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UNGDOM PÅ LAGET

Ungdom er viktige informanter i kommunale 
medvirkningsprosesser. Unge bruker omgivelsene 
på en annen måte enn foreldregenerasjonen. 
På et vis er unge borgere mer urbane fordi de 
benytter hjemstedet til alle mulige former for 
sosial aktivitet. Gelendere blir en svingstang for 
kroppen og betongkanter utfordrer skatebrettet. 
Andre oppholder seg tilsynelatende passivt på et 
gatehjørne eller ved en kiosk. Hvor og hvordan 
unge møtes, om det foregår åpent eller utenfor det 
definerte sentrum, røper mye om stedets struktur, 
muligheter og fritidstilbud.  

Medvirkning er å etablere kontakt og skape tillit 
mellom ungdom og kommune. Lykkes en med 
å senke terskelen mellom det offentlige og den 
enkelte ungdom, er mye gjort for å hjelpe frem 
engasjement, noe som er et viktig aspekt for 
stedsutvikling. 

Alle vil at samfunnets unge skal ha en rikholdig 
omverden. Men har oppvekststedet noen dypere 
betydning for opplevelsen av tilhørighet og for 
senere bosetting? Mange kommuner tenker på 
hvordan de skal holde på den unge befolkningen og 
vinne tilbake de som er borteboende. Et passende 
botilbud og en tilrettelegging av gode og varierte 
omgivelser og møteplasser er prioriteringer for å 
nå dette. Da er det viktig å vite noe om hva unge 
opplever som attraktivt. Medvirkning er et verktøy til 
å utvikle fysiske omgivelser som tar utgangspunkt i 
brukerens perspektiv og kvalitetsforståelse.  

Ungdom har vært dette prosjektets målgruppe og 
instrument. Den foreliggende oppsummeringen av 
arbeidet i Hokksund pretenderer ikke utfyllende 
svar på spørsmål vedrørende bosetting på sikt, men 
den kan være en praktisk veileder for kommuner 
som ønsker sine unge velkommen i sentrum. 

Regiondirektør Margot Telnes
Husbanken, Region sør

INSPIRASJON OG KUNNSKAP

Høsten 2010 satte Øvre Eiker kommune fokus på 
ungdommene i Hokksund. Kommunen var aktivt 
ute i ungdomsmiljøet, på skoler og på studiesteder, 
gjennomførte workshops og spørreundersøkelse.

Prosjektet har dypest sett handlet om å komme 
i dialog med ungdommene. Når de går ut av 
ungdomsskolen blir mange borte for oss, og vi ser 
dem kanskje ikke igjen før de, i beste fall, søker om 
barnehageplass. Kompetansen om å vokse opp i 
Hokksund tar mange med seg når de flytter ut, og 
de som fortsetter å bo her har vi tidligere ikke greid 
å få i tale. I dette prosjektet la vi om taktikken: Vi 
dro ut og besøkte ungdommene der de er! 

Byggingen av ny ungdomsskole med idrettshall midt 
i sentrum er noe av bakgrunnen for at kommunen 
nå setter ekstra fokus på ungdom og byutvikling. 
Den nye skolen blir et av de mest sentrale byggene 
i Hokksund. Mange ser for seg en skole som også 
blir en del av det pulserende bylivet både i og etter 
skoletiden. Dette må omgivelsen ha et aktivt forhold 
til, og ungdommene selv må inkluderes i prosessen 
med å forme innholdet. 

Opplegget vi gjennomførte var både enkelt og 
billig, og vi fikk svært mye ut av møtene med 
ungdommene. For oss blei prosjektet mer moro 
og inspirerende enn vi hadde turt å håpe på. Vi 
sitter igjen med inspirasjon, kunnskap og nye 
nettverk som helt klart vil bli brukt i nye prosesser. 
Denne rapporten oppsummerer planleggingen, 
gjennomføringen og oppfølgingen av prosjektet. 
Her beskrives både metoder og erfaringer, i tillegg til 
mange av de avveiningene som ble gjort underveis. 
Vi håper dere som leser rapporten henter tips og 
inspirasjon til å sette i gang lignende prosjekter.

Anders Stenshorne
Arealplanlegger, Øvre Eiker kommune



Workshopen viste noen av 
mulighetene i sentrum

60 modeller som viser forslag til ny bruk av ungdomsskoletomta

MIX kiosken 
- hangout i Hokksund

Dybdeintervju på Rosthaug VGS

Befaring i Hokksund sammen 

med ressursteamet
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Snapshots fra prosessen



BAKGRUNN, RESULTATER 
OG OPPFØLGING

Hva var det som motiverte oss til å sette fokus på ungdom? 
Hvilke råd og ideer kom de med, og hvordan kan vi bruke dette i arbeidet med 
byplanleggingen? Vi snakker om Hokksund i denne publikasjonen, men ungdom 
er ungdom uansett hvor de bor. Uavhengig av utgangspunkt og problemstilling 
handler dette om å gå i aktiv dialog med en av de viktigste brukergruppene i et 
bysentrum - ungdom.



Full oppmerksomhet da ideer ble presentert på workhopen



BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Våren 2010 fikk kommunen en henvendelse 
fra Husbanken med en anmodning om å søke 
deltakelse i et pilotprosjekt rettet mot ungdom. 
Bakgrunnen var Husbankens engasjement i å 
fremme ny kunnskap om ungdommens bruk av 
sine omgivelser og hvilken betydning nærmiljøet og 
møteplassene har for ungdommens samlede syn 
på tilhørighet. Betydning av stedenes utforming, 
fysiske kvaliteter, innhold og forbedringsmuligheter, 
var noen av temaene for prosjektet. 

Da valget ble tatt om å bygge en kompakt 
ungdomsskole midt i Hokksund, var det samtidig 
et signal på at ungdommen ønskes velkommen til 
sentrum. Da må vi samtidig stille oss spørsmålet: 
Hva skal til for at ungdommene våre synes at 
Hokksund er et bra sted?
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Gjennom en prosess med store eiendomsbesittere 
i sentrum, blant annet jernbanen, har man sett på 
mulighetene for å utbedre og oppdatere stasjonen 
og plattformene. Krav om tilgjengelighet og økt 
plattformlengde, førte til at det åpnet seg en 
mulighet for å planlegge en ny undergang under 
jernbanen. Dette grepet åpnet igjen muligheten for 
å knytte et nytt, nesten helt ubebygd område på ca. 
30 daa til sentrum. 

Hva skal Hokksund bli og hvordan skal den 
kommende utviklingen skje? Dette er spørsmål  
kommunen nå må stille. Mange ønsker å mene noe 
om dette, og kommunen har gode tradisjoner for 
å gjennomføre omfattende medvirkningsprosesser. 
Mange av interessentene kommer av seg selv og 
er en del av det faste inventaret når kommunen 
inviterer til idémyldringer og innspill. 

Som planleggere registrer vi at småbyer, på 
størrelse med Hokksund, har en tendens til å bli 
øde og forlatte etter kl. 17 om ettermiddagen. I de 
nybygde leilighetene flytter ”60-plusserne” inn. ”Er 
det mye bråk og støy om kvelden og i helgene?”- er 
spørsmål som potensielle innflyttere av og til stiller. 
”Dessverre ikke ennå”- er det fristende og svare! 
Vi har en ambisjon om at Hokksund skal bli en by 
der alle kan trives! Unge som gamle, barnefamilier 
og enslige. I tillegg har kommunen også ansvar for 
utsatte grupper.

Utenom noen få aktive ungdomspolitikere, er det 
et fåtall av ungdommene mellom 16 og 25 år som 
forteller politikere, planleggere, næringsliv og 
eiendomsbesittere hvordan de ser på småbyen 
Hokksund. Med sin henvendelse greide Husbanken 
å inspirere oss til og konkretisere hvordan vi skulle 
få denne gruppa i tale! Tilfeldighetene var slik at vi 
allerede var i en fase hvor medvirkning med ungdom 
var et tema som vi hadde på vår dagsorden – vi 
var ikke fornøyde med oss selv! Vi følte vi hadde 
sakket litt akterut og lette etter gode forum hvor vi 
kunne kommunisere med ungdom. Vi var tidlig i 
gang med prosjekter som ”Barnas kommunestyre” 
og ”Ungdomsrådet”, men nå følte vi at lufta var gått 
litt ut av dem.  

Henvendelsen og støtten fra Husbanken var vår 
sjanse til å teste ut nye metoder for å inkludere 
ungdom i planleggingen.

Bakgrunn, resultat og oppfølging

Hokksund var gjennom en ”bli-ny-prosess” på 
begynnelsen av 90-tallet og fikk sin bystatus i 2002. 
Byens 8000 innbyggere har et variert handels- 
og servicetilbud, med offentlige kontorer, politi, 
post, bank og vinmonopol. Hokksund stasjon har 
timesavganger både til Gardermoen og Kongsberg, 
og på hver side av byen er det ekspressbusser i 
begge retninger med timesavganger hele døgnet. 
Utdanningstilbudet består av to barneskoler, 
ungdomsskole og videregående skole.

