektet (se projektbeskrivning i kapitel 8. Bilagor, 8.7 Medborgarprojektet 

i Kalmar kommun). Kalmar är en av tolv pilotkommuner, där man i varje kommun ska 

genomdriva något nytt för att främja och stärka ungdomars medborgarskap och tillgång 

till sina demokratiska fri- och rättigheter. För Kalmar kommun upprättades det i 

årsskiftet 2012/2013 ett kontaktcentrum på Kommunledningskontoret. Tanken med 

centrat är att 80 % av alla telefonsamtal som kommer in till kommunen, ska kunna 

besvaras med ett telefonsamtal, då tanken är att man inte ska bli runtskickad till olika 

människor. Detta centrat är fortfarande i utvecklingsfas och för att marknadsföra detta, 

berättar Sundlin att de tar hjälp av gymnasieungdomar på Jenny Nyströmskolan, för att 

ta fram marknadsföringsmaterial. Det består bland annat i att upprätta en 

kommunikationsplan för att nå målgruppen mellan 16-25 år. Lagercrantz belyser 

poängen med att engagera ungdomar i detta projekt och säger “... det krävs, det går 

liksom inte att sitta och gissa vad ungdomarna vill ha”. 

Det är inte bara gymnasieungdomar som engageras i olika projekt tillsammans med 

kommunen, Lagercrantz berättar också att de har arbetat upp ett tätt nätverk med 

Linnéuniversitetet och med studenter på programmet Music and Event Management 

(MEM). Det senaste på agendan var en presentation som MEM-studenterna höll för 

ungdomar, för att visa vad kommunen gör och vilka projekt som är på gång. 

Kommunen tog härigenom hjälp av MEM-studenterna för att få ungdomarnas idéer och 

åsikter kring bland annat den badbrygga som ska byggas vid Kalmarsundsparken. 

Andra projekt där ungdomar och studenter engageras, berättar Sundlin, är bland annat 

under Night Glow, (ett evenemang med eldshow, belyst varmluftsballong, stämningsfull 

musik och parad med “jättar”). Sundlin ger exempel på olika projekt och evenemang för 

unga och för fram den kritik kommunen får för att inte engagera ungdomar tillräckligt. 

Sundlin säger “Det finns en ganska djupt rotad bild av att det inte händer något. Och 

även om det händer massa så säger man att det inte händer något. Det sitter liksom fast 

på något sätt”. 
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Strömbäcks (2009) deltagardemokratiska modell belyser relevansen och vikten av att 

även medborgare ska leva upp till de skyldigheter de har. De ska agera politiskt 

intresserade, vara engagerade i politik- och samhällsfrågor, de ska ha kunskap kring hur 

de kan engagera sig och påverka, vara insatta i samhällsproblem samt agera 

förtroendefulla, samarbetsvilliga och ansvarstagande. För att kunna mäta graden av hur 

demokratiskt ett land är, definierar även Strömbäck (2009) åtta grundkrav. Dessa är 

bland annat fri tillgång till information, förenings- och gemenskapsfrihet och 

inkluderande medborgarskap (samtliga grundkrav återfinns i kapitel 4. Teoretisk 

referensram, under rubriken 4.1.1 Demokratins villkor).  

Genom hur ungdomsombuden beskriver sig själva som en kunskapsbank för unga, 

tolkar vi detta som ett tillvägagångssätt i att försöka uppnå det demokratiska 

grundkravet fri tillgång till information. Möjligheten för ungdomar att starta föreningar 

och skyldigheterna de har att återrapportera, tolkar vi kräver sitt ansvarstagande, 

engagemang och intresse, vilket också överensstämmer med premisserna för att 

eftersträva deltagardemokrati. Vi tolkar det även som att det demokratiska grundkravet 

förenings- och gemenskapsfrihet, möjliggörs att uppnås genom att ge ungdomar chansen 

att starta föreningar inom fritidsgårdarnas regi. När ungdomsombuden Lagercrantz och 

Sundlin ställer krav på föreningar att återrapportera och att genomförda Klirr-projekt 

ska återkopplas, tolkar vi detta som tendenser på att kraven utifrån modellen även 

uppfylls från medborgarnas, ungdomarnas, sida. Grundkravet inkluderande 

medborgarskap, tolkar vi också möjliggörs genom dessa rättigheter för ungdomar, 

bland annat genom att lämna medborgarförslag och vara med i ungdomsråd. 

Ungdomsombudens främjande av ungdomsengagemang genom till exempel 

Medborgarprojektet och samarbete med Linnéuniversitet, tolkar vi som möjliga 

strategier för att efterleva den deltagardemokratiska modellen. 

5.2 Politisk kommunikation och agenda-setting 

Lagercrantz berättar om ännu ett projekt som de är i stånd att upprätta, “Vi har ju planer 

på gång att försöka starta upp en lokal centralt med inriktning på ungdomar”. Denna 
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lokal, vilken tills vidare går under arbetsnamnet Slussen, ska fungera som en mötesplats 

för ungdomar att få information. Tanken är att Slussen ska ha öppet på eftermiddagar, 

dit ungdomar kan komma för att få reda på vad som är på gång, få hjälp med att söka 

sommarjobb eller bidragsstöd till ett projekt. Slussen ska bli en mötesplats för politiker 

och ungdomar, på ett mer neutralt plan, vilket inte riktigt finns idag menar Sundlin. 

Diskussionen kring projektet Slussen avrundas med att Sundlin även tillägger att “Syftet 

med allting egentligen är att ungdomarna ska komma närmre kommunen... Det finns ett 

glapp i kommunikationen utåt, vad gör vi?”. Under samtalet med Ilhammar, visar hon 

redan på förkunskap kring projektet Slussen och vidare ifrågasätter hon vilken relevans 

Slussen kommer ha för ungdomar då hon inte verkar tro att de är benägna att besöka 

den. 

Strömbäck (2009) definierar politisk kommunikation bestående av tre aktörer, politiska 

aktörer, allmänheten och medieaktörer vilka är beroende av varandra och bäst anpassar 

sig till varandra i en dynamisk miljö. Författaren beskriver också den politiska 

kommunikationens viktiga roll, vilken kan ses som ett socialt system, där varje aktör har 

en position att fylla. Relevansen av medieaktörer, påvisar även Severin (2000) genom 

verktyget media-setting, vars styrka är att påverka och sätta agendan. Severin (2000) 

beskriver också den kollektiva processen, vilken uppstår när allmänhet, myndigheter 

och media influerar och påverkar varandra i frågor som är viktiga, därmed skapar de 

agendan tillsammans. Vad som är viktigt i detta gemensamma skapande av processen, 

är vikten av orientering för allmänheten, vilken baseras dels på relevansen och 

osäkerheten kring ämnet. Är relevansen hög hos allmänheten kring ett ämne, men 

osäkerheten stor, är sannolikheten hög att de kommer orientera sig kring ämnet de vill 

veta mer om. Denna orienteringsprocess underlättas genom mediers förmåga att bevaka 

ämnen och nyheter. 

Vilken nytta Slussen skulle göra för Kalmar kommun går bara att spekulera i, samma 

sak gäller för vilka hinder som skulle uppstå. Däremot tolkar vi att kommunen, genom 

media-setting, kan nyttja mediers kapacitet att synliggöra nyheter, för projektet Slussen. 
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Mediers inflytande och deltagande, krävs för att uppfylla politisk kommunikation inom 

det sociala systemet. Med media som en aktör inom Slussen, tolkar vi det som att 

samtliga aktörer skulle få utrymme att möta varandra på ett offentligt plan, där 

ungdomar möter politiker, politiker möter unga och de både möter media. De funktioner 

som Lagercrantz och Sundlin vill att Slussen ska ha, tolkar vi skulle kunna fylla de 

aspekter som krävs för att främja politisk kommunikation. 

Samtalet fortsätter in på den roll media spelar för att uppmärksamma ungdomsprojekt 

och arrangemang. De båda ungdomsombuden är överens om att media kastar för lite 

ljus på ungdomsaktiviteter och ett konkret exempel Sundlin nämner är Fullt Ös (en 

kultur- och idrottsfestival med cirka 1600 besökande ungdomar). Detta året, 2013, hölls 

festivalen 30 april och Sundlin konstaterar att bevakningen från media var knapp, “... en 

artikel, det är väldigt lite med tanke på hur stort det är”. Hon drar en parallell till om 

evenemanget hade varit för vuxna och förutsätter att om motsvarande andel ungdomar 

som finns i kommunen och den andel som kom till Fullt Ös, var lika stor hos vuxna, 

skulle mediebevakningen sett annorlunda ut. Likt det resonemang som tidigare fördes 

kring media-setting, spelar media en viktig roll, menar Severin (2000), i att öka 

betydelsen och förståelsen kring ett ämne. Uppmärksamheten hos allmänheten ökar, när 

media fokuserar på ett ämne. Vi tolkar att mediebevakningen kring evenemanget Fullt 

Ös hade kunnat vara större, med tanke på vilken omfattning evenemanget anses ha 

enligt ungdomsombuden, vilket då också, utifrån Severins (2000) resonemang, skulle 

öka uppmärksamheten hos den övriga allmänheten kring festivalen. 

