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”Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyndighet 
för frågor som rör ungdomspolitiken och 
politiken för det civila samhället.” (ur Mucf instruktion)

Mucf ger bidrag till föreningsliv, kommuner och 
internationellt samarbete



Ungdomspolitiken

• Stödja kommuner, regioner och 
statligamyndigheter att arbeta 
kunskapsbaserat och med ett 
ungdomsperspektiv. 

• Följa upp och analysera ungdomars 
levnadsvillkor, attityder och värderingar.

• Bidra till att ungdomar etablerar sig i 
arbets- och samhällslivet.

• Verka för att ungdomar har meningsfulla 
och utvecklande fritidsaktiviteter.



Bra basfakta att ha koll på 

Barnrätten

- En del av de mänskliga 
rättigheterna

- Ålder upp till 18 år

- FN:s konvention för barnets 
rättigheter

- Består av 54 artiklar
- Artikel 2 Alla barn
- Artikel 3 Beslut Barnets bästa
- Artikel 6 Rätt till liv och utveckling
- Artikel 12 Rätt att göra sin röst hörd

- Barnombudsmannen

Ungdomspolitiken

• Ålder 13-25 år

• Drygt 1,5 miljoner individer

• Ha ett ungdomsperspektiv 

• Styrande för statliga 
myndigheter. Rådande för 
kommun och region 

• Kulturdepartementet och MUCF 





Ungdomsperspektivet

Bygger på

• ungas egna röster

• kunskap om unga

Unga

• Unga är mångfald individer

• Unga ska stödjas i 
självständighet

• Unga ska ha reellt 
inflytande



Viktigaste frågan för unga? 





Effekter av ungdomsperspektivet

•Relevans (rätt insatt)

•Effektivitet (rätt sätt)

•Legitimitet (högre acceptans)

•Demokrati utveckling (stärker demokratin) 



När ska du alltid ha ett ungdomsperspektiv?

• Är unga en del av målgruppen?

• Berör det identifierade 
problemet eller insatserna på ett 
eller annat sett unga?

• Kan unga vara med och 
genomför lösningen på 
problemet?   



Unga

Kommunen



Viktigt att skilja på begreppen

Information (envägskommunikation)

Delaktighet (kan upplevas olika)

Inflytande (riktig chans att påverka)

Makt (formell och informell)



Referens XXX



(Inget ämne)
Från: frida samuelsson (fridolin5@yahoo.com)
Skickat: den 16 oktober 2007 07:02:17
Till: Linus Wellander (king_linus@hotmail.com)

Linus, jag vet inte hur jag ska skriva detta, kanske finns inget bra satt. Jag skulle kunna skriva om det magont jag haft efter vart senaste msn-snack, eller om tvivel och oro. Men jag tror att vi redan pratat om det i alla olika former.
Jag har kysst en kille. Det fick mig att ma uruselt, fick migC att grata, fick mig att vilja krakas. Men det klarnade aven upp nagot av det jag kanske innerst inne tankt den senaste tiden, att det borjar bli dags att ga vidare. Jag vet att jag gor dig oerhort illa genom att
skriva detta, men det ar min fasta tro att det vore varre att inte gora det. Jag vet aven att konsekvenserna kommer att bli harda pa alla mojliga satt. Jag ar ledsen. Ledsen att jag inte kunde fa det att fungera, att jag sarar dig...jag vill bara att du ska vara glad och lycklig
och jag ar ledsen att jag inte ar ratt person att gora dig det.

FANFANFANFANHELVETESFAN!!!! Kanns som om jag bara skriver stela ord. Fraser. Antar att det inte finns nagra bra ord. I alla fall kan jag inte saga dem. Tror kanske att du forstar. Du brukar forsta det mesta. Jag har verkligen gjort mitt yttersta och forsokt pa alla satt
och vis, men det kanns inte helt ratt. Och jag kan inte inte kanna ratt, det blir inte bra for nagon av oss.
Ar livradd att du ska avsky mig, inte vilja prata med mig mer. Men pa nagot satt kanns det egoistiskt att saga det. Att jag skulle kunna se dig som min basta van kanns som en utsliten klyscha, men den ar sann. Du ar verkligen en alldeles enastaende fantastisk person. 
Snall, snygg, om, rolig, sexig, smart, forstaende...jag skulle kunna halla pa i evighet och skryta om dina fortjanster, vilket jag ocksa gjort for Camilla som undrar vad det ar som ar fel. Det enda jag kan saga ar att det inte kanns helt ratt...later ju torftigt som forklaring, 
men det kan inte hjalpas. Hoppas bara att du vet hur mycket jag tycker om dig och vet vilken underbar kille du ar. Jag vill dig allt gott.