Ny ungdomsskole under bygging



Hokksund for dummies

Omtrent 1000 ungdommer i alderen 16-25 
har postadresse Hokksund. Kommunen er 
delt i 6 mindre tettsteder, men på grunn av 
skole, fritidstilbud og jernbanestasjonen er 
Hokksund et naturlig samlingssted.
 

        20 min. Hokksund - Drammen
        20 min. Hokksund - Kongsberg

        02 min. Stasjonen - MIX kiosken
        15 min. Stasjonen - Ungdomsklubben

Stasjonen

MIX kiosken

U-skolen
Rådhuset

Ungdomsklubben

Eiker VGS

Planlagt boligområde

Prestøra

Stryken badeplass



RESULTATER OG FUNN

Prosjektet gir et godt bilde av hva ungdommene i 
Hokksund er opptatt av og hva de mener kan bidra 
til å gjøre Hokksund sentrum til et enda bedre sted 
for de unge. Ungdommene vi har møtt er patrioter. 
De bryr seg om hjemstedet sitt, og de er opptatt av 
at det skal være et bra sted å bo og et bra sted å 
vokse opp. Undersøkelsen viser at kommunen har 
noen utfordringer når det gjelder å forme et sentrum 
hvor ungdom kan møtes, og hvor det er aktiviteter 
som er attraktive for ungdommene. Til tross for 
dette er ungdommene langt fra pessimister. De 
ser mange muligheter til både forbedringer og ikke 
minst konkrete ideer som kan gjøre en forskjell. 

Vi har benyttet både kvantitative og kvalitative 
metoder for å hente informasjon, ideer og 
løsningsforslag. Kombinasjonen av ulike metoder 
gjør at kommunen sitter igjen med en verktøykasse 
full av konkrete forslag og innspill som kan brukes 
aktivt i det videre arbeidet med byplanen. 

Temaene vi har fokusert på er; fritid, bruken av 
sentrum, transport og reisevaner, samt fremtidens 
bolig- og bosituasjon. Temaene har vært et 
hjelpemiddel for å holde fokus og sikre at de 
ulike svarene og innspillene kan sammenlignes 
og fortolkes. En god analyse handler om å se 
sammenhenger og forklaringsmodeller. Vi har 
derfor valgt å frigjøre oss fra de fire temaene, og 
i stedet løfte frem hovedfunnene og flere av de 
konkrete ideene og forslagene som ungdommene 
har kommet med.

MANGEL PÅ MØTESTEDER
Det er et stort behov for uformelle møteplasser i 
Hokksund sentrum, både utendørs og innendørs. 
Ungdom ønsker å kunne møtes på tvers av alder og 
interesser, og de ønsker å være synlige i sentrum. 
Av svarene kan vi si at de eldre ungdommene 
primært savner et utested eller en café hvor de kan 
møte jevnaldrende på kvelder, i helger og i ferier. 
De yngre ungdommene ønsker seg en uformell 
sosial møteplass, gjerne med ulike aktiviteter. 

Mye tyder på at den eksisterende ungdomsklubben 
ikke fungerer slik den burde. Beliggenheten 
beskrives som usentral, og mange opplever at 
tilbudet er ”oppbrukt” etter ungdomsskolen. De 
ønsker å være i sentrum,  ikke bortgjemt på “andre 
siden av byen”. 

(Kafeen Vest for elven nevnes som en positiv 
nyetablering av de eldste ungdommene. Kafeen 
har truffet en målgruppe som har savnet et slikt 
tilbud.) 

MØTES PÅ MIX
Til tross for en generell mangel på velfungerende 
møteplasser finnes det steder hvor ungdom møtes. 
MIX-kiosken er en av plassene som mange bruker, 
både som et sted å handle og et sted hvor man 
treffer kjente. En del av forklaringen på kioskens 
popularitet er trolig at dette er et av få steder 
i sentrum hvor ungdom kan møtes, uten å være 
medlem eller nødvendigvis å måtte kjøpe noe. 

MIX-kiosken er et av få 
møtesteder i sentrum
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Kommunen har gjort mye bra 
langs elva, fortsett med det!”

Bakgrunn, resultat og oppfølgingBakgrunn, resultat og oppfølging



Området rundt Hokksund stasjon er også en 
møteplass for mange ungdommer, særlig de som 
tiltrekkes av rånemiljøet. I likhet med MIX-kiosken er 
dette en naturlig møteplass fordi den ligger sentralt  
og fordi det er plass til bilkjøring etter at pendlerne 
og drosjene har forlatt området på ettermiddagen. 
Mange opplever at det er et negativt stempel å 
oppholde seg i dette området. De trekker også 
frem at det er her rusmiljøet i byen er mest synlig. 
Ved planlegging av opprustingen rundt stasjonen, 
bør ungdommen trekkes inn som konsulenter. 
De  bruker buss og tog aktivt, kjenner området og 
bruken av det og kan bidra med verdifulle innspill. 

OPPUSSING OG NYE GRØNTOMRÅDER
Stasjonen og stasjonsområdet i Hokksund gir et 
dårlig førsteinntrykk for de som besøker stedet, 
og strekningen fra stasjonen til forbi Handletorget 
beskrives av mange som utrivelig. Ungdom 
påpeker at det er på tide med en oppussing. 
Flere etterlyser grøntområder i sentrum, og de ser 
mange muligheter for å skape grønne lunger og 
forbindelser til stiene og møteplassene langs elva. 

BILENES BY
Hokksund sentrum domineres av biler, ifølge 
ungdommene. De  påpeker at mye av arealene 
i sentrum beslaglegges av parkeringsplasser. 
Deres oppfordring er at det settes av mer 
plass til møtesteder og grøntområder, og at 
parkeringsplassene trekkes ut av sentrumskjernen. 
Dette vil i sin tur gi plass til områder som kan tilføre 
liv og aktiviteter, og føre til at folk oppholder seg 
lenger i sentrum.

ELVA ER EN RESSURS
Elva som renner gjennom Hokksund sentrum 
trekkes frem som en ressurs og som en viktig 
trivselsfaktor. De tiltakene som allerede er gjort med 
stier langs elva og tilrettelegging av badeplasser, 
blir mye brukt og er populære hos ungdommene. 
Samtidig ser de store muligheter for å utnytte elva 
i enda større grad. Først og fremst handler det om 
å videreutvikle dagens badeplasser og stier. Av 
konkrete forslag til nye tiltak kan vi nevne gangbro 
som kan binde de to sidene av elva sammen, gratis 
laksefiske for alle under 25 år, i tillegg til bygging 
av  badstu langs elvebredden. Noen tenkte også 
enda større og foreslo Laksespa – en særegen 
kombinasjon av det beste elva kan by på av 
fiskemuligheter og bading!

Den lille øya Prestøra, som ligger midt ute i elva,  
ble trukket frem som et sted med spennende 
muligheter. Her ble det blant annet foreslått et 
prosjekt i skjæringspunktet mellom kunst og 
turisme. Forslaget går ut på å bygge en landsby 
med små eggeformede hytter - et mikrohotell som 
villle vært unikt i reiselivssammenheng. Flere av 
ungdommene trekker paralleller til Drammen som 
en by hvor de virkelig har klart å utnytte nærheten 
til elva ved å skape attraktive uteområder. 

Elva er viktig for trivselen. 

Parkering opptar mye av 
plassen i sentrum

11Bakgrunn, resultat og oppfølgingBakgrunn, resultat og oppfølging

foto: Roy Hansen/Eikernytt.no



LIVET LEVES IKKE BARE I HOKKSUND
Ungdommene drar ofte ut av Hokksund. De aller 
fleste turene går til Drammen i forbindelse med 
kino, konserter, shopping, fest og andre sosiale 
aktiviteter. Selv om mange opplyser at de drar ut av 
kommunen i fritiden, betyr ikke dette nødvendigvis 
at de er misfornøyde med tilbudet i Hokksund. 
Deler av forklaringen er at utvalget i Drammen er 
større og at tilbud som kino og konserter er bedre. 
Hokksund har andre kvaliteter, i form av trygge og 
kjente omgivelser og behøver ikke nødvendigvis 
å konkurrere med alle fritidstilbudene i Drammen. 
Dersom kollektivtilbudet blir enda bedre ville dette 
trolig virke positiv for Hokksund som oppvekststed. 

AKTIVE KOLLEKTIVBRUKERE
Et godt kollektivtilbud er viktig for trivselen til 
ungdommene i Hokksund. De oppgir at de jevnt 
over er fornøyde med dagens kollektivtilbud, til 
tross for hyppige forsinkelser. På spørsmål om hva 
som kunne gjort dagens tilbud bedre, er det ett svar 
som  gjelder: Flere avganger. 

VIL BO I HOKKSUND MEN MANGLER BOLIG
Overraskende mange er sikre på at de vil fortsette 
å bo i Hokksund, eller flytte tilbake når de er ferdige 
med studier. Mange er i alderen hvor de flytter for 
seg selv, mens de aller eldste har begynt å tenke 
på en fremtid med familie. Muligheten for å finne 
seg en bolig er noe som opptar mange. 