5.3 Skandinavisk institutionalism 

Sundlin berättar om att hon, genom vänner på andra orter, fått reda på att konceptet 

Fullt Ös spridits även dit. Väl inne på detta ämne, undrar vi hur de båda ser på hur andra 

kommuner jobbar med liknande frågor som de arbetar med. “Ganska mycket” svarar 

Sundlin, och fortsätter “Vi tittar ganska mycket på hur andra kommuner gör... som med 

Medborgarprojektet, där är vi ju tolv kommuner så då tittar man på dem och hur de 

gör”. Förra året, berättar Lagercrantz, att hon var på utbildning i Barnkonventionen och 
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att hon då träffade folk från andra kommuner, där de delade med sig av hur de utfört 

sina barnpaneler. Lagercrantz visade då upp arrangemang från Kalmar som genomförts 

och från andra kommuner tog hon med sig “... det man tror hade passat här, så nu är 

man full med inspiration”. Ungdomsombuden berättar att förvaltningen de jobbar på 

inspireras av och tittar på hur andra kommuner arbetar, vilket vi tolkar kan förklaras 

utifrån Zetterquist-Erikssons (2009) definition av mimetisk isomorfism. Vi tolkar också 

att den mimetiska isomorfismen fungerar dubbelriktat, då Sundlin berättar att konceptet 

Fullt Ös spridits till andra orter än Kalmar. 

Vidare berättar Sundlin att Kalmar kommun inte har gjort LUPP-undersökningen sedan 

2008 och anledningen till att de inte längre använder sig av LUPP beror på att de ansåg 

att en viktig del fattades i undersökningen, nämligen en version för unga med 

funktionsnedsättning. Hon var själv tidigare ansvarig för undersökningen och det var då 

de insåg att där var något som fattades. Det hela slutade med att de elever med 

funktionsnedsättning fick göra enkäten för hand och sen fick resultaten läggas in 

manuellt och tog därmed väldigt mycket tid. Detta i sin tur gjorde att Kalmar kommun 

började leta andra alternativ till LUPP. Kultur- och fritidsnämnden lyckades sedan hitta 

en forskare som hade en enkät anpassad till särskoleelever, nämligen Ulf Blomdahl. 

Lagercrantz berättar att den första undersökningen med Blomdahl som forskningsledare 

skedde 2010. 

Kalmar kommun gör en annan enkät som går under namnet Ung livsstil, vilken är 

kommunens motsvarighet till LUPP, berättar Sundlin. Forskare Blomdahl står bakom 

även denna enkät, vilken har samma frågor som den för särskoleelever och eftersom att 

det är samma forskare som står bakom är det enklare att jämföra resultaten. Lagercrantz 

berättar att samma enkät görs i 5 till 6 andra kommuner vilket gör att man kan jämföra 

resultaten med dem. 

Ytterligare en orsak till att Kalmar inte längre deltar i LUPP är enligt Sundlin att den är 

för kostsam, speciellt när de redan håller på med sina andra undersökningar. De väljer 

istället att behålla sin verksamhet som de har den och behålla de anställda de har vilket 
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de annars hade fått göra sig av med. Detta är en lösning som de anser kommer bättre till 

hands speciellt när de inte har möjlighet att få ut den information de vill av LUPP utan 

extra kostnad. LUPP är en gratisenkät som ägs av Ungdomsstyrelsen men det är 

Regionförbundet som vill ha betalt för den för att samordna enkäten och få den 

analyserad av forskaren Mats Trondman. Ung Livsstil är dessutom en mer omfattande 

undersökning än LUPP då den går ut till alla elever i 7:e, 8:e och 9:e klass enligt 

Lagercrantz. 

Zetterquist-Eriksson (2009) beskriver hur normativa krafter uppstår från organisationers 

behov att säkerställa att samma metoder och förhållningssätt delas av alla inom 

organisationen. För att förklara varför tekniker som används i organisationen inte 

fungerar, menar Meyer och Rowan (1977) att man behöver förståelse för att vissa 

strukturella problem grundar sig i hur den socialt spridda verkligheten påverkar 

organisationen. Vi tolkar att deltagandet i LUPP hos samtliga av Kalmar läns 

kommuner, kan beskrivas utifrån normativa krafter, då ambitionen skulle vara att 

samtliga kommuner nyttjar samma metod av undersökning. Vidare tolkar vi att Kalmar 

kommuns avvikande deltagande också kan ses utifrån normativa krafter, men vilka de 

inte anpassar sig efter. Vi tolkar Kalmar kommuns icke-deltagande av LUPP utifrån 

strukturella problem som uppstår genom att unga med funktionsnedsättning utesluts av 

enkäten, detta skulle betyda att Kalmar kommun tar hänsyn till omvärldens spridda 

verklighet. Vi tolkar även att avvikandet i deltagandet av LUPP grundar sig i resurser 

som behöver offras för att kunna bekosta undersökningen. 

5.4 Sociala medier 

Under vårt samtal berör ungdomsombuden hur de använder sociala medier för att nå 

ungdomar. Sundlin delar med sig av erfarenheten kring hur ungdomar brukar agera när 

det kommer till att ta en första kontakt med antingen henne eller Lagercrantz. Hon säger 

att “... de är ju inte generellt jätteduktiga på att ringa utan det är att man smsar”. Ett 

citat för att belysa vikten av att finnas på sociala medier, beskriver Sundlin genom att 

poängtera att “... det är ju oftast de man har kontakt med som ringer, det är ju inte 
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någon som man aldrig har träffat… utan då mejlar de istället, eller skriver på 

Facebook, det händer ganska ofta”. Sundlin nämner även att det är vanligt att 

ungdomar skriver till hennes och Lagercrantz’ privata Facebook-konton. Solin (2010) 

beskriver sociala medier likt en enorm arena där ofantliga mängder information kan 

distribueras men också att de fungerar som mötesplats där nätverk får chans att byggas 

och innehåll kan skapas. Interaktivitet är den egenskap Solin (2010) tillskriver sociala 

medier och belyser även att åtta av tio ungdomar använder de dagligen. Haenlein och 

Kaplan (2010) menar att Facebook som socialt medium möjliggör för organisationer 

och människor att skapa nätverk. Vi tolkar detta som att Facebook används för ett 

dubbelriktat nätverksbyggande och som interaktionsverktyg mellan Kalmar kommuns 

ungdomsombud och kommunens ungdomar. 

Sundlin berättar om att hon år 2009 startade ett Facebook-konto som ungdomsombud 

för Kalmar kommun, men då blev hon utsparkad av Facebook. Anledningen till detta 

var att hon valde fel kategori, där hon valde fysisk person istället för att välja 

exempelvis organisation. Men eftersom Kalmar kommun redan har en Facebook-sida 

kunde hon heller inte välja organisation som kategori. Hon tillägger “... jag var inte 

jättehaj på det där med Facebook 2009”. Sundlin säger “Nu kör man lite på en höft” 

och medger att de inte använder sociala medier som kommunikationskanal gentemot 

ungdomar så mycket, men att de ibland lägger ut information. 

För att återkoppla till den förklaring som Solin (2010) ger kring sociala medier, tolkar vi 

det som att ungdomsombudens användning av Facebook, sker i deras privata regi och 

inte på en öppen mötesplats för exempelvis den förvaltning de arbetar inom. Haenlein 

och Kaplan (2010) för ett resonemang kring förutsättningar vilka organisationer 

behöver förhålla sig till för sociala medier, vilka är att delta, dela och samverka med de 

man vill kommunicera med. Författarna uppmanar också organisationer att välja rätt 

kommunikationskanal för rätt målgrupp, att en integrerad mediaplan upprättas för att 

samordna traditionella och nya medier samt att samtliga ansvariga för de sociala 

medierna även har tillgång att administrera de. Till detta hör också behovet att upprätta 
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riktlinjer för hur interaktionen och användandet av det sociala mediet ska ske. Den 

bakomliggande kraften, vilken kan påverka och uppmana en organisation att börja 

använda sociala medier, kan härledas till vad Zetterquist-Eriksson (2009) benämner 

isomorfism. Detta fenomen beskriver hur organisationer inom liknande branscher 

efterliknar varandra i struktur och processer. En variant av isomorfism, den mimetiska, 

förklarar hur osäkra organisationer följer andra organisationer inför situationer där de 

själva inte vet hur någonting bör vara, exempelvis inför användandet av ny teknologi. 

Vi tolkar det som att ungdomsombuden har förståelse för styrkan i att finnas på 

Facebook och möjligheterna att nå önskad målgrupp. Vidare tolkar vi dels att 

ungdomsombuden saknade tydliga riktlinjer, när de år 2009 upprättade deras Facebook-

sida samt att upprättandet av sidan kan ha styrts av mimetiska krafter. Kraven för en 

aktiv organisation, vilka Haenlein och Kaplan (2010) kartlägger är att kontinuerligt 

publicera nytt innehåll, vara aktiva, intressanta, ödmjuka och våga vara oprofessionella, 

tolkar vi utifrån ungdomsombuden uttalande kring viss brist av interaktion på sociala 

medier, inte uppfylls i tillräcklig utsträckning. Här tolkar vi, utifrån dessa krav, att de 

inte fullt ut nyttjar de samverkansmöjligheter som sociala medier öppnar dörren för. 

På Facebook finns idag Kalmar kommun med dryga 300 likes och vi diskuterar kring 

om Kultur- och fritidsförvaltningen hade gynnats av att ha en egen Facebook-sida där 

de kan publicera information speciellt inriktad till ungdomar. Lagercrantz kommenterar 

snabbt att “Det skulle vi ju kunna ha som förslag och lyfta”. Hon berättar också om hur 

fritidsgården i Smedby, där hon deltid också arbetar, använder sociala medier gentemot 

ungdomar. Efter att fritidsgården stänger på eftermiddagen, går fritidsledaren Tina “... 

ut på Facebook och chattar med ungdomar”. Lagercrantz fortsätter “... det är något 

som jag tror behövs... att liksom vara tillgängliga för ungdomar även så”. Återigen är 

Haenlein och Kaplans (2010) krav på interaktion väsentliga i detta sammanhang, i 

synnerhet publicering av nytt innehåll samt aktivitet och intresseväckande material. Vi 

tolkar att, ungdomsombuden utan en egen Facebook-sida för deras förvaltning, har 

svårigheter i att uppfylla dessa krav då de i dagsläget inte har en egen plattform att 
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interagera med ungdomar på. Återigen tolkar vi att det finns förståelse för och kunskap 

kring att Facebook kan bidra med interaktionsmöjligheter men de utan en plattform, inte 

kan ta vara på dessa möjligheter. 

