
 

TUngas delaktighet i samhällsfrågor 
 
TTrialog har sina främsta erfarenheter av sektorsövergripande
samordning genom Ove Strands tidigare arbete som en av de 
kommunala tjänstemännen i ”BUFF”, (Barns och ungdomars 
framtidsfrågor i Strängnäs kommun). Kontakttjänstemän, 
kontaktpolitiker, utbildning för politiker och ledningsgrupper,
och ”Barn- och ungdomskongresserna” är några av de
konkreta verktyg som därmed finns i Trialogs verktygslåda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även barnen... 
 
För ett fruktbart samspel mellan beslutsfattande och 
ungdomsinflytande behövs dessutom levande mötesplatser -
inte bara ungdomsråd, ungdomsfullmäktige eller liknande, utan
även konkreta sätt att göra de yngre barnen delaktiga. I 
modellen som BUFF utarbetade görs även barn strax under
tonårsåldern delaktiga genom de s k ”buff-grupperna”. Detta
och andra sätt att låta ”barns perspektiv”, snarare än 
”barnperspektiv” färga av sig på de kommunala besluten är
dessutom för den insiktsfulle ett första steg mot ett fungerade
ungdomsinflytande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Barn och politiker i dialog...                     ...på Barn- och ungdomskongress 
 
Trialogmetoden – en konstruktiv dialog
mellan beslutsfattare och ungdomar 
 
TGenom Trialogmetoden har vi ett instrument som  konkreti-
serar den kommunala beslutsprocessen på ett pedagogiskt
sätt (se www.trialog.se). Den ger dessutom ett svar på många 
ungdomars frustration över otydligheten i uppdraget att vara
”ungdomars röst” och ”bollplank åt politiker”. 
 

Flertalet myndigheter och ideella organisationer ger idag ut 
rekommendationer och listor över ”framgångsfaktorer” för 
ungdomsinflytande. Där betonas ofta vikten av att ungdomars 
engagemang måste få utgå från egna önskemål och utifrån de 
villkor som unga idag lever under. Vid en intern konferens hos 
Barnombudsmannen i jan -06 konstaterades att...  
”...En av de tre viktigaste förutsättningarna för Ungdomsråd 
och liknande forum är att vi själva har inflytande över vad, och
vilka frågor vi engagerar oss i”. (Enligt intervjuer med representanter för 
fyra av landets mest etablerade ungdomsinflytandeforum).  
 
Trialogmetoden definierar inte bara i vilka frågor ungdomar kan 
och ska vara delaktiga, utan även på vilket sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Från Sveriges Ungdomsråds      Järfälla Ungdomsråd och Trialog 
 IRL-konferens i Dals Ed, nov -06 
 
Sveriges Ungdomsråd organiserar landets olika inflytande-
forum, bl a genom att anordna den årliga IRL-konferensen  
(In Real Life...). Trialog deltog vid 2006 års konferens i Dals Ed
och möttes enligt utvärderingen med stort intresse: 
”Mycket givande. Metoden är verkligen bra. Behovet finns 
verkligen bland ungdomsråd och politiker. Kan definitivt bidra
till en bra dialog om inflytande!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Exempel från Trialogs workshop: Inflytande på steg 7... 

Ungdomsrådet bestämmer sig för att anordna en 
manifestation för kulturell mångfald, och vill 
genom en skrivelse ha ett möte med några från 
Kommunstyrelsen för att fåstöd för detta. 

Efter mötet bestämmer KS att inrätta ett årligt 
stipendium på10 000 kr till ”person, personer 
eller förening som under året gjort insatser för att 
främja mångkultur”. I juryn ingår reprför 
Ungdomsrådet och stipendiet ska delas ut vid 
Ungdomsrådets manifestation.
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genom en skrivelse ha ett möte med några från 
Kommunstyrelsen för att fåstöd för detta. 

Efter mötet bestämmer KS att inrätta ett årligt 
stipendium på10 000 kr till ”person, personer 
eller förening som under året gjort insatser för att 
främja mångkultur”. I juryn ingår reprför 
Ungdomsrådet och stipendiet ska delas ut vid 
Ungdomsrådets manifestation.

Barn- och ungdomsbokslut 
 
Trialogmetoden kan även utgöra grunden för ett konkret och 
levande Barn- och ungdomsbokslut. Strängnäs kommun 
utvärderar årligen barns och ungdomars delaktighet i de 
kommunala verksamheterna med hjälp av delaktighetstrappan, 
som är Trialogmetodens utgångspunkt,  (En bearbetning av 
Sherry Arnsteins ”Ladder of Citizens Participation”).: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trialogs ungdomspolitiska uppdrag... 
 
Vid sidan av olika projekt i landets skolor (se www.trialog.se) 
inriktar sig Trialog på insatser för att stödja den kommunala 
ungdomspolitiken. I Järfällas ungdomsdemokratiprojekt
anlitades Trialog under våren -06 som handledare/coach åt 
samordnaren Sara Gustafsson : 
 
”Trialog har hjälpt mig att reflektera över hur strukturen ser ut i 
vår organisation...Trialogmetoden har hjälpt mig att sätta 
fingret på det som är viktigt, att hitta en gemensam plattform 
för dialog”.
 
I 2007 års inledning står framför allt två uppdrag på agendan: 
* Handledning i Malmö kommuns arbete kring ungas  
  delaktighet i kommunens strategi  ”Välfärd åt Alla”. Malmö   
  fick utmärkelsen ”Årets ungdomskommun 2006”! 
* Insatser  i Örnsköldsviks arbete med att ta fram ett ”Barn- och 
  ungdomspolitiskt handlingsprogram” i största möjliga   
  delaktighet. 
 
Trialog ingår som en av parterna  
i det nationella nätverket för 
ungdomsdemokratisamordnare,  
Vid regelbundna träffar sker 
utbildning och erfarenhetsutbyte 
kring uppdraget ”ungas delaktig- 
het i samhället”. 
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