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Inddragelse af unge: 
Erfaringer og dilemmaer  

 

• Unge, demokrati og deltagelse  

• Inddragelse af unge – et dobbelt formål  

• De to spor: Ungeråd og projekter 

• Eksempler  

• Svensk inspiration  

• Opmærksomhedspunkter og faldgruber 

www.centerforborgerdialog.dk 



Hvem er jeg? 

• Cand.scient. pol., journalist og proceskonsulent 

 

• Bog om borgerinddragelse  

 

• Center for Borgerdialog: 

  Rådgivning og videnscenter om borgerinddragelse  

 

• Kunder: Kommuner, Energinet.dk, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet 

                                                                      

 

www.centerforborgerdialog.dk 



Unge, demokrati og deltagelse  

• Unge og politisk deltagelse  

 

• Unge og frivillighed  

 

• De unges perspektiv  

 

• Hvornår er det relevant  

at involvere unge? 

 

 

www.centerforborgerdialog.dk 



Paradoks: De unge i demokratiet 

• Stor politisk interesse og aktivitet 

 

• Stor politisk tillid og selvtillid 

 

•”Verdensmestre” i demokrati  

 

• Aktive som frivillige 

 

• Lav stemmeprocent til kommunalvalg 

 

http://www.kl.dk/Om-KL/Unge-og-demokrati---se-video-fra-Folkemodet-
id107025/ 
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Hvilken plads har ”kommunen” 
i de unges liv? 

• Skole og ungdomsklub 

 

• Veje, parker, ”hænge-ud” steder 

 

• Fritidsmuligheder, idræt, bibliotek  

 

• Socialt: Ensomhed, misbrug, trivsel 

 

www.centerforborgerdialog.dk 



Inddragelse – hvorfor? 

• Demokrati/nærdemokrati:  

- Politisk tillid og deltagelse 

 

 

• Udvikling af velfærdssamfundet:  

- Velfærdsklemmen 

- Løse ”wicked problems”  

- Social kapital og medborgerskab 

 

 

 

www.centerforborgerdialog.dk 

Medborgerskab  

Velfærds- 
 innovation 

Demokrati  



Den nye dagsorden i borgerinddragelse: 
Samskabelse på tre niveauer 

• Co-governance: Borgerne deltager i policy-formulering, prioritering af 
ressourcer – borgerinddragelse  

 

• Co-management: Civilsamfundet producerer off. ydelser i samarbejde 
med kommunen – medborgerskab  

 

• Co-production: Den enkelte borger er medskaber af offentlig service – 
hverdagsdemokrati/mestring 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eP1JxqHFC5c (om demokratisk skole) 

 

www.centerforborgerdialog.dk 
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Inddragelse i tre generationer 

www.centerforborgerdialog.dk 

              Tidlig inddragelse 
   Idéudvikling 

        Åben dagsorden 

       Samarbejde 

  Innovation 

             Fælles dagsorden  

 

  

 
 

Høring 
         Kommentarer 

      Kommunal  
     dagsorden 

 

         

 

 

  

 

 



Hvornår er det relevant at inddrage unge? 

• Tag en summesnak med din sidemand  
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Løbende inddragelse:  
Ungdomsråd – Børne-ungebyråd i Århus 

• 31 medlemmer 13-17 år 

• Valgt på skolerne  

• Høringssvar 

• Indstilingsret til voksenbyrådet 

• Emner:  

- Ti forslag til et bedre Århus 

- Smartboards i skolerne 

 

 

www.centerforborgerdialog.dk 



Projekter med unge:  
Gribskov - Unge som eksperter  
 
 

• Opgave: Flere unge i uddannelse – hvordan? 

• Unge som eksperter i deres eget liv 

• Ti unge 15-21 år med forskl. erfaringer 

• Workshops: Erfaringer, behov, ønsker  

• 15 anbefalinger om unge og uddannelse  

• Unge formidlere: Facebook, film, foredrag  

 

Konkrete resultater: 

• Et nyt uddannelsescenter  

• Uddannelsesvejledning via mobilen  

• Fortsat samarbejde  

www.centerforborgerdialog.dk 



Gribskov: Unge som eksperter    
 

 
 

Metoder: 

• Udvalgte deltagere – ambassadører 

• En konkret opgave 

• Formidler/oversætter mellem de unge og kommunen  

• Reel indflydelse og anerkendelse (”rampelys”) 

• Netværkskommunikation mellem unge  

• På de unges præmisser: Mødetider, facebook, SMS 

www.centerforborgerdialog.dk 



Svensk inspiration  

• Ansigt til ansigt: Kommunen skal afmystificeres  

(kaffemøder, speeddating) 

www.youtube.com/watch?v=qNFh5l8moO8 

 

• De unges dagsorden/hvad optager dem? 