5.5 Organisationers kommunikation 

Sundlin besvarar frågan om hur mycket mandat hon och Lagercrantz har att påverka och 

genomföra idéer, hon beskriver det som att de blir tilldelade uppdrag från deras 

förvaltningschef men att de även måste följa uppsatta mål, exempelvis budgetmål och 

riktlinjer för Barnkonventionen. Vanligtvis får de inga mandat att bestämma utan de 

brukar istället diskutera sina uppdrag med sina medarbetare och på så sätt komma fram 

till vad som bör göras. Med andra ord finns det båda varianterna. Sundlin nämner ett 

uppdrag de utförde i Smedby (en tätort 10 km väster om centrala Kalmar), där de var 

väldigt styrda över vad som skulle göras. Vad uppdraget skulle innehålla och vad man 

ville ta reda på kom från högre nivå. Däremot var de fria att lägga upp hur själva arbetet 

skulle se ut, genom att planera dagarna som det passar dem själva och på så vis 

tilldelades de mycket eget ansvar. 

Lagercrantz berättar om hur uppdraget i Smedby fungerade, där de fick ett uppdrag 

vilket hade ett slutdatum då det skulle vara genomfört. Utifrån det fick de fria händer att 

ta reda på vad ungdomar gör på sin fritid. Detta var något som de sedan skulle 

presentera för Kultur- och fritidsnämnden och lägga fram sin uppfattning om vad de har 

studerat och kommit fram till. I detta fall gick Lagercrantz och Sundlin ett steg längre. 

De berättar att de i uppdraget inkluderade möjliga lösningar på det de såg i sin 

undersökning, en så kallad åtgärdslista. Efter det var det upp till politikerna att använda 

sig av denna information och arbeta vidare med den. Skulle det vara så att politikerna i 

sin tur inte tycker att det är tillräckligt eller vill ha hjälp med något annat, får de lägga ut 

ett nytt uppdrag på projektet. Det är sen upp till politikerna att fatta beslut utifrån 

informationen och de har heller ingen skyldighet att följa de rekommendationer till 

åtgärder som Sundlin och Lagercrantz lämnat fram. Sundlin beskriver det som att 
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tjänstemännen levererar hur:et och politikerna vad:et, politikerna säger vad som ska 

göras och tjänstemännen bestämmer hur de ska utföra det och uppnå vad:et. 

När vi under intervjun diskuterar hur Sundlins och Lagercrantz mandat ser ut, kommer 

vi vidare in på den omorganisering kommunen gjorde under årsskiftet 2012/2013. De 

båda satt tidigare på Kommunledningskontoret, men förflyttades till Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Sundlin berättar att hon är nöjd med vart de befinner sig idag, då 

många av de frågor som de jobbar med finns på deras avdelning. Hur deras mandat 

förändras, menar Lagercrantz har minskat något. Hon känner fortfarande att hon och 

Sundlin har fullt förtroende att genomföra vad de tycker är viktigt, men själva mandaten 

har blivit mindre. Hon ger ett exempel där hon beskriver att de på 

Kommunledningskontoret kunde gå till exempelvis Barn- och ungdomsnämnden med 

ett förslag att genomföra ett uppdrag. Idag, med position på Kultur- och 

fritidsförvaltningen, måste de istället gå genom sin tillhörande nämnd för att sedan 

kunna ta uppdraget till en högre instans. Lagercrantz säger “... att det blir några steg 

till”. 

Enligt Hiede et al. (2005) är det viktigt med en chef som förstår allvaret i att kunna 

kommunicera och att uppsatta mål och visioner lättare går att uppnå när 

kommunikationen är prioriterad. Vidare menar han att medlemmarna i organisationen 

ska kunna acceptera dessa mål och visioner för att kunna översätta dem till handling. En 

organisationsmedlem med fullständig information, är mer kapabel att få en bättre 

överblick över organisationen och på så sätt också kan förutsäga framtiden. Vi tolkar 

det som att kommunikationen är prioriterad inom förvaltningen där ungdomsombuden 

arbetar. Denna tolkning görs utifrån att de berättar om det mandat de har samt att 

tillvägagångssätten för att genomföra uppdrag kan utformas utifrån hur de anser är 

lämpligt och därmed underlättar det deras utförande av arbetsuppgifter.  

Vid den ultimata kommunikationssituationen har alla organisationsmedlemmar fått den 

information de är i behov av på en regelbunden basis. I sin tur resulterar det i att den 

enskilda individen får makten att få en bättre överblick över organisationen. Detta 
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brukar leda till att organisationsmedlemmarna skapar en bättre uppfattning och på så vis 

har de lättare för att förutsäga framtiden (Hiede et al., 2005). Hiede et al. (2005) menar 

att bristen på kommunikation oftast beror på dålig kunskap inom området samt att det 

inte brukar prioriteras på grund av sin låga status. Anledningen till den låga 

prioriteringen brukar bero på att man inte kan mäta dess effekt i siffror på samma sätt 

som mer hårda värden. Liksom att kommunikationen spelar en stor roll för ledarskapet, 

har den tekniska utvecklingen lämnat över mer och mer ansvar på den enskilda 

individen i organisationen där denne förutsätts inhämta den information som krävs 

(Hiede et al., 2005). 

5.6 Kommunikationsstrategier 

Karlén berättar att de på Kumulus möjliggör för ungdomar, bosatta i Kalmar läns 

kommuner som ingått i medlemskap hos Kumulus, bland annat volontärresor till diverse 

olika europeiska länder i samarbete med EU-programmet EVS, Europeisk 

volontärtjänst. De erbjuder även stöd och resurser till ungdomar mellan 13-25 år som 

vill genomföra en idé eller ett projekt, detta via projektet ACTION. Vidare berättar 

Karlén att Kalmar kommun dessvärre inte är medlemmar i Kumulus, vilket resterande 

elva kommuner i länet är. Anledningen till detta vill Karlén inte gå in på. Att Kalmar 

kommun inte är medlemmar i den ideella organisationen Kumulus, tolkar vi genom 

Strömbäcks (2009) deltagardemokratimodell, kan påverka möjligheterna för ungdomar 

inom denna kommun att demokratiskt delta och påverka. Strömbäck (2009) beskriver 

den deltagardemokratiska modellen, utifrån krav som medborgarna ämnar uppfylla.  

Dessa krav pekar bland annat på att medborgarna ska vara engagerade i politik- och 

samhällsfrågor och att man eftersträvar medborgerligt deltagande, så väl i som utanför 

politiska partier. För att uppnå dessa krav, kan man använda strategier, vilka Larsson 

(2001) benämner inifrån- och utifrån-strategier. Det är inifrån-strategierna, med ett 

mottagarinriktat fokus, som sprider information från organisationen till den/de 

målgrupper organisationen vill nå. Utifrån-strategierna ämnar ge stöd och service till 

grupperna som önskar att få information från organisationen. Vi tolkar att kunskap och 
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information, med hjälp av inifrån-strategierna, kan spridas gällande vilka möjligheter 

Kumulus ger ungdomar, förutsatt att ens hemmahörande kommun har ingått 

medlemskap. Att ge unga stöd och service kring möjligheterna som Kumulus erbjuder, 

tolkar vi kan fungera som utifrån-strategierna. Vi tolkar att medlemskommuner i 

Kumulus, genom dessa strategier, kommunicerar till ungdomarna i kommunerna om de 

möjligheter Kumulus tillhandahåller ungdomar. 

Genom att Kalmar kommun valt bort ett medlemskap i Kumulus, stängs dessa 

möjligheter för ungdomar i Kalmar kommun, att exempelvis åka på volontärresa eller 

genomföra ett projekt. De krav medborgare har att uppfylla, för att uppnå ett 

deltagardemokratiskt samhälle, tolkar vi kan bli svårare att uppnå, när förutsättningarna 

för att ta del av utbudet inom ungdomssatsningar begränsas beroende av att den 

hemmahörande kommun man bor i inte är medlem. Denna relation mellan deltagande 

och förutsättningar för unga att delta, samt med utgångspunkt från resonemanget i 

problemdiskussionen genom Barnombudsmannens premisser 

(www.barnombudsmannen.se) att unga som ges chans att påverka och engagera sig och 

känner delaktighet, kan påverka samhället i positiv riktning vilket hjälper demokratin att 

överleva. 

Samma demokratimodell från Strömbäck (2009) definierar också åtta grundkrav, vilka 

samhället ska uppnå för att få kallas demokratiskt. Att uppfylla alla åtta skulle vara att 

ha ett exemplariskt styrelseskick och den perfekta demokratin finns bara i drömmarna. 