Ungdommene oppgir at det er vanskelig å 
finne attraktive boliger i Hokksund. Det finnes 
lite på leiemarkedet, og det er generelt for få 
ungdomsboliger til å mette etterspørselen. En økt 
satsning på ungdomsboliger, med fokus på nærhet 
til sentrum og kollektivtransport, miljøvennlige 
løsninger og gode gang- og sykkelforbindelser, er 
klare råd til kommunen. 

ØNSKER DIALOG MED KOMMUNEN
Ungdommene ønsker dialog med kommunen og 
politikerne. Undersøkelsen har vist at de har satt 
stor pris på å møte representanter fra kommunen, 
ansikt til ansikt. Spørreundersøkelsen bekrefter at 
ungdommene ønsker slike møter også i fremtiden. 
Oppfordringen til kommunen og politikerne er klar: 
Kom til oss, så får dere høre hva vi mener! 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER
På neste side vises et utvalg av alle konkrete 
forslag og ideer som kom fram på workshopen. 
Diskusjonene som foregikk under workshopen 
underbygde i stor grad resultatene fra både 
spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene. 
En fellesnevner for mange av forslagene er å 
utnytte de kvalitetene som finnes i Hokksund og 
legge til rette for flere, bedre og mer attraktive 
møtesteder. Forslagene er spenstige, men fullt ut 
gjennomførbare og vil trolig bidra til at Hokksund 
som oppvekststed for ungdom blir enda bedre. 

Et godt kollektivtilbud er viktig for trivselen

Bakgrunn, resultat og oppfølging12



Konkrete forslag fra deltakerne på workshopen

Flytte ungdomsklubben 
nærmere sentrum

Sats på boliger for 
unge nyetablerere 

Videreutvikle “Stryken” og 
skogen øst for campingen

Forvandle den gamle ungdomsskolen 
til “Ungdommens kultursenter” 

Bruk torget som markedsplass med 
“Bondens marked” og torghandel

Utendørs
aktiviteter

Gratis laksefiske 
for ungdom

Gratis trådløst nett 
i sentrum
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OPPFØLGING

En av de absolutte suksessfaktorene i et prosjekt 
som dette er oppfølgingen. Det er nå kommunen 
skal vise at den klarer å anvende sin nyvunne 
kunnskap om ungdommens behov og ønsker. Når 
man jobber med ungdom er det viktig at det kjapt 
kommer noen synlige resultater. Allerede fra starten 
av et prosjekt som dette, bør kommunen forberede 
seg på at den hurtig skal i gang med oppfølging. 
Dersom man somler med oppfølgingen, risikerer 
man å miste mye av engasjementet og tilliten 
man bygger opp gjennom medvirkningsprosesser. 
Medvirkning skaper forventninger, og det bør gå 
klart fram av dialogen hva innspillene skal brukes 
til og hva som er tidsperspektivet i den videre 
planprosessen.

Kjappe resultater
I første omgang er det lurt å prioritere fysiske tiltak. 
Aller helst noe som både synes og som kan brukes 
av ungdommene. Det er inspirerende å se fysiske 
resultater av en prosess man selv har deltatt i. 
Ungdommene kan med fordel også inkluderes 
i gjennomføringen. Det de selv har vært med på 
å skape, får de også et eierforhold til. En rask 
oppfølging kan også bidra til at ungdommene får 
økt tillit til og respekt for kommunen, i tillegg til å 
gjøre det lettere for dem å akseptere at enkelte 
prosesser tar lengre tid. 

Midlertidig bruk 
Flere av behovene som ble avdekket i Hokksund 
handlet om møteplasser og ulike former for fysisk 
tilrettelegging i sentrum. I en kommunal hverdag 
krever dette ofte lang planlegging. 

En løsning kan være å se på midlertidig bruk av 
ledige arealer i byen. Til enhver tid vil det være 
steder i byen som venter på avklaringer. Det kan 
være en ubebygd tomt som brukes til parkering, et 
tomt butikklokale, eller et hus som venter på å bli 
revet. Mange ganger tar det lang tid før ny bruk blir 
avklart. I stedet for at disse stedene ligger øde og 
ubrukte, kan de fylles med midlertidig bruk i tråd 
med ungdommens behov. 

Oppfølgingen i Hokksund
Resultatene fra prosjektet i Hokksund skal følges 
opp både på kort og på lang sikt. Første steg er 
å gjennomføre tiltak som på kort sikt vil forbedre 
ungdommenes møtesteder i sentrum. Neste steg 
er å sikre at ungdommenes synspunkter, tanker og 
ideer blir ivaretatt og innarbeides i det kommende 
arbeidet med ny reguleringsplan for sentrum. 
Innspillene fra ungdommene kan brukes aktivt til 
å definere geografiske områder som bør tillegges 
særlig vekt. Enkelte av metodene som er benyttet i 
dette prosjektet kan med fordel også brukes videre 
av kommunen. Nedenfor har vi listet opp konkrete 
forslag som alle er svar på noen av utfordringene 
som dette prosjektet har avdekket. 

Tiltak på kort sikt

• Etablere en midlertidig aktivitetspark på 
”Branntomta” i sentrum sommeren 2011. 
Dette skal bli et møtested for ungdom, midt i 
Hokksund sentrum.

• Gjennomgå dagens ungdomsklubb med tanke 
på tilbud, innhold og markedsføring. Dette 
arbeidet bør samkjøres med prosessene 
rundt framtidig innhold og tilbud i den nye 
ungdomsskolen. Trolig kan noen av ønskene 
og behovene til ungdommen tilfredsstilles i 
dette bygget.

• Gjennomgå kommunens informasjonsarbeid 
og strategi når det gjelder aktiviteter og 
kulturtilbud rettet mot ungdom. Når man 
ut med informasjonen eller finnes det et 
forbedringspotensial?

• Gjennomgå ordningen med Ungdomsfondet 
i Øvre Eiker. En mulighet kan være å endre 
retningslinjene for tildeling slik at bruken av 
midlene spisses mot aktiviteter i sentrum. 

• Omorganisere Ungdomsrådet i tråd med 
resultatene og erfaringene fra dette prosjektet. 

Midlertidig bruk av tomme byrom kan tilføre liv og aktivitet. Ofte kan slike 
tiltak ha kort varighet og gjennomføres med et begrenset budsjett. Man kan 
også se det som en metode for å teste ut nye aktiviteter og bruksområder. 
Blir det vellykket kan man avgjøre om det skal bli permanent. 

TIPS:

Bakgrunn, resultat og oppfølging
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Gode råd om oppfølging

• Oppfølging er nøkkelen til suksess.
• Planlegg oppfølgingen helt fra starten. 
• Følg opp raskt med enkle og håndfaste tiltak. 
• Inkluder ungdommene i selve gjennomføringen. 
• Vær tydelig med å kommunisere hvordan kommunen vil følge opp.
• Tenk gjennom hvordan dere kan fortsette dialogen. 

Tiltak på lang sikt 

• Følgende geografiske områder bør tillegges 
særlig vekt i det videre arbeidet med sentrum: 
Stasjonsområdet, elvebredden, den nye og 
den gamle ungdomsskolen med tilhørende 
uteområder, i tillegg til den nye bydelen 
Hokksund sentrum vest.  

• Lag en sjekkliste som viser ungdommens 
primære behov og ønsker for sentrumsområdet.

• Gjennomføre mulighetsstudie/workshop for å 
kartlegge behov og potensial for ny bruk av 
den gamle ungdomsskolen samt uteområdene. 
Eventuelle politiske/administrative beslutninger 
om salg, riving eller ny bruk må gjøres i 
etterkant av dette arbeidet.

• Gå i dialog med Jernbaneverket for å sikre et 
tett samarbeid når det gjelder den kommende 
opprusting av stasjonsområdet. Ungdommen 
er aktive brukere, og bør tas med på råd før 
man starter planleggingen.

• Fortsett arbeidet med å få flere og hyppigere 
avganger for tog og buss.

Videreføring av metodene 

• Gjennomføre dybdeintervjuer med jevne 
mellomrom. 

• Vurdere bruk av workshops de gangene viktige 
arealer i byen skal bygges eller endres. 

En viktig lærdom i dette prosjektet er verdien av 
direkte dialog. De positive erfaringene både med 
dybdeintervjuer og workshop gjør at vi foreslår 
at kommunen fortsetter å bruke disse metodene. 
Dybdeintervjuer kan med fordel gjennomføres 
hvert år. Kostnadene er små, mens gevinsten er 
håndfast kunnskap om de man skal planlegge for. 
Dette prosjektet har også vist at ungdom kan delta 
aktivt i planleggingen gjennom bruk av workshops. 
Begge metodene har det til felles at de kan bidra til 
en mer dynamisk planleggingsprosess med bedre 
samarbeid mellom planleggere, ungdommer og 
beslutningstakere. 

