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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 
• Låg representation
• Ej likvärdig 

utformning

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



Delade erfarenheter av social utsatthet

• Förtroende kräver 
tillit. Vissa litar inte 
på någon

• Mobbning och 
kränkningar sker 
främst i skolan

• Vuxna ingriper 
sällan så att 
mobbningen 
upphör

• Sprida rykten om 
andra ett sätt att 
skapa gemenskap

Hur beskriver unga sina 
sociala relationer?



Prata med en granne

• Vad är ditt bästa tips för hur biblioteken kan 
stärka ungas sociala inkludering? 



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



Så här kan vi alla stärka ungas inkludering

Stöd ungas egen 
organisering och 

föreningslivet

Alla orter är bra –
på sitt sätt

Lyssna på unga 
och undersök 
ungas behov

Gör det rimligt 
och synligt

Skapa trygga 
sammanhang



Har du några frågor?

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