
Att bli en del av samhället
Så här ökar vi ungas delaktighet i arbetsliv och samhälle

Ylva Saarinen



Vad ska vi göra idag?

• Social inkludering (25 min)
• Tillhörighet till samhället
• Delaktighet på arbetsmarknaden och i samhällslivet

• Reflektera tillsammans (20 min)
• Vilka utmaningar möter unga i ditt område?
• Dela arbetssätt och metoder



Social inkludering



Känner sig unga inkluderade?
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I hur stor utsträckning upplever du att du är inkluderad i 
Sverige som land?

Alla Killar Tjejer



Stärker tillhörighet
• Hemkänsla i 

bostadsområdet
• Andra 

gemenskaper

Försvagar tillhörighet
• Negativ bild 

av orten 
• Misstro mot 

offentliga aktörer

Hur beskriver unga sin tillhörighet?



Hur beskriver unga sin delaktighet?

Stärker delaktighet
• Mötesplatser och 

aktiviteter
• Engagemang och 

föreningsliv

Försvagar delaktighet
• Upplevd 

diskriminering
• Trösklar till 

gymnasieutbildning
• Traditionella 

könsmönster gör det 
svårare att få arbete

• Föreställningen om 
”ett riktigt arbete”

Wow, nu ser 
man att du är 
från [orten].



• Upplevelsen av vikande engagemang
• Känslan av att det blivit sämre där de bor
• Misstro mot offentliga aktörer
• Brist på mötesplatser
• Tvivel på om andra ser dem som en likvärdig 

del av en nationell eller regional gemenskap
• Representation
• Likvärdig service

Liknande utmaningar i landsbygder 
och utsatta områden



Så här kan du stärka ungas inkludering

Stöd ungas egen 
organisering och 

föreningslivet

Alla orter är bra –
på sitt sätt

Utvidga ungas 
nätverkPrata om normer



Reflektera tillsammans!

• Möter unga i ditt område 
liknande utmaningar? 

• Vilka arbetssätt och metoder 
vill du tipsa om som kan öka 
ungas tillhörighet och 
delaktighet ?

• På kort sikt? 
oPå längre sikt?



Har du några frågor?

Ylva Saarinen
ylva@policyinpractice.se
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