Istället kan ett styrelseskick efterleva den goda demokratin mer eller mindre väl. Det 

ytterst relevanta grundkravet att hänföra till denna analys kring ungas deltagande är 

inkluderande medborgarskap. Vi tolkar att detta grundkrav för inkluderande 

medborgarskap, genom att inte ge chanser till Kalmar kommuns unga att vara 

volontärer eller satsa på egenskapade idéer vilka Kumulus kan bistå med, skulle kunna 

ifrågasättas huruvida det uppfylls i detta sammanhang, då samma förutsättningar inte 

ges till alla oavsett kommunsort i länet. 
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I början av vår intervju poängterar Lagercrantz vikten av att träffa många ungdomar 

hela tiden och vidare in i vårt samtal utvecklar hon detta. Hon säger att hon och Sundlin 

som ungdomsombud träffar ungdomar väldigt mycket. En stor del av denna kontakt 

sker via projektet Klirr, där ungdomar skickar in bidragsansökan för att genomföra en 

idé eller ett projekt. De har som kutym, enligt Lagercrantz, att träffa alla ungdomar som 

söker bidrag, dels för att få ett ansikte på dem och ge dem känslan av att det finns någon 

som stöttar deras idé, dels för att ungdomarna ska få ett ansikte på vem det är som står 

bakom projektet Klirr. Sundlin håller med och menar att det är viktigt för ungdomarna 

att känna förtroende och att de vill hjälpa till i så stor utsträckning som det går. Hon 

understryker vikten i att marknadsföra sig i de sammanhang där ungdomarna befinner 

sig. Dessa sammanhang, beskriver hon, är till exempel genom att synas med banderoll 

både på biblioteket och under de Klirr-evenemang som genomförs, de besöker 

Stadsfesten i Kalmar (tre dagar med musik och aktiviteter i staden under augusti 

månad), skolor och elevkårer. Hon lyfter också fram Klirrs egen hemsida, där ungdomar 

ges möjlighet att direkt ta kontakt med Klirr-ansvariga och ansöka om bidrag. 

Uppföljning av ungdomarnas projekt är också väldigt viktig, berättar Lagercrantz, vilket 

hon menar visar på att man stödjer ungdomarna i deras idéer, “... samtidigt så ger vi 

dem det stöd som de kanske behöver... när de rapporterar tillbaka - vad var bra, vad 

var dåligt liksom”. 

De kommunikationsmål som kan uppfyllas med hjälp av inifrån- och utifrån-

strategierna, vilka förklaras genom Larsson (2001) tidigare i detta avsnitt, kan även här 

synliggöras utifrån hur arbetssättet och bemötandet ser ut för projektet Klirr. Inifrån-

strategierna består av tvåvägsformer, vilka fokuserar på mottagaren och dennes behov. 

En modell som förklarar relationen mellan kommunikation och förståelse, namnger 

Larsson (2001) som behovs- och relevansmodellen, vilken i sin tur vilar på fyra 

variabler (vilka återfinns i kapitlet 4. Teoretisk referensram och rubriken 4.1.6 

Kommunikationsstrategier). Tilläggas bör gällande utifrån-strategierna, att de syftar till 

att agera stödtjänster, så som söksystem och rådgivning, med målet att utveckla, bistå 

och främja nätverk samt att med hjälp av dialog når målgruppen (Larsson, 2001). 
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Vi tolkar inifrån-strategierna, och tillhörande behovs- och relevansmodell, utifrån hur 

informationen kring Klirr sprids. Ett informationsbehov hos ungdomar, tolkar vi finns 

genom de förutsättningar ungdomsombuden ger gällande att synas där ungdomarna 

finns, genom uppsatt banderoll på biblioteket, under de evenemang som ungdomar 

arrangerar där Klirr-projektet syns, att synas på skolor, träffa elevkårer och finnas med 

under Stadsfesten. Vår tolkning är att det förekommer en upplevd relevans för det 

aktuella ämnet, detta genom att ungdomar söker pengar via Klirr för att genomföra en 

idé eller ett projekt. Den aktiva respektive passiva uppmärksamheten hos ungdomarna 

gentemot kommunikationen av Klirr, är inte möjlig att definiera, då detta sker utifrån 

ungdomarnas egen uppfattning. Däremot kan vi tolka att försök till aktiv 

uppmärksamhet, kan ske via hemsida då det krävs att ungdomarna själva aktivt söker 

efter information. Den passiva uppmärksamheten, tolkar vi kan ske genom uppsatta 

banderoller eller när Klirr besöker till exempel festivaler eller skolor. Att inför en 

kommunikationsstrategi förutse ungdomars användning av medier som antingen ingår 

eller ligger utanför deras normala mediebruk är också svårt. För denna variabel tolkar vi 

det som att förutsättningarna för att nå ut med Klirrs kommunikativa budskap 

underlättas genom att det finns en tillhörande hemsida. Klirrs egen hemsida, där 

ungdomar kan ta direktkontakt med ansvariga och samtidigt också söka pengar, tolkar 

vi som en utifrån-strategi, genom att ge stöd och service till ungdomar som önskar att få 

information om vad Klirr är och hur det fungerar. En utifrån-strategi, som vi tolkar det, 

är det stöd ungdomsombuden ger till ungdomarna i form av rådgivning och uppföljning 

av projekt som ska, eller har genomförts. Med bakgrund av den diskussion Lagercrantz 

och Sundlin förde kring att träffa ungdomar ansikte mot ansikte och att följa med dem i 

hela genomförandeprocessen av ett evenemang för att visa på ett stödjande 

engagemang, tolkar vi som en strategi likt dialogmetoden, vilken Larsson (2001) 

beskriver. 

Även projektet Slussen, vilken berättades om under rubriken 5.2 Politisk 

kommunikation och agenda-setting i detta kapitel, tolkar vi utifrån Larssons (2001) 

teorier kring inifrån- och utifrån-strategier. Vi tolkar egenskaper likt inifrån-strategier 
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genom det syfte Slussen kommer ha, vilket är att sprida information till ungdomar 

gällande möjligheter som erbjuds samt information och kunskap kommunen har. 

Utifrån-strategierna ämnar ge stöd och service till målgruppen som önskar att få 

information från organisationen. Hur utifrån-strategierna skulle kunna relateras till 

Slussen, tolkar vi utifrån uppförandet av själva Slussen där en strategi i sig är att ge stöd 

och service till ungdomar som vill ha det.  

5.7 Utvärdering av kommunikationsprojekt 

Det märks tydligt att initiativet och bakgrunden till Klirr ligger varmt om hjärtat hos 

både Sundlin och Lagercrantz, därför bad vi dem om historien kring hur initiativet 

föddes. Sundlin berättar att det hela startade år 2005 under projektnamnet Pengapung. 

Skillnaden då från nu, var att det då var flera förvaltningar engagerade i projektgruppen, 

vilket gjorde att mycket tid lades på att samordna och stämma av med varandra vart 

pengarna skulle och för vilken förvaltning ett visst projekt tillhörde. Sundlin berättar att 

det var under hennes mammaledighet, som Pengapung slimmades ner till vad det är 

idag, Klirr. Idag är det färre som är ansvariga och har direktkontakt med ungdomar, 

vilket gör att det går fortare för ungdomar att få besked om de beviljas bidrag eller inte. 

Lagercrantz säger att “... vi går ihop och gör något bra och försöker saluföra det så att 

vi verkligen visar att vi finns”. Av de förvaltningsansvariga som tidigare var med i 

projektgruppen, men som idag inte har samma inflytande i projektet, bistår fortfarande 

med en pott pengar för att stötta projektet. 

I förvandlingen från Pengapung till Klirr, berättar Lagercrantz hur de marknadsförde 

projektet. Dels ordnade de en arrangörsutbildning där de bjöd in gymnasieskolornas 

kårer och ungdomar till en inspirationshelg där fick lära sig hur man arrangerar och vad 

det innebär att göra ett arrangemang. De åkte även runt till skolor i Kalmar kommun och 

informerade, träffade elevkårer och delade ut reklamgrejer. Sundlin pekar på vikten av 

att synas i de sammanhang där ungdomarna finns, vilket också betonades under förra 

rubriken i detta kapitel, 5.6 Kommunikationsstrategier. 
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I samband med förvandlingen engagerade även kommunen två studenter från 

Linnéuniversitetet, Sofia Holmström och Ulrika Persson. Lagercrantz berättar att 

studenterna, genom detta projektarbete, fick förtroende att utforma Klirrs hemsida och 

logotyp och de genomförde fokusgrupper och intervjuer med ungdomar för att få insyn i 

hur de skulle lägga upp kampanjen och de var även med på Larmtorget och gjorde 

reklam för projektet inför offentliggörandet. 

Förvandlingen från Pengapung till Klirr, menar både Sundlin och Lagercrantz var 

nödvändig och Sundlin berättar även om resultatet, med ett leende på läpparna, “... vi 

hade många som sökte och vi kände att det gjorde verkan” och Lagercrantz inflikar att 

“... kampanjen i sig gick ju jättebra, vi hade Sofia och Ulrika som skötte det galant”. 