Kontinuerlig prosess
Det er viktig at kommunen ikke tenker at man nå 
er ferdig med medvirkning fra ungdom. Dette er 
en kontinuerlig prosess. Målsetningen må være å 
hele tiden jobbe for et best mulig samspill mellom 
ungdommens ønsker og behov og de beslutningene 
som blir tatt. 

Jeg har et råd til politikerne: 
Ikke lag flere parkeringsplasser! ”

Bakgrunn, resultat og oppfølging
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METODER OG 
FORBEREDELSER

La oss bare slå det fast med en gang: Ungdom går ikke på åpne folkemøter. 
Skal vi komme i dialog med ungdommene må vi tenke annerledes. Her har vi 
testet ut et knippe enkle og forholdsvis rimelige metoder. Temeane vi valgte å 
fokusere på er selvsagt tilpasset Hokksund, men metodene og erfaringene kan 
brukes overalt. Vi lover at det blir spennende.
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Elever fra ungdomsskolen viser sitt forslag til nytt uteområde ved skolen
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FORBEREDELSER

Kjernen i dette prosjektet har vært å skape gode 
rammer for dialog og kreativt samarbeid mellom 
kommunen og ungdom i Hokksund. Valgene som 
er gjort når det gjelder målgrupper og metoder for 
medvirkning og kunnskapsinnsamling, har vært 
styrt av ønsket om å gi kommunens politikere 
og administrasjon en best mulig forståelse av 
hvem de unge i Hokksund er, og hvilke ønsker og 
prioriteringer de setter høyest.

Prosjektet setter ungdom i sentrum i dobbel 
forstand. De skal ikke bare bidra som informanter, 
men skal tas med på råd. Deres kreativitet og 
perspektiver på livet og fremtiden skal tas på alvor.

Målsetningen har vært å diskutere oppvekstmiljøet 
som helhet  og foreta en kartlegging av hvordan unge 
bruker sine omgivelser, hva  fritidstilbudet deres 
består av, samt  å undersøke hvor ungdommene 
møtes. Hvilke steder i sentrum er viktige for ungdom 
og hvilke faktorer spiller inn for å skape trivsel og 
tilhørighet? Dette er sammenhenger det har vært  
interessant å få mer konkret viten om i forkant av 
det kommende arbeidet med ny byplan. 

Tverrfaglig organisering
Planleggingen  startet med en  intern tverrfaglig 
prosjektgruppe bestående av tre personer fra 
henholdsvis planseksjonen, kulturseksjonen 
og helse- og sosialseksjonen. Prosjektgruppen 
har fulgt arbeidet gjennom hele perioden og 
har sammen med en ekstern prosjektleder hatt 
hovedansvaret for planlegging, gjennomføring og 
oppfølging i etterkant. En referansegruppe samt 
en politisk styringsgruppe har sikret forankringen til 
det politiske nivået i kommunen. 

Nerve og energi
Prosjektet har hatt som mål at det skal være kortest 
mulig vei mellom plan og handling. Dette har vært 
viktig for å oppnå nærhet, kontinuerlig dialog og 
konkret samarbeid med de unge. Det er viktig å 
opprettholde en  interesse, i tillegg til å involvere 
bredt.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet har primært vært ungdom 
mellom 16 og 25 år. Denne aldersgruppen er aktive 
brukere av sentrum og det offentlige rommet. 
I Hokksund erkjente kommunen at den hadde 
mangelfull kunnskap om denne aldersgruppen 
og deres bruk av sentrum. Selv om målgruppen 
primært var de fra 16 år og oppover ble også 
ungdomsskolen inkludert. Dette ble gjort særlig 
med tanke på at en ny ungdomsskole var under 
bygging midt i sentrum, med potensial til å bli et 
viktig knutepunkt i sentrum. 

Ungdom er ikke bare de som fortsatt bor på 
stedet, det er også borteboerne med røtter på 
hjemstedet. For å få et fullstendig bilde av stedets 
unge befolkning er det nødvendig å favne en bred 
aldersgruppe.

Utvalg og rekruttering
Prosjektet favner bredt. Det har vært viktig å 
sikre at et representativt utvalg av ungdommene 
skulle komme til orde underveis. Å favne bredt i 
denne sammenhengen har først og fremst betydd 
en spredning i alder. Hovedutvalget er selvsagt 
ungdom som bor i Hokksund, men vi har også 
valgt å inkludere borteboende studenter. I tillegg 
har det vært av stor betydning å favne ulike 
grupperinger, noe som inkluderer utsatt ungdom og 
de som er marginalisert i forhold til det organiserte 
fritidstilbudet. 

Et prosjekt som dette forutsetter at rekruttering og 
utvalg er mest mulig representativt.  Målsettingen er 
at de synspunktene og innspillene vi får, kan sies å 
representere ungdommene i Hokksund i sin helhet. 
Dette er alltid en utfordring når man ikke vet hvem 
som velger å stille opp på de ulike aktivitetene. Til 
en viss grad ble utvalget styrt av prosjektgruppen. 
Med unntak av workshopen, som var et åpent 
arrangement, ble ungdommene direkte kontaktet 
av prosjektgruppen. Selv om dette innebar et utvalg 
som i stor grad var kalkulert, er fordelen udiskutabel 
når det gjelder å  sikre tilstrekkelig deltakelse. 
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Første befaring i Hokksund med ressursteamet

Tema
Valg av tema er avgjørende for å sikre at man 
får svar på det man ønsker, samtidig som det er 
viktig at målgruppen opplever spørsmålene som 
relevante for deres hverdag. Man må fokuserer 
på forhold som de unge er interessert i og ting de 
har gode forutsetninger for å mene noe om. Det 
kan også være klokt å velge noen få og definerte 
temaer eller fokusområder, fremfor å skulle favne 
”alt”. Slik kan det også bli lettere å bruke svarene i 
etterkant. 

I Hokksund valgte prosjektgruppen å fokusere på 
fire ulike temaer man mente var relevante både for 
kommunen og for ungdommene:

Dialog ansikt til ansikt
I motsetning til mye av dagens digitale 
kommunikasjon på nett og via ulike sosiale medier, 
har dette prosjektet vektlagt ”den gode samtalen”. 
Prosjektet har gitt kommunen anledning til å bli 
bedre kjent med den unge befolkningen på stedet, 
men har også gitt kommunen et ansikt. Metoder 
og aktiviteter der ungdom og kommunen har møtt 
hverandre har vært valgt bevisst. 

• Fritid og fritidsaktiviteter 
• Bruk av Hokksund sentrum 
• Transport og reisevaner 
• Fremtidig bolig og bosituasjon

TEMAER TIL DISKUSJON

Politikerne burde ta turen 
ut til skolene litt oftere. 
Få muligheten til å høre 
fra ungdommene direkte. ”
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Metoder for medvirkning
Det finnes en rekke velprøvde metoder for 
medvirkning. I Hokksund fokuserte vi på at 
alle metodene vi benyttet skulle være enkle å 
gjennomføre og lite kostnadskrevende, i tillegg til 
at det skulle være lett for kommunen å benytte de 
samme metodene ved senere anledninger. Valget 
av metodene som ble brukt i Hokksund henger også 
tett sammen med ønsket om å skape dialog og 
direkte møter mellom kommunen og ungdommene. 
Å møtes ansikt til ansikt var den foretrukne formen. 

Rekkefølgen for aktivitetene var planlagt utfra et ønske om å gradvis gå fra en bred og generell utspørring til 
en dypere diskusjon og til slutt konkrete forslag til løsninger.

Ved å kombinere kvantitative 
og kvalitative metoder slik 
som vi har gjort her, kan man 
steg for steg gå fra en bred og 
grunnleggende forståelse til 
en dypere og mer inngående 
forståelse. 

TIPS:
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spørreundersøkelse dybdeintervju workshop modellverksted

Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse til samtlige ungdommer i aldersgruppen 16-25 år med   
postadresse Hokksund, inkludert borteboende studenter. 

Dybdeintervjuer
Kvalitative intervjuer med ungdom i alderen 16-25 år med bopæl eller postadresse 
Hokksund. Dybdeintervjuene ble gjennomført i form av samtaler med mindre 
grupper. Intervjuerne reiste  selv rundt til videregående skoler i regionen, i tillegg til et 
gruppeintervju med ungdom utenfor skole eller arbeid, samt et intervju med studenter 
som bodde og studerte utenbys. 

Workshop
Idéverksted med ungdommer i alderen 16-25 år. Ungdommene skulle jobbe sammen 
med profesjonelle arkitekter og landskapsarkitekter og foreslå tiltak og løsninger for å 
gjøre Hokksund sentrum enda bedre for ungdom.