Varma kramar, Frida
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• (Inget ämne)

• Från: frida samuelsson (fridolin5@yahoo.com)

• Skickat: den 16 oktober 2007 07:02:17

• Till: Linus Wellander (king_linus@hotmail.com)

Linus, jag vet inte hur jag ska skriva detta, kanske finns inget bra satt. Jag skulle kunna skriva om det magont jag haft efter vart senaste msn-snack, eller om tvivel och oro. Men jag tror att vi redan pratat om det i alla olika 
former.

Jag har kysst en kille. Det fick mig att ma uruselt, fick migC att grata, fick mig att vilja krakas. Men det klarnade aven upp nagot av det jag kanske innerst inne tankt den senaste tiden, att det borjar bli dags att ga vidare. Jag 
vet att jag gor dig oerhort illa genom att skriva detta, men det ar min fasta tro att det vore varre att inte gora det. Jag vet aven att konsekvenserna kommer att bli harda pa alla mojliga satt. Jag ar ledsen. Ledsen att jag inte 
kunde fa det att fungera, att jag sarar dig...jag vill bara att du ska vara glad och lycklig och jag ar ledsen att jag inte ar ratt person att gora dig det.

FANFANFANFANHELVETESFAN!!!! Kanns som om jag bara skriver stela ord. Fraser. Antar att det inte finns nagra bra ord. I alla fall kan jag inte saga dem. Tror kanske att du forstar. Du brukar forsta det mesta. Jag har 
verkligen gjort mitt yttersta och forsokt pa alla satt och vis, men det kanns inte helt ratt. Och jag kan inte inte kanna ratt, det blir inte bra for nagon av oss.

Ar livradd att du ska avsky mig, inte vilja prata med mig mer. Men pa nagot satt kanns det egoistiskt att saga det. Att jag skulle kunna se dig som min basta van kanns som en utsliten klyscha, men den ar sann.           

Du är verkligen en alldeles enastående fantastisk 
person dina fortjanster, vilket jag ocksa gjort for Camilla som undrar v. Snäll, snygg, omtänksam, 
rolig, sexig, smart, förstående...jag skulle kunna halla pa i evighet och skryta om ad det ar som ar fel. Det enda jag kan saga ar att det 

inte kanns helt ratt...later ju torftigt som forklaring, men det kan inte hjalpas. Hoppas bara att du vet hur mycket 
jag tycker om dig och vet vilken underbar kille du är. 
Jag vill dig allt gott.
•

• Varma kramar, Frida
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• (Inget ämne)

• Från: frida samuelsson (fridolin5@yahoo.com)

• Skickat: den 16 oktober 2007 07:02:17

• Till: Linus Wellander (king_linus@hotmail.com)

Linus, jag vet inte hur jag ska skriva detta, kanske finns inget bra satt. Jag skulle kunna skriva om det magont jag haft efter vart senaste msn-snack, eller om tvivel och oro. Men jag tror att vi redan pratat om det i alla olika former.

Jag har kysst en kille. Det fick mig att ma uruselt, fick migC att grata, fick mig att vilja krakas. Men det klarnade även 
upp något av det jag kanske innerst inne tänkt den senaste 
tiden, att det börjar bli dags att gå vidare. Jag vet att jag gor dig oerhort illa genom att skriva detta, men det ar min fasta tro att det vore 

varre att inte gora det. Jag vet aven att konsekvenserna kommer att bli harda pa alla mojliga satt. Jag ar ledsen. Ledsen att jag inte kunde fa det att fungera, att jag sarar dig...jag vill bara att du ska vara glad och lycklig och jag ar ledsen att jag inte ar ratt person att gora dig det.

FANFANFANFANHELVETESFAN!!!! Kanns som om jag bara skriver stela ord. Fraser. Antar att det inte finns nagra bra ord. I alla fall kan jag inte saga dem. Tror kanske att du forstar. Du brukar forsta det mesta. Jag har verkligen gjort mitt yttersta och forsokt pa alla satt och vis, men det 
kanns inte helt ratt. Och jag kan inte inte kanna ratt, det blir inte bra for nagon av oss.