Vidare besvarar hon vår fråga om huruvida kampanjen stötte på några hinder och 

förklarar att det enda som var svårt med Klirrs kampanj var det praktiska problemet att 

betala ut pengarna till ungdomarna för deras projekt. Problematiken beskriver Sundlin 

genom att förklara “... ska du betala ut det till en privatperson så blir det som en 

anställning med skatt och sociala avgifter” och Lagercrantz flikar in och säger att “... 

det är fortfarande svårt”. Innan vi avslutar samtalet kring Klirr, uttrycker Sundlin det 

häftiga med initiativet med följande “Klirr öppnar dörren för de som kanske annars har 

det svårt att hitta sitt forum”. Palm (2006) ger den viktigaste anledningen till varför 

man ska utvärdera kommunikationsprojekt: för att bekämpa önsketänkande. För att 

utvärdera, ger han också några kriterier att förhålla sig till: 

v En nöjd chef/uppdragsgivare 

v En nöjd målgrupp 

v Uppnådda kommunikationsmål 

v Grad av teoretisk räckvidd 

v Grad av faktisk räckvidd  

Utifrån dessa kriterier tolkar vi först och främst att uppdragsgivarna till Klirr, 

ungdomsombuden på Kalmar kommun, blev nöjda med resultatet, detta baserat på 
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uppfattningen de själva förmedlar samt genom ord de använder för att beskriva 

projektet, “jättebra, galant, bra, gjorde verkan, många som sökte”. Att undersöka 

nöjdheten hos målgruppen för denna kampanj, har det för denna uppsats inte funnits tid 

eller resurser till. Vi tolkar genom Sundlins konstaterande att det var fler som sökte 

pengar efter att kampanjen genomfördes, att kampanjen skapade någon form av nöjdhet 

hos ungdomarna. Graden av teoretisk räckvidd, det vill säga hur budskapet har 

exponerats, vilket utrymme kampanjen fått och målgruppens möjlighet att motta 

budskapet, tolkar vi uppnådde en god nivå. Detta utifrån att ungdomar under själva 

kampanjen blev exponerade av budskapet, genom att den synliggjordes på torget och att 

de mötte ungdomarna på skolor och delade ut information om Klirr. 

Hur kommunikationsmålen uppnåddes eller inte, ligger svårigheter i att avgöra då det 

även grundar sig i hur mottagarnas intresse, uppmärksamhet, attityd, kunskap och 

handlingsberedskap influerats. Vi tolkar det som att kommunikationsmålen till viss del 

uppnåddes, då Sundlin och Lagercrantz menar att kampanjen gjorde verkan, men vi ser 

även svårigheter att uttala oss då ungas perspektiv saknas. Även den faktiska räckvidden 

tolkar vi som god, då fler ungdomar började söka pengar, vilket innebär att målgruppen 

uppmärksammade kampanjen. 
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6 Diskussion & rekommendation 
Avslutningsvis presenterar vi i detta kapitel vad vi har kommit fram till genom att 
diskutera resultaten, besvara studiens syfte samt dra relevanta slutsatser. Vi diskuterar 
även metoden för uppsatsen och belyser de svårigheter och lärdomar vi fått. Till sist ger 
vi våra högst personliga förslag till framtida forskning inom området. 
 

6.1 Uppsatsdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur skapandet och upprätthållandet av 

dialog och kommunikation ser ut hos ungdomsombuden på kommunen gentemot 

ungdomar. Vi ville också utvärdera hur informationskampanjen 2011 föll ut. Detta för 

att få en förståelse för hur kommunikationen ser ut idag, med förhoppning om att kunna 

visa på möjliga utvecklingspotentialer.  

Som kommun arbetar Kalmar med att hitta sätt att engagera unga, vilket vi ser bidrar till 

en bestående kommunikation med dem. Deras engagemang i att skapa 

ungdomsinflytande och kommunikation, genom projekt som Klirr, Fullt Ös, 

fritidsgårdars aktiviteter, ungdomsråd och kontaktcentra, är något vi anser att de är 

duktiga på, men detta uppmärksammas sällan i de lokala medierna. Vi har efter denna 

uppsats förstått innebörden av mediers inflytande och påverkan inom nyhetsbevakning 

och hur detta skapar förståelse kring ämnen. Nyhetsbevakningen för ungdomsinitiativ i 

Kalmar kommun anser vi hade kunnat vara större, också med anledning av att den 

uttryckta uppfattningen om att det inte görs något för ungdomar inte helt stämmer och 

därför måste ändras. Media skulle istället kunna kasta ljus på initiativ som exempelvis 

Klirr och Slussen, för att underlätta för ungdomar att orientera sig i utbudet och också 

som ett steg i att på lång sikt även upprätthålla kommunikationen med de unga. På så 

vis kan en starkare kommunikation skapas med hjälp av media. Vi tror att Slussen kan 

fungera som en mötesplats, där samtliga aktörer så väl ungdomar som politiker och 

media, interagerar med varandra, där kommunikation kan skapas och upprätthållas. Att 
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hålla igång en kommunikation blir mer och mer nödvändigt för kommuner, speciellt om 

de är mindre, på grund av den utflyttning som sker.  

I detta läge har vi förstått att Kalmar som kommun tittat på andra kommuner och deras 

arbete, för att engagera och kommunicera med ungdomar. Detta har lett till vissa 

satsningar, bland annat medverkan på Facebook, en kanal som vi anser är nödvändig för 

att möjliggöra för dialog att skapas och upprätthållas på ungdomars villor. I Kalmars 

fall har intentionen varit god men det har funnits för lite kunskap om tekniken och 

därmed har de till viss del misslyckats med satsningen som vi ser det. Ytterligare en 

anledning kopplas till osäkerheten kring själva administrerandet - hur mycket tid det tar 

att sköta en Facebook-sida och hur mycket tid tar det från andra arbetsuppgifter? Vi ser 

ambitionen från Kalmar kommuns sida att faktiskt finnas på sociala medier, men med 

denna ambition medföljer vissa hinder som vi anser först måste åtgärdas och förbättras.  

Vad vi fått kunskap om nu är att ungdomar socialiserar på sociala medier och vi vet 

också att Kultur- och fritidsförvaltningen inte har en egen Facebook-sida. Med 

reservation för vilka riktlinjer och policys som måste följas i upprättandet av en egen 

Facebook-kanal till ungdomar, ser vi betydelsen för ungdomsombuden att kommunicera 

genom en offentlig kanal på Facebook. I samband med skapandet av en sådan kanal, vill 

vi även påminna om de råd som bör följas för att en organisation som är social: var 

aktiva på sidan genom att publicera mycket och nytt material, var intressanta för 

ungdomar och skapa interaktion, var ödmjuka för de sociala mediernas funktioner 

genom att ägna tid till att förstå dem fullt ut, våga kommunicera på ungdomarnas nivå 

och till sist, var ärlig med vem som är budskapsbäraren.  

Vårt råd är att normativa krafter gärna får implementeras i samband med att kommunen 

interagerar på sociala medier, att alla som ska agera kommunikatör inom organisationen 

för sociala medier, följer samma struktur och riktlinjer. Vi tror att en gemensam strategi 

för kommunikation genom sociala medier, kan hjälpa stärka effekten av budskapen. 

Förhoppningen är att de, tack vare denna uppsats, ser framtidens möjligheter inom de 

sociala mediernas värld ur ett annat perspektiv och förstår att basen för en stark och 
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genomslagskraftig kommunikation med ungdomar, först och främst handlar om 

kunskap för hur det sociala mediet ska användas. Tidigare i denna uppsats nämnde vi 

det europeiska perspektivet, agendan för hur informations- och kommunikationsteknik 

kan användas för att förbättra servicen mellan medborgare och myndigheter. Den syftar 

till att främja innovation, framåtskridande och delaktighet och kanske finns det sätt för 

Kalmar kommun, exempelvis genom Kultur- och fritidsförvaltningen, att upprätta 

kommunikationsstrategier utifrån detta europeiska perspektiv?  

Ett tecken på att Kalmar genom framgångsrika projekt använder sig av mimetisk 

isomorfism, är framgångsprojektet Fullt Ös som har uppmärksammats av andra 

kommuner. Dessa andra kommuner har också valt att prova på liknande koncept, vilket 

får anses som ett väldigt gott betyg för Kalmars ansträngningar tycker vi. Kalmar väljer 

inte alltid att följa det spår som många andra kommuner väljer utan verkar kunna stå 

emot de normativa krafter som finns. Ett tydligt tecken på detta är att de avstår från att 

vara med i LUPP-undersökningen som görs av resterande kommuner i Kalmar län. 

Istället väljer de andra undersökningsverktyg och tar hänsyn till de med 

funktionsnedsättning och samtidigt sparar de resurser och tar ansvar för att 

verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt. Detta är förutsättningar för att de ska 

kunna fortsätta ha kontakt med ungdomar i den utsträckning som de nu har. 

Uppfattningen vi har fått om kommunikationen inom Kultur- och fritidsförvaltningen är 

positiv, detta utifrån tillvägagångssätten de tillämpar i olika uppdrag och det initiativ de 

uppmuntras att ta. En stark kommunikation inom förvaltningen, anser vi är ett krav och 

även en viktig egenskap för att lyckas med att kommunicera starkare och mer till 

ungdomar. Denna förutsättning tycker vi att ungdomsombuden har inför arbetet att 

kommunicera med ungdomar.  

Huruvida den informationskampanj som Kalmar kommun genomförde visade sig lyckat 

eller inte är svårt att svara på utifrån vårt perspektiv, då vi inte har intervjuat ungdomar 

som har varit måltavlor för projektet. Däremot kan vi utifrån Sundlins och Lagercrantz’ 

utsago konstatera att det har kommit fler och fler som engagerar sig i Klirr och söker 
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medel för att dra igång egna projekt. Även Fullt Ös har varit en framgång utifrån vad 

Sundlin och Lagercrantz säger. För att ytterligare kunna kommunicera projekten som 

kommunen arrangerar för ungdomar tror vi att det hade behövts mer kunskap kring hur 

sociala medier fungerar och att de faktiskt sätter sig in i hur Facebook fungerar och på 

så vis drar nytta av att kunna hitta ungdomar där de befinner sig.  