Modellverksted
Modellverksted for ungdomsskolen hvor elevene skulle lage modeller av deres forslag 
til ny bruk av den gamle ungdomsskoletomta. 
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Gode råd om forberedelser 

• Sørg for at kommunens prosjektgruppe er tverrfaglig. 
• God forankring, både administrativt og politisk, er avgjørende på lang sikt.
• Ikke sett bort hele jobben til en ekstern prosjektleder. Hent inn kompetanse, 

men sørg for at kunnskap og erfaring blir igjen i kommunen etterpå.
• Vær tydelig på hva prosjektet skal handle om.
• Få ut informasjon og bruk de kanalene dere har til rådighet.
• Vær bevisst på å rekruttere fra et bredt lag av befolkningen. Ikke vær redd 

for å ”håndplukke” for å sikre en representativ sammensetning.

Ressursteam
Workshopen var en av hovedaktivitetene i 
prosjektet. Her skulle ungdommene på stedet 
jobbe frem konkrete løsninger i samarbeid med 
profesjonelle arkitekter og landskapsarkitekter. 
Vi hadde behov for ekstra bemanning for å sikre 
en faglig god gjennomføring. Siden vi gikk ut med 
en åpen invitasjon, måtte vi også sørge for å ha 
nok folk til å håndtere et usikkert antall. Løsningen 
var å sette sammen et ressursteam bestående 
av arkitekter og landskapsarkitekter med relevant 
kompetanse. I tillegg forsterket vi teamet med en 
kunstner med gode referanser til ungdomsmiljøet. 

Fagfolk utenfra som så på Hokksund med nye øyne 
tilførte prosjektet en ny dimensjon. Kommunen 
måtte opp til ny ”eksamen” i å forklare hvorfor 
Hokksund er akkurat som det er! Det å ha anledning 
til faglige diskusjoner med et nytt sett fagfolk, er 
svært inspirerende og gir kommunen anledning til 
å utvide sitt faglige nettverk. 

Informasjon og forankring i lokalmiljøet
Medvirkning handler om å ta planleggingen 
ut av Rådhuset. Man må ut i byen og snakke 
med dem det gjelder og trekke inn relevante 
samarbeidspartnere. En god samarbeidspartner 
er ofte en god ambassadør, og slik kan man sikre 
at budskapet når ut til dem det gjelder. Samarbeid 
med relevante aktører er ofte den beste måten å 
sikre at et prosjekt får den forankringen det behøver 
i lokalmiljøet. 

I Hokksund valgte kommunen å gå inn i et aktivt 
samarbeid med Eiker videregående skole i 
Hokksund. Medielinja hadde lenge hatt et ønske 
om profesjonelle oppdrag, og kommunen hadde 
behov for å få solid dokumentasjon av prosjektet. 
I samråd med elevene valgte man film som 
dokumentasjonsform. Engasjerte og positive 
lærere ved skolen resulterte også i at medielinja 
arrangerte en egen konkurranse og designet cover 
til DVDen som ble produsert.

Pressearbeid
God markedsføring og oppslag i pressen kan 
være det lille ekstra som gjør at prosjektet får 
”vind i seilene”. Jo flere som har hørt og lest om 
prosjektet, jo flere får lyst til å delta, og jo lettere 
kan det være å rekruttere medhjelpere underveis. 
God dekning i media virker også skjerpende for den 
videre oppfølgingen. Det er alltid mer motiverende 
å følge opp en ”suksesshistorie”.

I denne prosessen valgte vi å konsentrere oss 
om lokalpressen i Hokksund. Fremfor å gå bredt 
ut, valgte vi å konsentrere oss om lokalavisen 
Eikerbladet. Resultatet var at de fulgte prosjektet 
og aktivitetene tett, i tillegg til at de laget flere 
egne oppfølgingssaker rundt temaet ungdom og 
sentrum. 
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Beundring av modellene
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Workshop med ungdom, arkitekter og landskapsarkitekter

Vi planla egentlig å dra 
etter at vi hadde spist, men 
plutselig var klokka halv ti.
    ”

engasjert workshopdeltaker, 17 år    
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Målgruppe: Ungdommer i alderen 16-25 år med postadresse Hokksund
Antall spurte: 920
Antall svar: 185
Svarprosent: 20%
Kostnader: 7 000,-
Varighet: 7 uker til utarbeiding, utsending og bearbeiding av svarene
Tidsforbruk: 50 timer
Planlegging og forberedelser: Prosjektgruppen
Gjennomføring: Prosjektgruppen

SPØRREUNDERSØKELSE

Hva
Alle ungdommer i målgruppen med postadresse 
Hokksund fikk skriftlig henvendelse i posten med 
invitasjon om å delta i en spørreundersøkelse. 
Spørsmålene i undersøkelsen kretset rundt de fire 
temaene; fritid, bruken av sentrum, transport og 
reisevaner, samt fremtidens bolig og bosituasjon. 
Alle som ønsket å delta hadde en tidsfrist på 
14 dager for å svare. Spørreundersøkelsen 
var webbasert, og selve skjemaet ble utformet 
i programmet Questback som kommunen har 
lisensavtale på.

Formål
En spørreundersøkelse er en såkalt kvantitativ 
metode som kan bidra til at  man får en bred og 
generell oversikt over hvem ungdommene er og 
hva de er opptatt av. Spørreundersøkelse er et godt 
verktøy for å sjekke om egne antagelser stemmer 
med virkeligheten, samtidig som man kan avdekke 
ukjente behov. En godt besvart undersøkelse kan 
gi kommunen pekepinner på generelle tendenser 
blant ungdommene. Når man skal bruke svarene 
er det viktig å sjekke at respondentene samsvarer 
med ungdommene på stedet.

Spørreundersøkelsen vi gjennomførte i Hokksund 
var planlagt som den første aktiviteten. Svarene 
vi fikk skulle hjelpe oss til å spisse innholdet i 
dybdeintervjuene og workshopen. Dersom vi 
fant interessante funn, kunne disse utdypes og 
gis ekstra fokus i de to sistnevnte aktivitetene. 
Dersom man kombinerer en spørreundersøkelse 
med andre kvalitative metoder (som for eksempel 
dybdeintervjuer og workshops), kan man samlet 
sitte igjen med dypere forståelse og ha et 
bedre utgangspunkt for å treffe gode og riktige 
beslutninger. 

Planlegging og forberedelser
Prosjektgruppen brukte god tid på å utarbeide 
spørreskjemaet. Det ble gjort i egen regi, og altså 
ikke eksternt. Gevinsten ved å gjøre det på egen 
hånd er de tverrfaglige diskusjonene for å finne 
de rette spørsmålene og formuleringene. Med 
begrensede økonomiske rammer betyr dette at 
flere midler kan brukes til annet kreativt arbeid, 
som for eksempel gjennomføring av en workshop. 

Det var viktig at spørreundersøkelsen skulle 
oppleves som mest mulig relevant for de unges 
hverdag. I utformingen av spørsmålene tok vi 
også høyde for at flere informanter ville være 
borteboende studenter. Spørsmålene måtte derfor 
formuleres på en måte som også inkluderte de 
som kun var hjemme i forbindelse med høytider og 
ferier. 

Hvor møtes egentlig 
ungdommene i Hokksund?
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Gi oss steder å møtes 
- midt i sentrum!”

Det ferdige spørreskjemaet var kort og konsist 
og tok 5-10 minutter å fylle ut. Vi antok at dette 
ville påvirke svarprosenten i positiv retning. For å 
oppmuntre til deltagelse, lokket kommunen med en 
iPad som premie. I forkant ble spørreundersøkelsen 
annonsert på kommunens webside samt en større 
artikkel i Eikerbladet.  

Webbasert
I Hokksund valgte vi å gjennomføre dette som en 
webbasert undersøkelse. Dette gjør det enkelt å 
trekke ut data av undersøkelsen, i tillegg til å se 
forskjeller og likheter mellom for eksempel alder, 
interesser og fritidsvaner. Alternativet ville vært en 
papirbasert versjon med ferdig frankert konvolutt. 
Dette ville medført økte kostnader til porto, samt at 
bearbeidingen av svarene ville tatt betydelig lengre 
tid. For vår del var dette momenter som talte for en 
webbasert løsning. Det bør likevel nevnes at man 
ifølge SSB generelt kan forvente en noe høyere 
deltakelse på papirbaserte undersøkelser. 

Respondentene
Til sammen mottok 920 ungdommer brev med 
invitasjon til å delta i undersøkelsen. Av disse var det 
185 som svarte, noe som tilsvarer en svarprosent 
på 20%. De fleste meningsmålingsbyråer opererer 
i dag med en svarprosent på mellom 10 og 20% 
som tilstrekkelig. I en webbasert undersøkelse som 
dette erfarer Statistisk Sentralbyrå at man vanligvis 
ender opp med en deltakelse på 15-20%. 

Svarene var jevnt fordelt mellom kjønn, med en liten 
overvekt av kvinner (56%). Også i alder var svarene 
jevnt fordelt mellom de tre kategoriene 16-18, 19-21 
og 22-25. I forhold til hovedbeskjeftigelse oppgav 
87% at de enten var elever på videregående skole, 
studenter eller hadde heltids- eller deltidsjobb. Hele 
90% oppga Hokksund som bosted. Få borteboende 
studenter tok altså del i undersøkelsen. I følge  
tilgjengelig data fra Statistisk sentralbyrå, danner 
respondentene et godt bilde av ungdommene som 
bor i Hokksund. 

