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Vad menar vi med social inkludering?

Dagens tema



Inflytande

- Ja, det är skönt att få sin röst hörd 
ibland. 
- Ja, precis.
- Och få höra vad andra tycker 
också.
- Och att det är någon som lyssnar. 
(Killar, landsbygd)



Känner unga att de har inflytande?
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Hur stora möjligheter tycker du att du själv har att föra fram 
dina åsikter till de som bestämmer i kommunen? 

Alla Killar Tjejer



Hur beskriver unga sitt inflytande?

Stärker inflytande
• Föräldrar som för 

deras talan
• Engagemang på 

fritiden

Försvagar inflytande
• Misstro mot 

offentliga aktörer
• Missriktade 

(inflytande)satsningar



Hur kan du stärka inflytandet?

Tänk på 
representativiteten

Skapa trygga 
sammanhang

Öka sannolikheten 
för Ja

Ge erkännande och 
återkoppling

Stöd ungas egen 
organisering och 

föreningslivet



Lärdomar 
och insikter



• 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 utformning 

Liknande utmaningar i landsbygder 
och utsatta områden



Reflektera tillsammans!



Reflektera tillsammans

• Hur tror du unga skulle beskriva sitt inflytande 
i din kommun?

• Fråga: Tror du att bilden som ges i rapporten 
till övervägande del stämmer med hur unga i 
din kommun skulle beskriva sitt inflytande? 
o1 hand Ja
o2 händer Nej



Reflektera tillsammans
• Vad vill du börja göra imorgon för att 

öka ungas inflytande där du bor?

• Skriv förslagen på post-it.

• Välj ut ert bästa förslag. 
• Sätt upp det på väggen.

• Prioritera det du helst vill börja med 
redan imorgon!



Kontakta mig gärna!

Ylva Saarinen
ylva@policyinpractice.se
ylva.saarinen@mucf.se
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