  (demokratidag, undersøgelser)  

 

• Unge engagerer andre unge:  

Ungdomsrådet som motor, projektansætte   

 

 

www.centerforborgerdialog.dk 
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Örebro Kommune:  
Borgerbudget for unge 

• 250.000 kr.  

• Opgave: Gør Örebro til et rarere sted  

• Tre gymnasieklasser (ca. 80 elever)  

• Skolen som ramme 

• En faglig referencegruppe 

• Afstemning om tre forslag 

• Et nyt strandbad i Örebro  
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De unges perspektiv 
 

”Vil du de unge noget? Så skab åbne rammer, hvor kreativiteten 
kan dyrkes, og inviter de talentfulde ind i beslutningerne og 
strategien, som helst skal være båret af et meningsfuldt formål, 
der rækker ud over egen bundlinje eller formål”  

 

Emilia van Hauen, fremtidsforsker  

www.centerforborgerdialog.dk 



At få de unge med 
- Hvad kræver det? 

• Rammer frem for mål  

• Tillid frem for kontrol 

• Ligeværdighed frem for bedre vidende 

• Demokrati frem for social opgave 

• Unges præmisser frem for voksnes 

• Rum til at eksperimentere  

• Rum til at fejle 

• Rum til selvforvaltning  

 

(kilde: Peter Munthe Kaas) 

www.centerforborgerdialog.dk 



At få de unge med 
- Opmærksomhedspunkter og faldgruber  

• Hvor finder vi de unge? Hvad interesserer dem?  

 

• Ildsjæle - kan energien holde?  

 

• Forstår de unge og kommunen hinanden?  

 

• Klar opgave - resultater 

 

• Afstemme forventninger   
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Tilgængelighed – tillid - tålmodighed 
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Fang de unge med elektroniske medier:  
Facebook, sms og gps  

 

• Unge og sociale medier  

• Co-creation – nye samarbejdsformer  

• Eksempler: Vollsmose m.v.  

• Udfordringer i elektronisk inddragelse 

• Glasloftet i samskabelse  

www.centerforborgerdialog.dk 



Unge og de sociale medier 

• Computer, mobil, tv 

 

• Sociale medier 

 

• Virtuelle fællesskaber: 

 

• Following, sharing, liking 

 

www.centerforborgerdialog.dk 



De unge og co-creation 
 

• Selvorganisering  

 

• Netværk  

 

• Co-creation  

 

http://www.youtube.com/watch?v=AnqK0ttZitk (web communities) 
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Vollsmose: 
Inddragelse med GPS og sms 

 

• 10.000 indbyggere – halvdelen er under 25 år  

 

• At tegne byen med fødderne – GPS-spor 

 

• Sms agenter – netværk  

 

• Sms på storskærme, idéer og holdninger  

www.centerforborgerdialog.dk 



Elektronisk inddragelse 
- flere eksempler  

Debat og afstemninger:  

• www.kærekbh.dk/?id=213 

• https://da-dk.facebook.com/nybudolfiplads 

 

Co-creation: 

• www.improvesf.com/ 

• www.cornwall.shapedbyus.org/ 

• www.fixmystreet.com/ 

• www.ideoffensiv.dk 
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Erfaringer med elektronisk inddragelse? 

 

Dialog ved bordene:  

 

• Hvilke erfaringer har I med at inddrage borgere/unge elektronisk? 

 

• Hvilke muligheder og faldgruber ser I? 
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Elektronisk inddragelse 
- nogle udfordringer 

• Hvilke samtaler og relationer bliver skabt? 

• Jeg eller vi? 

• Er ”follow” eller ”like” en demokratisk handling? 

• Uforpligtende – ”flamewars” 

• Er der nogen, der lytter? 
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Co-creation? 

Co-creation: ”Eksperter, politikere og borgere arbejder sammen for at 
udvikle nye politikker og løsninger 

 

Er kommunerne klar?:  

Autoritativ             Interaktiv 

Monologisk            Dialogisk  

Hierarkisk              Relationel  

Institutionel           Personlig  

 

http://www.youtube.com/watch?v=6v5FVNqhdNk 

 

- Og slippe kontrollen? 

SKAT på Twitter 
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”Glasloftet” i samskabelse 
– hvad består det af? 

• Nul-fejls kultur 

• Tids- og produktionspres 

• Detailstyring 

• Sektoropdeling 

• Fag-faglighed 

• Mangel på proces og dialogkompetencer  

• Angst   
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”Glasloftet” i samskabelse  
– hvad skal til for at bryde det? 

• Ledelsesvilje og opbakning 

• Mod 

• Tid 

• Tværfagligt samarbejde  

• Plads til at begå fejl  

• Læring og refleksion 

• Nye kompetencer: Dialog og processer  
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