Erfaringer
Kommunen fikk mange positive tilbakemeldinger 
fra ungdom som deltok og voksne som hadde lest 
eller hørt om undersøkelsen. Besvarelsene hadde 
gjennomgående mange utfyllende kommentarer, 
noe som ga et godt grunnlag for å spisse innholdet 
i dybdeintervjuene og workshopen. Vår erfaring er 
at utforming og kvalitetskontroll av spørsmålene 
er viktig for å oppnå en  høy svarprosent. I tillegg 
er det vesentlig at undersøkelsen oppleves som 
relevant og godt tilpasset målgruppen. Sett i forhold 
til ressursene som ble brukt på undersøkelsen, har 
kommunen fått mye igjen. 

GODE RÅD OM SPØRREUNDERSØKELSER

• Tenk nøye gjennom hvordan dere skal bruke svarene i etterkant. 
• Bruk god tid på å finne de riktige spørsmålene. De kan med fordel 

bearbeides flere ganger.
• Navn, adresser og ferdige adresselapper bestilles hos Folkeregisteret. 
• Test undersøkelsen på personer i målgruppen før den sendes ut til alle. 
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DYBDEINTERVJU

Målgruppe: Ungdommer i alderen 16-25 år fra Hokksund.
Antall grupper: 6
Antall ungdommer totalt: 34 (15 kvinner og 19 menn)
Kostnader: 7 000,-
Varighet: 3 uker til forberedelser, gjennomføring og bearbeiding av svarene
Tidsforbruk: 75 timer
Planlegging og forberedelser: Prosjektgruppen
Gjennomføring: Prosjektgruppen

Hva
Dybdeintervjuer med et antall mindre grupper med 
ungdom fra Hokksund. Utvalget var gjort ut fra 
prinsippet om representativitet. Intervjuene varte 
i om lag en time, og samtalene kretset rundt de 
fire temaene; fritid og fritidsaktiviteter, bruken av 
sentrum, transport og reisevaner, samt framtidens 
bolig- og bosituasjon.

Formål
Denne metoden gir  nyanser og perspektiver 
som et spørreskjema ikke kan fange opp. Den 
uformelle samtalen gir bedre rom for  betraktninger, 
med mulighet for å følge opp med spørsmål og 
utdypende svar. Kommunen får også en mulighet 
til å formidle kunnskap om sitt oppdrag og påvirke 
ungdommene til å bruke de kanalene som er 
tilgjengelig for medvirkning. 

Planlegging og forberedelser
Da vi planla denne aktiviteten dukket begrepet 
”kafédialog” opp. Vi ønsket at intervjuene skulle 
preges av en  avslappet og uhøytidelig atmosfære, 
som på en kafé. Det var et viktig poeng at 
ungdommene skulle oppsøkes der de oppholdt seg 
og på steder hvor de følte seg trygge. Rådhuset og 
andre kommunale bygg ble valgt bort til fordel for 
blant annet kantiner og møterom på videregående 
skoler. Minst like viktig som å oppsøke ungdommene 
på deres hjemmebane var det at prosjektgruppen 
selv skulle gjennomføre intervjuene. Det at 
kommunen bruker tid og ressurser på å besøke 
ungdommen på deres hjemmebane, gir et viktig 
signal om at de tas på alvor.

Utvalg
I likehet med de andre aktivitetene var det et mål at 
intervjuene skulle fange en bredde av ungdommen. 
Derfor valgte vi å gjennomføre intervjuer med tre 
ulike ungdomsgrupper: 

• Elever på videregående skoler i regionen.
• Ungdommer som ikke har skoletilbud eller 

deltar i organiserte aktiviteter.
• Borteboende studenter.

Utvalget av elever på videregående skoler 
ble jevnt fordelt mellom yrkesfaglig- og 
allmennfaglig studieretning. Gjennom nettverket til 
Ungdomskontakten kom vi i kontakt med ungdom 
som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle 
tilbudene. Kommunen gjennomførte også et 
intervju med studenter fra Hokksund som bodde og 
studerte i Trondheim. Her var det ekstra relevant å 
snakke om hvilket Hokksund de kunne tenke seg å 
komme tilbake til.

Gjennomføring
Hvert dybdeintervju ble gjennomført av to stykker 
fra arbeidsgruppen. Størrelsen på gruppene 
varierte fra fire til ni ungdommer. Utgangspunktet 
for å snakke rundt de fire temaene var et stort 
flyfoto av Hokksund sentrum. Flyfotoet var et godt 
hjelpemiddel som gjorde av man kunne peke 
på kartet samtidig som man snakket om aktuelle 
steder. Alle samtalene ble tatt opp med en digital 
båndopptaker. 
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Gode råd om dybdeintervjuer

• Rekrutter ungdommer fra ulike miljøer for å sikre et bredt utvalg.
• Definer noen tema og inngangspørsmål på forhånd.
• Bruk et flyfoto i stort format. Da blir det lett å peke og forklare.
• Vær gjerne to personer som gjennomfører intervjuet, og helst ikke flere 

enn 6 ungdommer i hver gruppe . 
• Jevn fordeling mellom kjønn er best. 
• Sitt nær hverandre og sørg for at alle har øyekontakt. 
• Bruk båndopptaker i stedet for å notere. 
• Lytt på opptaket og noter stikkord umiddelbart etter intervjuet. 

Erfaringer
Det fungerte godt å gjennomføre intervjuer med 
små grupper, med jevn fordeling mellom kjønnene. 
Samarbeidet med Ungdomskontakten var 
avgjørende for å rekruttere ungdommer som ikke 
har skoletilbud eller deltar i organiserte aktiviteter. 
Intervjuet med borteboende studenter ga verdifulle 
perspektiv på hvordan Hokksund ser ut fra utsiden.

Ungdommene vi snakket med ga uttrykk for at de 
satte stor pris på at kommunen ønsket å vite mer 
om deres situasjon, og ikke minst at kommunen 
dro ut til dem. For mange var dette det første møtet 
med personer som jobber med saker som angår 
deres hverdag. Sett i et demokratiperspektiv er 
dette et viktig aspekt ved denne metoden. I likhet 
med spørreundersøkelsen var kostnadene lave og 
gevinsten høy.
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Dybdeintervju og middag 
i Trondheim

Flyfoto er et godt
hjelpemiddel
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WORKSHOP

Målgruppe: Ungdommer i alderen 16-25 år fra Hokksund
Antall deltakere: 22
Hvor: Gymsalen på Hokksund ungdomsskole
Kostnader: 115 000,-
Varighet: 4 uker til planlegging, forberedelser og gjennomføring
Tidsforbruk: 175 timer
Planlegging og forberedelser: Prosjektgruppen i samarbeid med ressursteamet (9 stk).
Gjennomføring: Prosjektgruppen i samarbeid med ressursteamet.

Hva
Ungdommer ble invitert til å jobbe sammen med 
arkitekter og landskapsarkitekter. I løpet av 3,5 
timer skulle de se på Hokksund sentrum gjennom 
”fremtidsbriller”. Resultatet skulle være konkrete 
forslag til hvordan Hokksund sentrum kunne bli et 
enda bedre sted å være for ungdom.

Formål
Kombinasjonen av ungdommens erfaringer og 
fagfolks kompetanse er et godt utgangspunkt for å 
undersøke hvordan et bysentrum kan videreutvikles 
i tråd med ungdommens behov. En vellykket 
workshop kan gi kommunen nye løsninger og 
innfallsvinkler på velkjente problemer. Det viktigste 
med denne metoden er at ungdommene selv deltar 
aktivt i prosessen. Det er deres kunnskap om stedet 
som sikrer at de sammen med ekspertteamet 
kan foreslå nye løsninger som har utspring i 
ungdommens egen forståelse av stedet. I Hokksund 
valgte vi bevisst å fokusere på muligheter fremfor 
problemer. Dette skaper en helt annen energi og 
glød, og resultatet blir ofte bedre. Starter man med 
problemet kan veien fram til løsningen bli lang.

Planlegging og idéutvikling
Prosjektgruppen utformet grovstrukturen til 
workshopen tidlig i prosjektet. Et ekspertteam, satt 
sammen for anledningen, møtte prosjektgruppen 
tre ganger til idémyldring rundt innhold og praktisk 
gjennomføring.  Siden alle i  ekspertteamet 
hadde erfaring fra liknende arbeid, i tillegg til en 
variert bakgrunn, ble innfallsvinklene mange og 
utfordringene ble godt belyst. På kort tid kunne vi 
ta velbegrunnede valg for hvordan workshopen 
best mulig kunne tilpasses ungdommene og de fire 
temaene vi skulle belyse.

På ungdommens premisser
Workshopen var valgt ut til å være hovedaktiviteten 
i prosjektet. Kommunen la stor vekt på at 
gjennomføringen skulle være profesjonell, noe 
som også gjenspeilet rammene rundt denne 
kvelden. Siden dette var annonsert som et 
åpent arrangement, var tilstrekkelig bemanning 
et av de viktigste punktene. 9 arkitekter og 
landsskapsarkitekter, i tillegg til en kunstner, stod 
klare da dørene åpnet.