Ar livradd att du ska avsky mig, inte vilja prata med mig mer. Men pa nagot satt kanns det egoistiskt att saga det. Att jag skulle kunna se dig som min basta van kanns som en utsliten klyscha, men den ar sann. Du är verkligen en 
alldeles enastående fantastisk person dina fortjanster, vilket jag ocksa gjort for Camilla som undrar v. Snäll, snygg, 
omtänksam, rolig, sexig, smart, förstående...jag skulle kunna halla pa i evighet och skryta om ad det ar som ar fel. Det enda jag kan saga ar att det inte kanns helt 

ratt...later ju torftigt som forklaring, men det kan inte hjalpas. Hoppas bara att du vet hur mycket jag tycker om dig och 
vet vilken underbar kille du är. Jag vill dig allt gott.
•

• Varma kramar, Frida
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Politiskt aktiv 6 %

Stand-by 47 %

Oengagerad 21%

Desillusionerad 27 %

47 %

27 %

21%

6 %

Referens XXX



Grupper med behov av särskilt stöd

• Unga hbtq-personer 

• Unga med 
funktionsnedsättning

• Unga nyanlända

• UVAS (Unga som varken 
arbetar eller studerar)

• Unga från socioekonomiskt 
utsatta områden



Grupper med behov av särskilt stöd

• Bristande inflytande och 
delaktighet i beslut som rör 
deras liv

• Sämre psykisk och fysisk hälsa

• Behov av mer meningsfull fritid 
och mötesplatser

• Ses primärt som en grupp, inte 
som unga



MUCF stöd



Vilka ska med?
Ungas sociala inkludering i Sverige

Ylva Saarinen



Vad baseras detta på?

Fokusgrupper med unga

• 17-23 år 

• 12 st. fokusgrupper

• 3 timmar per fokusgrupp

Nationell enkät till unga 

• Representativt urval 

• 16-25 år



Social inkludering



Känner sig unga inkluderade?
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Riket Stad Utsatta områden Landsbygd

I hur stor utsträckning upplever du att du är inkluderad i 
Sverige som land?

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



Stärker tillhörighet

• Hemkänsla i 
bostadsområdet

• Andra 
gemenskaper

Försvagar tillhörighet

• Negativ bild 
av orten 

• Låg representation

• Ej likvärdig 
utformning

Hur beskriver unga sin tillhörighet?



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?



• 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 du stärka ungas inkludering

Stöd ungas egen 
organisering och 

föreningslivet

Alla orter är bra –
på sitt sätt

Utvidga ungas 
nätverk

Prata om normer

Lyssna på unga 
och undersök 
ungas behov

Skapa trygga 
sammanhang





Tack för mig!

Kontakt: 
Linus Wellander 
Linus.wellander@mucf.se
070-2479897
mucf.se 
facebook.se/mucf.se
#civsam





ENGAGEMANG 



MENINGSFULLT



AKTIV



HJÄLTE



KUL+AKTIV+HJÄLTE=



FANTOMEN



KUL



KUL

AKTIV



KUL HJÄLTE

AKTIV



Vad är viktigast att satsa på? Åk 2

skapa arbeten för unga 57%

skola 42%

arbete mot kriminalitet 33%

hälsa 26%

arbete mot främlingsfientlighet och rasism 24%

idrottsanläggningar 22%

äldreomsorg 21%

kollektivtrafik, till exempel bussar och tåg 20%

motverka diskriminering i samhället 16%

bostäder 14%

ställen där ungdomar kan träffas 14%

arbete för jämställdhet 12%

arbete för miljön 12%

barnomsorg 11%

gator, vägar och cykelbanor 11%

att minska bruket av alkohol/droger 10%

pengar till föreningar 10%

arbete för integration 4%

pengar till kultur 2%

Vad är viktigast att satsa på? Åk 8

skapa arbeten för unga 39%

arbete mot kriminalitet 37%

skola 37%

arbete mot främlingsfientlighet och rasism 28%

minska bruket av alkohol och droger 26%

hälsa 24%

idrottsanläggningar 21%

arbete för miljön 19%

ställen där ungdomar kan träffas 18%

äldreomsorg 16%

pengar till föreningar 15%

bostäder 13%

kollektivtrafik, till exempel bussar och tåg 13%

gator, vägar och cykelbanor 12%

barnomsorg 12%

motverka diskriminering i samhället 11%

arbete för jämställdhet 10%

pengar till kultur 4%

arbete för integration 2%

Resultat LUPP Sandviken 2013



Film om ungdomsperspektivet 
www.mucf.se/nabo



LYSSNA
Återkoppla



Hur ser världen ut?
- Rita en världskarta









BEJAKA
Va positiv



TRÄNA
Återkoppla



MOD



Meningsfult

Aktivt

Lyssande

Positiv

Mod

Hjältar



INGET ÄR OMÖJLIGT
(men det underlättar om man vet hur man gör)



Ungdomspolitikens mål 

Alla ungdomar ska ha:

- goda levnadsvillkor

- makt att forma sina liv

- Inflytande över 
samhällsutvecklingen



En metod för dialog med unga

Steg 1. Tydligt mandat och syfte  

Steg 2. Rätt unga för ämnet 

Steg 3. Rätt metod

Steg 4. Inbjudan

Steg 5. Trygga rum 

Steg 6. Återkoppling, Återkoppling och Återkoppling. 

Steg 7. Mellan mötena 