Vidare drar vi slutsatsen att det för Kalmar kommun finns goda skäl att vara 

medlemmar i Kumulus eftersom att de arbetar mycket med ungdomsverksamheter, 

såsom volontärarbete och projektstöd. Vi anser att det är rätt väg att gå, att finnas med i 

sammanhang där ungdomar finns och ge Kalmar kommuns ungdomar samma 

möjligheter och samtidigt dra nytta av mediers bevakning i större utsträckning. Vi 

ställer oss frågande till vad det kommunicerar ut till Kalmar kommuns ungdomar att 

kommunen inte är medlem i Kumulus? Måhända tycker ungdomarna att det är orättvist 

att inte kunna ta del av samma utbud som resterande kommuner i länet, eller så är de 

ovetande om denna möjlighet Kumulus erbjuder. Oavsett ser vi det som självklart för 

Kalmar kommuns del att ingå medlemskap i Kumulus.  

Utifrån Sundlin och Lagercrantz’ engagemang i tidigare nämnda projekt, anser vi att de 

möjliggör för att ge unga en demokratiskt deltagande roll i samhället. Vi diskuterar 

detta ytterligare och ifrågasätter hur mycket de faktiskt åstadkommer, med de resurser 

de har och med tanke på att det endast finns två stycken ungdomsombud på kommunen. 

Den kommunikation som existerar med unga idag, med dem två som främsta länk till 

unga, ser vi som imponerande och engagerande. Som ungdomsombud ger de unga 

chanser att vara med i evenemang, projekt och förverkliga sina idéer. De strävar efter att 

uppnå en god demokrati och genom projekten som ungdomar kan engagera sig i, ger de 

också dem rättigheten att ta ansvar för sina idéer. Vi är övertygade om att unga växer 

med ansvar och det borde finnas flera möjligheter för unga att kunna engagera sig i 

olika sammanhang. Vad vi ställer oss frågande till är kontaktcentrat de uppförde i 

årsskiftet 2012/2013, genom Medborgarprojektet. Ett halvår efter starten av detta, 

utformar elever på Jenny Nyströmskolan fortfarande marknadsföringsmaterial för 
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kampanjen av centrat. Det hade varit intressant att veta vad detta beror på, vilket vi idag 

bara kan spekulera kring. Vad vi vet är att kommunens omorganisering skedde under 

samma period, med kommuntjänstemän som fick förflyttas till andra förvaltningar. 

Kanske har detta inverkat på kontaktcentrat?  

Vi har stark tilltro till att förutsättningar för unga att kunna delta, påverka, vara 

inflytelserika och engagerade genom projekt och initiativ från kommunala satsningar, 

skapar och stärker befintlig kommunikation till ungdomar. Därför ser vi satsningen med 

Slussen med en väldigt positiv attityd och tror att Kalmar kommun därigenom kan 

uppnå en starkare kommunikation, genom att verkligen nyttja styrkan i sociala medier, 

med kommunens ungdomar. För initiativet Klirr, tyckte vi det var ett smart drag att 

slimma ner före detta Pengapung, till dagens Klirr. Kanske såg de till devisen ”ju fler 

kockar, desto sämre soppa”?  

6.2 Metoddiskussion 

Resan vi har gjort genom denna uppsats, har haft sina upp- och nedgångar, men det har 

mestadels av tiden varit intressant och lärorikt. Vi identifierade en tidigare skriven 

uppsats, vilken vi ville följa upp och utvärdera. Det var tacksamt att finna denna, då den 

möjliggjorde för oss att studera kring ett ämne som låg oss varmt om hjärtat och som vi 

såg oss ha nytta av i framtiden. Vi hade turen att finna intervjusubjekt som hade 

relevans för vår uppsats och som dessutom var villiga att ställa upp och delta. 

Det tog mycket ansträngning att finna och granska teorier som vi ansåg var relevanta för 

vår uppsats, då vi genom vår induktiva ansats gavs möjlighet till ett stort material att 

utgå ifrån. Att hävda att vi uppnått en total teoretisk mättnad ser vi nu snarare som en 

omöjlighet, då det alltid kommer finnas böcker och artiklar som man inte berört. Detta 

speciellt då vårt uppsatsämne innefattar många olika relevanta områden. Denna kritik 

ser vi som befogad och som något vi kan ta till oss, men vi anser dock att vi, med syftet 

för denna uppsats, uppnått en god nivå av teoretisk mättnad. 
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Avsaknaden av intervjun med Pär Israelsson har gjort att vi eventuellt har missat ett 

viktigt perspektiv för vår uppsats eftersom att han är arrangemangsutvecklare och har 

jobbat med ungdomsfrågor, men vi anser ändå att vi har fått tillräckligt med empiriskt 

material för att kunna dra slutsatser. Orsaken till att Israelsson inte kunde medverka var 

på grund av tidsbrist och det var en faktor som vi inte kunde påverka, mycket på grund 

av att vi själva hade så begränsat med tid. Det kan även ha påverkat att vi var tvungna 

att göra intervjun med Lagercrantz och Sundlin samtidigt. Vi kan ha gått miste om mer 

personliga åsikter från dem som de kanske inte velat yttra i varandras närvaro.  

Vår intention med att intervjua Ilhammar och Karlén var ett få ett perspektiv utifrån, 

från några som också arbetar med ungdomsfrågor men som inte jobbar som 

ungdomsombud. Dessvärre så levde inte empirin till fullo upp till de rekommendationer 

vi fått vad gäller att besvara våra frågeställningar och återigen på grund av tidsbrist har 

vi inte haft möjlighet att komplettera dessa. 

De bidrog med intressant material men tyvärr inte de användbara material som vi 

hoppats på. Må hända kan det uppstå frågor kring huruvida vi som intervjuare kan ha 

påverkat svaren hos intervjusubjekten. För detta vill vi belysa vår induktiva ansats, där 

vi utan teoretisk förankring, samlade in vårt empiriska material. En möjlig anledning till 

det eventuellt färgade materialet, anser vi istället kan vara vår förkunskap samt 

omedvetna förutfattade meningar kring hur materialet från intervjuerna skulle se ut. 

Under intervjuerna har en av oss varit huvudintervjuare, detta för att undvika 

intervjuareffekt, då har den andre haft i uppgift att se till att intervjuerna hållit sig 

sakliga. Vi hävdar att vi, genom våra intervjuer, nått empirisk mättnad. Däremot belyser 

vi möjligheten i fler intervjupersoner för studien. För detta hade en relevant 

intervjuperson kunnat vara en kommunikationsansvarig från någon annan kommun, 

som haft liknande hinder med kommunikationen med ungdomar. Denna möjlighet 

diskuterade vi under uppsatsens gång, men såg fler nackdelar än fördelar, då denne inte 

har någon anknytning till Kalmar kommun och därigenom inte hjälper oss att besvara 

uppsatsens frågeställningar och syfte och föra vår studie framåt.  
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6.3 Rekommendation till vidare forskning 

Under vår uppsats uppstod frågor kring fenomen vi upptäckte, vilka vi blev intresserade 

av att få veta mer om och som vi anser hade varit värda att ta i beaktning för vidare 

forskning. Uppfattningen vi fått efter denna kandidatuppsats är att ungdomsfrågor i 

Kalmar län ligger “i tiden” med tanke på de undersökningar som görs frekvent och 

konferenser som belyser problematiken. Dessa visar att andelen ungdomar som flyttar 

från kommunerna i detta län, till större städer, är oönskat hög och ungdomar vill, men 

har inte det inflytandet som de önskar. Vi vill peka på fenomenet kring 

mediebevakningen av ungdomsinitiativ och ungdomsfrågor, hur media påverkar attityd 

och inställning hos allmänheten till ungdomsinitiativ. Vilka faktorer ligger till grund för 

detta och hur ser egentligen mediebevakningen ut i Kalmar kommun för 

ungdomsrelaterade frågor, initiativ och projekt? Då vår uppsats var kommunspecifik, 

ser vi också relevansen i att i vidare forskning fortsätta på detta nischade spår.  

Efter denna uppsats har vi nu vetskap kring Kalmar kommuns omorganisering som 

skedde under årsskiftet 2012/2013 samt Medborgarprojektet, vilket Kalmar kommun är 

pilotkommun för. För både denna förändring och medverkan vill vi rikta 

uppmärksamhet mot att studera vilka förutsättningar, svagheter som styrkor, som ligger 

i att använda sociala medier som verktyg gentemot ungdomar i samband med en intern 

organisationsförändring inom en kommun.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Studiens intervjusubjekt  

Ann-Christin Lagercrantz, ungdomsombud, Kalmar kommun 
Ungdomsombudets uppgift är att vara länken mellan unga och kommunen och 
samordnar och stödjer ungdomsforum och ungdomsinitiativ. 
 
Sophia Sundlin, ungdomsombud, Kalmar kommun 
Sophia arbetar tillsammans med Ann-Christin och har samma arbetsuppdrag som henne. 
 
Cilla Ilhammar, samordnare ungdomsfrågor, Regionförbundet Kalmar län - RFKL 
RFKL är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor. 
Ungas möjlighet till inflytande och påverkan är frågor Cilla arbetar med. 
 
Sara Karlén, projektledare, Kumulus, Kalmar  
En ideell förening som arbetar med nationella och internationella möjligheter till unga i 
Kalmar län. Sara arbetar med att hitta möjligheter för unga som vill kunna finansiera ett 
eget projekt, driva igenom ett projekt eller åka utomlands som volontär. 
 
Pär Israelsson, arrangemangsutvecklare, Kalmar kommun 
Pär arbetar med arrangemang, projekt och olika event för kommunen, dessa ofta med 
anknytning till ungdomar. Han har en bakgrund inom musik, ungdomspåverkan och var 
även med och startade ungdomsgården Monokrom i Kalmar. 