Dette skulle være en vitamininnsprøyting. Det var 
viktig å sørge for at ungdommene ble inspirert, 
samtidig som de oppdaget nye muligheter og ble 
utfordret på sine meninger. For å tenke nye tanker 
behøver man input, og annerledes omgivelser kan 
være en god start. Som et overraskelsesmoment 
og en stemningsskaper forvandlet vi den velkjente 
gymsalen på Hokksund ungdomsskole til et kreativt 
verksted. 

Rekruttering
Siden workshopen var valgt ut som en 
hovedaktivitet, var det viktig å tenke rekruttering 
fra en bred ungdomsgruppe. Konkurransen med 
ungdommens hektiske hverdag, med trening, 
lekser og aktiviteter, var en utfordring. Til tross for 
god markedsføring gjennom plakater, avisoppslag 
og utdeling av flyers, var direkte kontakt det som 
fungerte. Resultatet var at 22 ungdommer dukket 
opp

Dette er det kuleste 
jeg noengang har gjort 
på ungdomsskolen”
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Gode råd om workshops

• Begynn tidlig med rekruttering. Bruk gjerne ungdom til å rekruttere.  
• Ikke undervurder verdien av å bruke et utradisjonelt lokale og 

stemningsskapende rekvisitter.  
• Vær bevisst på at ungdom trenger input og stimulering. 
• Ta ungdommene på alvor og inviter inn profesjonelle arkitekter og 

landskapsarkitekter som kan “spille ball” og utfordre dem.
• Ungdommene har lokalkunnskapen, arkitektene og landskapsarkitektene 

kan gi det form, og sammen kan de foreslå gode løsninger. 
• Tenk nøye gjennom hvordan resultatet skal formidles i etterkant.

Gjennomføring
En workshop som dette er en intens opplevelse. 
Ungdommene går gjennom alle stadiene fra 
usikker nøling til opphetet engasjement. Følelsen 
preges av at ”alt” er mulig. Mye skal skje på kort 
tid, og man må være forberedt på improvisasjon 
underveis. Litt planlagt struktur kommer allikevel 
godt med. I Hokksund så opplegget for kvelden slik 
ut:

1. Introduksjon, mat og ”bli-kjent-prat”.        
(45 min.) 

2. Arbeid i grupper med fagfolk. Hver 
gruppe ser på Hokksund ut fra de 
samme fire temaene: Fritid, bruken 
av sentrum, transport og reisevaner, 
og fremtidig bolig og bosituasjon.                 
(2 t 15 min.)

3. Resultatene blir presentert i plenum, 
og kommunen takker for kvelden.             
(30 min.)

Erfaringer
Målsetningen om deltakelse på over 20 ungdommer 
ble nådd. Vi fikk akkurat den stemningen, energien 
og kreativiteten vi var ute etter, og mye skyldtes at 
vi hadde satt sammen det ”riktige” ekspertteamet. 
De hadde forståelsen for både improvisasjon, 
motivasjon og ungdommens behov for inspirasjon. 
Ikke minst forstod de ungdommens språk, koder 
og humor. God kjemi er nøkkelordet. En forvandlet 
gymsal var en vellykket ramme for et kreativt 
verksted. 

Workshopen ble filmet av elever fra medielinjen 
på Eiker videregående skole og Eikerbladet fikk 
eksklusiv tilgang til å være med som observatør 
hele kvelden. Filmklippene ble senere satt sammen 
til en DVD som dokumenterer prosjektet i sin helhet. Gymsalen ble forvandlet
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MODELLVERKSTED

Målgruppe: Alle elevene på Hokksund ungdomsskole
Antall deltakere: 300
Kostnader:12 000,-
Varighet: 3 uker til planlegging, forberedelser og gjennomføring
Tidsforbruk: 50 timer
Planlegging og forberedelser: Prosjektgruppen, en av deltakerne i ressursteamet, samt en referansegruppe 
blant lærerne. 
Gjennomføring: Prosjektgruppen, to av deltakerne i ressursteamet, i tillegg til samtlige lærere.

Hva 
Elevene skulle lage modeller som viste hvordan 
uteområdene ved den gamle ungdomsskolen 
kunne tilrettelegges for aktiviteter som ungdommen 
etterspør. 

Formål
Modellverkstedet var en metode for å involvere de 
yngste ungdommene på en kreativ og meningsfull 
måte. Ungdommer på dette alderstrinnet har mange 
meninger om sitt utemiljø, og et modellverksted er 
en god metode for å få konkrete og kreative svar. 
De ferdige modellene kan kommunen og skolen 
bruke aktivt i etterkant. En ekstragevinst ved å 
involvere elevene er at også lærere og foreldre kan 
inkluderes i en debatt. 

Planlegging og forberedelser
Bakgrunnen for å involvere ungdomsskolen 
var at de stod foran en flytting til nybygg på 
nabotomta. Det store spørsmålet var hva den 
gamle tomta skulle brukes til. Lærere og elever 
var allerede engasjert i denne debatten. Vårt 
ønske var at modellverkstedet skulle fange litt av 
dette engasjementet, samtidig som vi utfordret 
kreativiteten til elevene. Planleggingen sammen 
med ei lærergruppe resulterte i at det ble satt av 
tre skoletimer hvor hele skolen skulle jobbe med 
oppgaven.

Gjennomføring
Tre skoletimer krever en plan: Først fikk elevene se 
50 inspirerende eksempler på varierte uteområder. 
Med inspirasjonsbildene friskt i minne startet hver 
elev med å tegne sitt eget forslag. Deretter gikk de 
sammen i små grupper og valgte en tegning som de 
bygde modell av. Modellene skulle fremstilles  med 
enkelt formingsmateriale som papp, plastelina, 
piperensere og annet tilgjengelig gratismateriell. 
Underveis gikk prosjektgruppen rundt og bidro med 
motiverende kommentarer.

Erfaringer
Modellverksted som metode passer godt for denne 
aldersgruppen. Arbeid med modeller sikrer at 
alle elevene kan delta, uavhengig av muntlig og 
skriftlig ferdighetsnivå. Vi visste at tidsrammen 
for gjennomføringen var knapp, men elevene var 
flinke til å utnytte tiden, og intensiteten var høy.  
Evaluering av modellene og presentasjon av 
produktene måtte velges bort, men modellene står 
klare til å tas frem når den offentlige debatten om 
tomten starter. 

Samarbeidet med skolen fungerte godt, men 
erfaringen vår er at det krever ekstra tid og innsats. 
Man er avhengig av at lærerne lar seg engasjere, 
og man må ha respekt for at slike prosjekter 
kommer ovenpå alle andre oppgaver de pålegges. 
Ambisjonsnivået må tilpasses situasjonen. Gode 
ambassadører i skolens egne rekker sikret at 
resultatet i Hokksund ble bra.
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Vi har laget modell av 
en park og et møtested, 
med masse aktiviteter”
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Gode råd om modellverksted

• Finn ”den engasjerte læreren”.
• Planlegging og gjennomføring må gjøres i tett samarbeid med skolen. 
• Tenk gjennom hvordan aktiviteten kan kombineres med ordinær 

undervisning. Bruk tilgjengelige ressurser og skolens egen kompetanse 
• Det er viktig å stimulere elevene. Vis bilder til inspirasjon.
• Tenk nøye gjennom hvordan modellene skal brukes etterpå. 
• Sett av tid til å diskutere modellene med elevene i etterkant. 
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HVA GJØR MAN VIDERE?

Prosjektperioden er kanskje over, men nå begynner den egentlige jobben. 
Kunnskapen, ideene, energien og det nye kontaktnettet skal brukes i praksis. I 
Hokksund er vi godt i gang med første del av den konkrete oppfølgingen - en 
midlertidig møteplass midt i sentrum. Til høsten skal innspillene innarbeides i 
arbeidet med byplanen. Vi er i gang.
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Ubebygde tomter i sentrum er et godt utgangspunkt
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NÅ BEGYNNER DET

Øvre Eiker kommune har hatt fokus på medvirkning 
i mange år. Vi har prøvd ut mange forskjellige 
metoder, og skolering av medarbeidere og utvikling 
av dialogverktøy har lenge vært et fokusområde. 
Vi har lært mye, men kan fremdeles bli bedre. 
Annonserte folkemøter har ofte en tendens til å bli 
litt forutsigbare, og enkelte grupper er alltid flinkere 
enn andre til å fronte sine interesser. Den største 
utfordringen til nå har vært å komme i dialog med 
ungdommene. De dukker ikke opp på folkemøter.  