8.2 Bilaga 2 - Studiens trovärdighet 

Som nämndes i detta kapitel används trovärdighet och äkthet inom kvalitativ metod, 
forskaren förhåller sig till att verkligheten kan beskrivas utifrån mer än ett sätt. För 
kvantitativ forskning ser forskaren istället till begreppen validitet och reliabilitet och 
arbetar för att bevisa en absolut beskrivning av verkligheten. Trovärdighet är ett 
begrepp som i sin tur innehåller fyra kriterier vilka beskrivs nedan utifrån Bryman och 
Bell (2005). 
 
Tillförlitlighet uppstår när forskaren förklarar den sociala verklighet han/hon uppfattat 
och får acceptans för denna. För att uppnå detta är det nödvändigt att forskaren 
använder sig av de uppsatta regler som existerar och att denne informerar de som 
deltagit i undersökningen om dessa regler. Detta för att kunna försäkra sig om att det 
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man beskrivit stämmer. För vår studie har vi följt riktlinjerna gällande kvalitativ 
forskning och har under studiens process låtit våra intervjusubjekt ta del av uppsatsen i 
form av utkast från den empiriska sammanställningen, analysen samt diskussionen, 
vilka de ansett överensstämt med vad vi under intervjuerna samtalat om.  
 
Överförbarhet är ett begrepp som syftar på att andra forskare, utifrån angivna 
förutsättningar, ska kunna bedöma hur pass överförbart resultatet är till andra miljöer. 
Då kvalitativ forskning ofta studerar specifika miljöer eller kontexter är det viktigt att 
man som forskare har en noga dokumentering över vilka förutsättningar som gäller vid 
undersökningstillfället. Med vår dokumentation för denna uppsats, finns en databas som 
möjliggör för att studera överförbarheten i andra miljöer, hur väl dessa kommer 
överensstämma vill vi hävda grundar sig i kontexten.  
 
Pålitlighet innebär att forskaren hela tiden, med hjälp av utomstående kontrollanter, ska 
kolla granskande på den forskning som utförs och samtidigt försöka garantera att en så 
fullständig rapportering som möjligt av processen gjorts. Som ett sista steg i denna 
uppsatsprocess blev vi tilldelade opponenter, vilka har läst och kommenterat vår 
uppsats. Genom deras uppdrag har de kritiskt granskat uppsatsens alla delar, för att 
säkerställa och bedöma uppsatsens kvalité och hållbarhet. Genom det samarbete vi haft 
tillsammans med vår handledare och med hans kommentarer, vill vi hävda att detta 
hjälper att stärka pålitligheten i studien.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera menar att forskaren försöker säkerställa att denne 
har agerat i god tro baserat på att det inte går att utföra forskning som är uteslutande 
objektiv. Av denna anledning ska det vara klart synbart att resultaten utifrån 
forskningen ska vara helt utan personliga värderingar och inte påverkas av forskarens 
teoretiska inriktning. Denna goda tro anser vi att vi agerat utifrån, men i vilken 
utsträckning det går att styrka resultaten, är upp till kontrollanterna, i detta fall 
opponenterna för denna uppsats, att avgöra.  

8.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 1  

Intervjusubjekt: Ann-Christin Lagercrantz och Sophia Sundlin. 
Ålder: 53 respektive 32 år. 
Position/Organisation: Båda är ungdomsombud/Kalmar kommun, Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Antal år inom organisationen: Lagercrantz har arbetat som ungdomsombud i 3 år. 
Sundlin har arbetat som handläggare sedan 2006 med ungdomsanknytning, och blev år 
2008 ungdomsombud. 
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Plats för intervju: Konferensrum på Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Miljö: Lugn och avslappnad miljö, stort rum med 12 platser. Tyst och lugnt på 
avdelningen som helhet. 
 
Start: kl. 15.07 
Slut: kl. 16.13 
Datum: 7 maj, 2013 
 
Om intervjusubjektet 
• Berätta om vad din roll är, arbetsuppgifter 
• Hur arbetar du rent organisatoriskt – tar allt eget ansvar för dina frågor eller 
projektgrupper? 
• Mandat att genomföra ett beslut som tagits? 
• Beskriv processen från beslut till handling. 
• LUPP-undersökningen 2012 – åsikter om den? Hur ska man kunna vända trenden att 
stanna i Kalmar kommun/län? 
• Har du något projekt på ditt bord som är kopplat till LUPP? Som ett steg i att 
förändra? 
 
Ungas möjlighet till påverkan/inflytande 
• Hur beskriver du din kontakt med ungdomar? Daglig? Ungdomsgrupper? 
• Hur uppfattar du deras åsikter gentemot de frågor du arbetar med? Intresserade? 
Engagerade? 
• Hur insatta skulle du beskriva att ungdomar i Kalmar kommun är gällande 
demokratiska frågor och möjligheter som kommunen tillhandahåller? 
• Vilka möjligheter har ungdomar till inflytande? Olika tillvägagångssätt? 
• Hur inkluderas ungdomar i olika projekt? 
• Hur ser arbetet ut för att göra unga medvetna om möjligheterna? 
Tidigare initiativ 
• Berätta om hur initiativet Klirr uppstod. 
• Vad var syftet? 
• Hur marknadsförde ni det då? 
• Vilken genomslagskraft fick det? Känner ungdomarna till det? 
• Berätta om Fullt Ös – 30 april. 
Kommunikation mellan unga och kommun 
• Vilka kanaler använder ni här gentemot ungdomar? Vilka syften har de olika 
kanalerna? 
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• Facebook, Twitter, Youtube, bloggar av olika slag – hur väl används de? Mottas de i 
den utsträckning som är möjlig? 
• Traditionella medier – tidningar, radio – i vilken utsträckning använder ni det när det 
kommer till ungdomskommunikation? 
• Hur tycker du media prioriterar bevakningen av ungdomsfrågor? 
• Har du någon uppfattning hur Facebook används som kommunikationskanal? Drygt 
300 likes. 
• Hur tycker du de uppfyller syftet? Är de tillräckliga? 
• Vilka möjligheter skapas genom att kommunicera med sociala medier? 
• Tycker du att det finns några hinder eller svårigheter med att använda sociala medier? 
• Tror du att användandet av sociala medier skulle kunna utvecklas ännu mer för 
kommunikationen mellan kommun och ungdomar? Hur? Vad skulle behövas? 
• Inspireras ni av andra kommuner, t.ex. av sociala medier? Ungdomssatsningar? 
• Hur ser kommunikationen ut här i kommunen mellan er kollegor för att 
kommunikationen till ungdomar ska fungera optimalt? 
• Under vårt projekt när vi träffades med Sophia, medborgarprojektet, skedde en 
omorganisering – Sophia lyfte fram att det rådde osäkerhet för hur det skulle bli efter 
omorganiseringen – hur märkte du av detta? 
• Intern kommunikation och extern? Påverkade varandra? 
• Med din erfarenhet och kunskap – vilka förändringar/förbättringar skulle du föreslå för 
att kommunikationen med ungdomar skulle bli ännu starkare? 

8.4 Bilaga 4 - Intervjuguide 2 

Intervjusubjekt: Cilla Ilhammar 
Ålder: 40 år 
Position/Organisation: Samordnare ungdomsfrågor/Regionförbundet i Kalmar län 
Antal år inom organisationen: 2 år 
Plats: Sammanträdesrum på Regionförbundet 
Miljö: Lugn miljö, mindre rum med 8 platser. Intervjun genomfördes dagen innan Kristi 
Himmelsfärdshelgen, vilket märktes av den till synes tysta stämningen. 
 
Starttid: kl. 14.20 
Sluttid: kl. 15.03 
Datum: 8 maj, 2013 
 
Om intervjusubjektet 
• Berätta om vad din roll är, arbetsuppgifter 
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• Hur arbetar du rent organisatoriskt – tar allt eget ansvar för dina frågor eller skapar du 
projektgrupper? 
• Mandat att genomföra ett beslut som tagits? 
• Beskriv processen från beslut till handling. 
• LUPP-undersökningen 2012 – åsikter om den? Hur ska man kunna vända trenden att 
stanna i Kalmar kommun/län? 
• Har du något projekt på ditt bord som är kopplat till LUPP? Som ett steg i att 
förändra? 
 
Ungas möjlighet till påverkan/inflytande 
• Hur beskriver du din kontakt med ungdomar? Daglig? Ungdomsgrupper? 
• Hur uppfattar du deras åsikter gentemot de frågor du arbetar med? Intresserade? 
Engagerade? 
• Hur insatta skulle du beskriva att ungdomar i Kalmar kommun är gällande 
demokratiska frågor och möjligheter som kommunen tillhandahåller? 
- Är de medvetna och pålästa? LUPP talar visserligen emot det. 
• Vilka satsningar tycker du att Kalmar kommun gör för att nå ungdomar? 
- Att skapa kommunikationskanaler och upprätthålla dem? 
• Hur skiljer sig dina möjligheter att förändra och påverka inom ungdomsfrågor, 
gentemot någon på kommunnivå? Kortare byråkratiska vägar?  
- Tror du det är lättare för dig att agera än någon på kommunnivå? 
• Vilka möjligheter har ungdomar till inflytande? Olika tillvägagångssätt? 
• Hur ser arbetet ut för att göra unga medvetna om möjligheterna? 
• Hur inkluderas ungdomar i era olika projekt? 
 
Tidigare initiativ 
• LUPP-konferens 23 maj i Hultsfred – Cilla talar om ”Unga som resurs” 
- Hur arbetar ni med att engagera och synliggöra unga som resurs tycker du? 
- Hur arbetar kommunen med att engagera och synliggöra unga som resurs? 
 
Kommunikation mellan unga och Regionförbundet 
• Vilka kanaler använder ni här gentemot ungdomar? Vilka syften har de olika 
kanalerna? 
• Traditionella medier – tidningar, radio – i vilken utsträckning använder ni det när det 
kommer till ungdomskommunikation? 
• Hur tycker du media prioriterar bevakningen av ungdomsfrågor? 
• Facebook-sida, Håkan Brynielsson skriver på Twitter, Youtube-klipp med videos från 
olika kommuner – hur viktigt är det att finnas på sociala medier? 
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• Har du någon uppfattning hur Facebook används som kommunikationskanal gentemot 
ungdomar? Personlig touch – ni visar vad ni gör - 93 likes. 
• Är sociala medier något du tror är en fungerande kanal gentemot ungdomar? 
• Vilka möjligheter skapas genom att kommunicera med sociala medier? 
• Tycker du att det finns några hinder eller svårigheter med att använda sociala medier? 
• Tror du att användandet av sociala medier skulle kunna utvecklas ännu mer för 
kommunikationen mellan kommun och ungdomar? Hur? Vad skulle behövas? 
• Inspireras ni av andra regionförbund? Ungdomssatsningar? Strategier för att nå mål? 
• Hur ser kommunikationen ut här på regionförbundet mellan er kollegor för att 
kommunikationen till ungdomar ska fungera optimalt? Eller tar du som samordnare eget 
ansvar? 
• Intern kommunikation och extern? Påverkar de varandra? 
• Med din erfarenhet och kunskap – vilka förändringar/förbättringar skulle du föreslå för 
att kommunikationen med ungdomar skulle bli ännu starkare? 
• Vad skulle Kalmar kommun behöva utveckla? Vad gör de bra? 

8.5 Bilaga 5 - Intervjuguide 3 

Intervjusubjekt: Sara Karlén 
Ålder: 28 år  
Position/Organisation: Projektledare/Kumulus 
Antal år inom organisationen: 2 år 
Plats: Kontor på Kumulus, Regionförbundets byggnad 
Miljö: Tomt och kalt kontor med plats för fyra personer. Väldigt lugnt på kontoret som 
helhet. Intervjun genomfördes dagen innan Kristi Himmelsfärdshelgen, vilket märktes 
av den till synes tysta stämningen. 
 
Starttid: kl. 15.07 
Sluttid: kl. 15.52 
Datum: 8 maj, 2013  
 
Om intervjusubjektet 
• Berätta om vad din roll är, arbetsuppgifter 
• Hur arbetar du rent organisatoriskt – tar allt eget ansvar för dina frågor eller skapar du 
projektgrupper? 
• Mandat att genomföra ett beslut som tagits? 
• Beskriv processen från beslut till handling. 
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• LUPP-undersökningen 2012 – åsikter om den? Hur ska man kunna vända trenden att 
stanna i Kalmar kommun/län? 
• Har du något projekt på ditt bord som är kopplat till LUPP? Som ett steg i att 
förändra? 
 
Ungas möjlighet till påverkan/inflytande 
• Hur beskriver du din kontakt med ungdomar? Daglig? Ungdomsgrupper? 
• Hur uppfattar du deras åsikter gentemot de frågor du arbetar med? Intresserade? 
Engagerade? 
• Hur insatta skulle du beskriva att ungdomar i Kalmar kommun är gällande 
demokratiska frågor och möjligheter som kommunen tillhandahåller? 
- Är de medvetna och pålästa? LUPP talar visserligen emot det. 
• Vilka satsningar tycker du att Kalmar kommun gör för att nå ungdomar? 
- Att skapa kommunikationskanaler och upprätthålla dem? 
• Hur skiljer sig dina möjligheter att förändra och påverka inom ungdomsfrågor, 
gentemot någon på kommunnivå? Kortare byråkratiska vägar?  
- Tror du det är lättare för dig att agera än någon på kommunnivå? 
• Vilka möjligheter har ungdomar till inflytande? Olika tillvägagångssätt? 
• Hur ser arbetet ut för att göra unga medvetna om möjligheterna? 
• Hur inkluderas ungdomar i era olika projekt? 
 
Kommunikation mellan unga och Regionförbundet 
• Vilka kanaler använder ni här gentemot ungdomar? Vilka syften har de olika 
kanalerna? 
• Traditionella medier – tidningar, radio – i vilken utsträckning använder ni det när det 
kommer till ungdomskommunikation? 
• Hur tycker du media prioriterar bevakningen av ungdomsfrågor? 
• Facebook-sida, Youtube-klipp med videos från olika volontärresor – hur viktigt är det 
att finnas på sociala medier? 
• Har du någon uppfattning hur Facebook används som kommunikationskanal gentemot 
ungdomar? Personlig touch – ni visar vad ni gör - 123 likes. 
• Är sociala medier något du tror är en fungerande kanal gentemot ungdomar? 
• Vilka möjligheter skapas genom att kommunicera med sociala medier? 
• Tycker du att det finns några hinder eller svårigheter med att använda sociala medier? 
• Tror du att användandet av sociala medier skulle kunna utvecklas ännu mer för 
kommunikationen mellan kommun och ungdomar? Hur? Vad skulle behövas? 
• Inspireras ni av andra ideella föreningar med ungdomsinriktning? 
Ungdomssatsningar? Strategier för att nå mål? 
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• Hur ser kommunikationen ut här på Kumulus mellan er kollegor för att 
kommunikationen till ungdomar ska fungera optimalt? Eller tar du som projektledare 
eget ansvar? 
• Intern kommunikation och extern? Påverkar de varandra? 
• Med din erfarenhet och kunskap – vilka förändringar/förbättringar skulle du föreslå för 
att kommunikationen med ungdomar skulle bli ännu starkare? 
• Vad skulle Kalmar kommun behöva utveckla? Vad gör de bra? 
 

8.6 Bilaga 6 - Abstrakt av Nålen i höstacken, Holmström och 
Persson (2011) 

Authors: Sofia Holmström & Ulrika Persson 
Title: The needle in the haystack - A case study in how the municipality of Kalmar can 
communicate with young people through social media. Level: BA Thesis in Media and 
Communication Studies 
Location: Linnaeus University 
Language: Swedish 
Number of pages: 45 
Keywords: Social media, media consumption, youths, viral marketing, strategic 
communication, guerilla marketing, municipality 
 
The municipality of Kalmar have a problem, how to reach and communicate with young 
people in Kalmar. In todays changing media environment it gets more difficult to stand 
out and reach audience with messages and especially with the new forms of media that 
has revealed. Therefore, we have been commissioned to develop recommendations on 
how the municipality of Kalmar can communicate with young people in Kalmar. 
The purpose with this study is to investigate which media channels young people in 
Kalmar use and their attitudes towards social media in particular. We wanted to find out 
how the municipality should communicate to reach them and what attitude youths have 
against the municipality in general. In our study we used a qualitative approach in order 
to go deeper into the study and find out what opinions young people have against the 
municipality instead of just scratching the surface. 
Our conclusion from this study is that the municipality should make use of social media 
to communicate with the younger people living in Kalmar. This is the most popular 
form of media among youngsters and a way for the municipality to communicate with 
the young people’s platform. We also came to the conclusion that it is important to have 
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a new thinking and creative mind when it comes to communication with young people 
through social media. 

8.7 Bilaga 7 - Medborgarprojektet i Kalmar kommun 

Om Medborgarprojektet 
Medborgarprojektet är ett projekt som vill göra det enklare för ungdomar att påverka 
och delta politiskt i den kommun de bor. I projektet arbetar vi tillsammans med 
kommuner, politiker och tjänstemän för att testa och utveckla metoder som ska göra det 
lättare för ungdomar att göra sina röster hörda. Vi vill att fler unga medborgare ska 
känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter. 
 
Vi har valt ut 12 kommuner som vi ska samarbeta med under projektets tre år, fram till 
och med december 2014, och dessa kommuner är Arvidsjaur, Härjedalen, Kalmar, 
Karlskoga och Degerfors, Malmö Stad, Nynäshamn, Osby, Skellefteå, Skövde, 
Sundsvall, Tranemo och Västra Göteborg. 
 
Medborgarprojektet har som syfte att stärka ungdomars medborgarskap och tillgång till 
sina demokratiska fri- och rättigheter genom att: 
- sammanställa existerande forskning och kunskap om ungdomars demokratiska fri- och 
rättigheter och tillgängliggöra dessa genom noga testade och utvärderade metoder, 
diskussionsmaterial och verktyg riktade mot kommuner, beslutsfattare och medborgare. 
- stödja kommuner i att bättre arbeta utifrån och aktivt ge ungdomar tillgång till deras 
demokratiska fri- och rättigheter genom medborgardialog och utifrån ett 
medborgarperspektiv på ungdomar. 
- väcka och stärka ungdomars kännedom om sina rättigheter så att de kan vara en kraft i 
att utveckla kommunernas arbete med medborgardialog med ungdomar. 
 
Kalmar startar under våren 2013 ett nytt kontaktcentra dit kommunens medborgare kan 
vända sig med frågor och funderingar till kommunen. Under området spara tid ska 
Kalmar därför jobba med en kampanj som ska leda till att fler unga medborgare direkt 
vet var de kan vända sig om de har frågor.  
 
(Beskrivning är hämtad från http://www.medborgarprojektet.se/las-mer/ och 
http://www.medborgarprojektet.se/spara-tid/)  

 