DIALOG OG DIREKTE KONTAKT
Lærdommen fra denne prosessen er at ungdommen 
er opptatt av sine omgivelser og gjerne vil gi innspill. 
Dette gjelder også ungdom som strever med 
arbeidsløshet, er bostedsløse eller har problemer 
med rus. Ved å ta direkte kontakt, treffe dem på 
skole eller hos ungdomskontakten, opplever vi at 
ungdom både er nysgjerrige, har kreative ideer og 
at de setter pris på at det er vi som kommer til dem. 
Mindre grupper i kjente omgivelser er mye enklere 
å forholde seg til enn store og lange folkemøter.

Vi vil nok i mye større grad enn før satse på dialoger 
i form av korte og enkle møter med ungdommen, 
uten formelle innkallinger med mye informasjon 
på forhånd. For oss fungert kort innkalling på 
telefon med en oppfølgende tekstmelding rett 
før vi skulle møtes. I Trondheim arrangerte og 
innkalte ungdommen selv, og resultatet var 100 % 
frammøte! 

Konsekvensene er at vi som drar ut til ungdommen 
må tenke noe annerledes enn tradisjonelle møter 
og være gode til å improvisere. I denne prosessen, 
bortsett fra i Workshopen, brukte vi få hjelpemidler. 
Vi valgte også å ta opp samtalene istedenfor å 
skrive. Dette var nyttig både for selve dialogen i 
møtet, men også for etterarbeidet.

MIDLERTIDIGE MØTEPLASSER
Planarbeider tar lang tid. I vår sammenheng vil 
vi bruke flere år, og mange av prosjektene som 
planlegges vil ikke bli synlige i byen før om kanskje 
fem eller ti år. Hvordan kan vi i mellomtiden vise 
og formidle at vi har tatt innspillene og ideene på 
alvor?

Tidlig i prosjektets planleggingsfase var vi så 
heldige at vi fikk delta på en studietur hvor begrepet 
”midlertidige møteplasser” ble introdusert.  I Malmö 
og København har de testet ut møteplasser som 
kun skal fungere en periode, før det eventuelt 
skal bygges noe permanent. Vi overførte denne 
tankegangen til Hokksund. Vi stilte spørsmålet: 
Hvor mange av de ledige arealene i sentrum ville 
være bebygd i løpet av 5-10 år? Forhåpentligvis 
noen, men ikke på langt nær alle.

FRA PARKERING TIL PARK
Ungdommene kommenterer at det tydeligvis er 
enkelt å lage nye parkeringsplasser på ubebygde 
arealer i Hokksund. Et hus brant ned, og branntomta 
ble raskt omgjort til 50 parkeringsplasser. En 
nedlagt uteservering gav 20 nye plasser. Er det 
bare parkering som et sentrum trenger, eller er det 
mulig at noen av disse arealene kan få et annet 
innhold? 

Vi ble tidlig i prosjektet inspirert til å se om det var 
mulig å omsette noen av ungdommenes innspill til 
midlertidige møtesteder. Den ideelle plasseringen 
for et slik midlertidig møtested ble tidlig lokalisert. 
Det måtte bli branntomta, som i dag brukes til 
parkering. Prosjektet ble døpt Containerparken, og 
planen er klar: 

Halve parkeringsplassen på branntomta blir 
omgjort til byens nye ”sommermøteplass”. En 
container innredes med kiosk, bibliotek og 
utendørs sitteplasser.  Ungdommene selv betjener 
kiosken og bestemmer hva som skal selges, og når 
kiosken skal være åpen. En sandvolleyballbane får 
en sentral plassering, og det planlegges en scene 
for spontane konserter og andre opptredener. 
Området skal ha et røft men gjennomført preg 
og være fleksibelt når det gjelder antall brukere. 
Målsettingen er at plassen skal bygges i løpet 
av 24 timer, og ungdommene involveres både i 
planlegging og bygging.

Når dette skrives er følgende klart:
Containeren er kjøpt inn og planlegging av 
innredning er i gang. Vi er i ferd med å utarbeide 
tegninger og modell for området, ungdommer skal 
ansettes i kiosken, og vi har et eget graffitiprosjekt 
for utsmykking av containeren. Åpningsdatoen 
er satt til 22 juni, samme dag som skoleferien 
begynner.
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Hele prosessen blir dokumenter på vår hjemmeside 
www.ovre-eiker.kommune.no under fanen Ungdom 
i Hokksund. Her vil det bli lagt ut nyheter, bilder og 
annen informasjon.

PLANARBEIDET VIDERE
Arbeidet med sentrumsplanen starter for alvor 
høsten 2011. Regulering av ny infrastruktur og 
undergang under jernbanen blir en tung sak og et 
av hovedgrepene i planen. En fremtidig bydel på 
30 dekar ubebygd areal like ved stasjonen, vil med 
dette grepet knyttes til dagens sentrum. Økt satsing 
på jernbanen og opprusting av stasjonsområdet 
er under planlegging. Nye boliger tilpasset unge 
og barnefamilier vil kunne vitalisere sentrum, og 
gi økt behov for nye service- og handelstilbud. 

Ungdommene vi har møtt påpeker hvor viktig der 
er med attraktive møteplasser og arealer i sentrum 
hvor det er tilrettelagt for aktiviteter og opphold. 

Vi har fått mange gode ideer og ikke minst knyttet 
flere gode kontakter inn i ungdomsmiljøet. Det vil 
helt sikkert bli mer jobbing rundt planleggingen av 
enkeltprosjekter, og der vil vi bruke ungdommene 
aktivt. 

Beachvolley

Containercafé

Velkommen til containerparken!

Møteplass

Sommerstemning

Bibliotek

Konsertscene
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LITTERATURTIPS

Norsk

Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse: 
 Halvor Fauske m.fl., Barne- og likestillingsdepartementet, 2009
Sosiokulturelle stedsanalyser - veileder: 
 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Akershus fylkeskommune, 2007

Dansk

Borgerne på banen – håndbog til borgerdeltagelse i lokal byutvikling: 
 Annika Agger og Birgitte Hoffmann, Socialministeriet, 2008
Børn og byudvikling – en eksempelsamling om inddragelse af børn i byfornyelsen: 
 Julie Abitz, Velferdsministeriet, 2008
Kortlægning av hverdagslandskaber – en metode til brugerbaseret landskapsudvikling og identitetsfremme: 
 Tegnestuen metopos by- og landskapsdesign, Indenrigs- og Socialministeriet, 2009
Aktiverende arkitektur og byplanlægning - 50 eksempler på udvikling av attraktive byrum: 
 Rasmus B. Andersen, Danmarks Idræts-Forbund, 2009
Mental byomdannelse – midlertidig anvendelse som kick starter for en omdannelsesproces: 
 Tegnestuen metopos by- og landskapsdesign, Indenrigs- og Socialministeriet, 2009
Byer for mennesker: Jan Gehl, Bogværket, 2010

Engelsk

Participation Works! - 21 techniques of community participation for the 21st century: New Economics Foundation, 1998

Hjemmesider

www.stedsutvikling.no
www.husbanken.no

DVD

Ungdom i Hokksund - dokumentasjon av prosjektet laget av Eiker VGS
Se filmen på: http://www.youtube.com/watch?v=lJ4zgxWIooE



Hva gjør man videre? 37

KONTAKTPERSONER

Øvre Eiker kommune

Anders Stenshorne, arealplanlegger, Plan,- ressurs,- og næringsavdelingen 
Tlf: 32 25 10 00 / 958 94 548 
E-post: anders.stenshorne@ovre-eiker.kommune.no

Jon Wold, utviklingsleder barn og unge, Kulturseksjonen
Tlf: 32 25 21 20 / 994 13 510
E-post: jon.wold@ovre-eiker.kommune.no

Siv-Iren Hansen, ungdomskontakt, Helse- og sosialseksjonen
Tlf: 32 25 10 00 / 993 50 013
E-post: siv-i.hansen@ovre-eiker.kommune.no

Husbanken

Anne Marit Vagstein
Tlf: 32 26 27 93 / 481 45 004
E-post: anne-marit.vagstein@husbanken.no

Gunnar Sveri
Tlf: 32 26 26 92 / 959 21 400
E-post: gunnar.sveri@husbanken.no

Prosjektleder for Ungdom i Hokksund

Alf Waage, Stiv kuling as
Tlf: 958 89 418
E-post: alf@stivkuling.no





Prosjektgruppen takker følgende personer for diskusjoner og nyttige bidrag:

Yngve Carlsson, spesialrådgiver KS
Oddny Grete Råd, Asplan Viak 
Hans Petter Ellingsen, medielærer Eiker videregående skole
Cecilie Kari Ruud, formingslærer Eiker videregående skole
Svein Lien, vaktmester Hokksund ungdomsskole 
Tor Arne Andreassen og Harald Hansen, ungdomskontakter Øvre Eiker kommune 
Linda Marlene Olsen og Jonas Hæg, testpersoner for spørreundersøkelsen
Hellik Kvale, kontaktperson for dybdeintervjuet i Trondheim
Kontaktpersoner på Rosthaug, Eiker, Tinus Olsen og Åssiden videregående skole
Deltagere på lunsjer og workshop 
Alle elever og lærere på Hokksund ungdomsskole




