
19 PRINCIPER
för att stötta ungas utövande 
och organisering i kulturlivet



Det här är en uppsättning principer som 
Folk You tagit fram, med hopp om att 
inspirera dig som arbetar med att stötta 
ungas utövande och organisering inom 
kulturlivet. 

De är till för  dig som planerar för eller 
arbetar med en verksamhet eller ett 
projekt med ambitionen att inkludera 
unga i olika processer.

Principerna kan plockas ut enskilt eller så 
kan du välja att använda dig av dom alla.
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Allmänna råd innan
ni drar igång



1. Fundera kring varför ni vill 
involvera unga.
Varför vill ni involvera unga i er verksamhet eller projektet ni ska 
genomföra? Är det så att ni brinner för att barn och unga ska få ha 
inflytande i sitt eget kulturliv? Är ni i behov av föryngring i er 
verksamhet? Eller är det helt enkelt bara ett krav från 
bidragsgivaren bakom ert projekt? Finns det kanske någon helt 
annan anledning? Hur det än ligger till - formulera er och skaffa er 
en gemensam bild av varför. 

Vad som driver er är viktigt att klargöra för den interna 
kommunikationen - för förståelsen er emellan som arbetar med 
projektet eller verksamheten. För er kommunikation utåt är det 
också viktigt, så att er målgrupp vet vad ni drivs av och varför ni vill 
att de ska komma till just er.



2. Arbeta utifrån syfte 
snarare än målbilder.
När ni inkluderar andra och lägger utförandet i andras händer är det klokt att 
lägga alla tydliga målbilder på hyllan. De kan riskera att styra projektet för 
mycket. Sträva mot att processen styrs av ett syfte snarare än mål. 

Etablera en tydlig gemensam riktning i uppstarten, och låt den sedan 
vara utgångspunkt för en utforskande process. Det innebär att ni inte 
känner till eller har en tydlig bild av utkomsten från början, utan arbetar 
mot en okänd utkomst med syftet som utgångspunkt. Det öppnar upp för 
att omforma processen under dess gång.

Ni kan förstås arbeta mot ett önskat scenario, men tänk på att öppna upp 
för en gemensam utforskande process om ni verkligen vill inkludera och 
samskapa med er målgrupp.



3. Var tydliga med 
vad ni bjuder in till.
Bjud in! Men se också till att vara tydliga med vad ni 
bjuder in till när unga inkluderas i 
skapandeprocessen. Vilka förväntningar finns och 
vilka skyldigheter har den som engagerar sig? Se till 
att vara tydliga med vad “erbjudandet” är.  

Det måste finnas något värdeskapande för den som 
engagerar sig i ett sammanhang. Att bli ombedd att 
delta och få magkänslan att det mest handlar om att 
det ska se snyggt ut utåt, medan diskussioner förs 
över ens huvuden, är ingen höjdare. Symbolisk 
medverkan, där unga har rätt att delta men som 
passiva lyssnare, känns sällan bra.



4. Involvera er målgrupp 
redan från början!
Engagera unga i skapandet av materialet ni 
ska ta fram, oavsett om ni ska göra ett 
evenemang, en marknadsföringskampanj 
eller någon annan form av produkt. Skapa 
delaktighet från starten, redan vid 
formulerandet och planeringen av projektet. 
Då blir det lättare att fokusera på relevanta 
problem eller behov, istället för att göra 
sådant som inte efterfrågas eller är intressant 
för målgruppen.

Planera för hur ungas kunskaper, insikter och 
perspektiv kan tas tillvara i projektets alla 
faser, från planering till uppföljning. Fundera 
kring hur ni kan hitta unga att 

bjuda in, om de ska kompenseras på något 
sätt och vilka aktiviteter som kan 
genomföras. Ska ni kanske hålla intervjuer, 
bjuda in till workshops, använda er av unga 
ambassadörer eller ha en fokusgrupp? 

Var samordnare men bjud in målgruppen att 
arrangera. De som projektet är till för har 
bäst förståelse för vilka behov som finns och 
gör förmodligen arbetet med att nå 
målgruppen bäst själva. Vilka delar av 
processen kan ni bjuda in till att samskapa? 
Fundera också kring vilka delar ni inte vill 
bjuda in till och varför.



5. Nå unga i skolmiljön!
Skolan är för många unga det rummet utanför hemmiljön där en vistas mest. 
Det är en fördel - här kan ni lätt nå en stor grupp unga som är på samma plats 
samma tid på dygnet. Passa på att nå dem där för att tala om att ni finns! 

En annan fördel är att många unga från olika håll kan nås här, oavsett vilket 
kulturellt kapital de bär med sig hemifrån. Om möjligheten att engagera sig 
inom eller konsumera kultur bara synliggörs i miljöer där unga med 
kulturintresserade föräldrar rör sig så nås inte alla. Bostadsort, 
socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå eller andra olikheter spelar 
stor roll in i vilka som rör sig i vilka miljöer på fritiden.

Skolan kan vara en viktig plats för att så frön till ungas engagemang. Här kan 
kunskap om föreningslivets roll i ett demokratiskt samhälle nå ut till fler. Skolan 
kan vara en fin mötesplats mellan unga och civilsamhället.



För större inkludering, 
förnyelse eller föryngring i

redan etablerad verksamhet



6. Tänk medskapande - ni kan 
allra minst ha en fokusgrupp!
Låt unga ha ett inflytande i det ni gör. För oss är kulturskapande av unga 
för unga eftersträvansvärt, men fundera på hur det kan appliceras i lagom 
grad även om ni är vuxna som leder ett projekt. Graden av delaktighet 
som passar kan variera stort beroende på sånt som projektets form och 
vilka åldrar en riktar sig mot. 

En minsta grad av inkludering skulle till exempel kunna vara att ha en 
fokusgrupp. Bjud in målgruppen att ha delaktighet i organiserings- och 
skapandeprocessen i den mån ni kan. Hur kan er verksamhet eller ert 
projekt skapas tillsammans med och inte bara för unga? Kan det kanske 
till och med skapas av unga helt och hållet? 



7. Kom ihåg att 
förändring är nödvändig!
Är ni i behov av föryngring i er verksamhet eller bjuder ni in ett nytt gäng 
att arbeta vidare med ett projekt år efter år? Kom då ihåg att förändring är 
nödvändig! Handlar det om bevara något som redan finns så kan det 
potentiellt sett bli svårt. Ibland bjuds unga in till föreningar eller 
verksamheter som funnits i flera år och drivits av samma personer av 
rädsla för att den ska dö ut. Det blir lättare att bjuda in andra att delta och 
skapa engagemang om det görs med ambitionen att nå nya perspektiv och 
en utveckling av verksamheten. 

Att förvalta samma sak som någon annan byggt upp är inte alltid 
motiverande. Här gäller det att släppa taget. För att föryngra och få med 
unga måste det finnas möjlighet för dem att förnya och förändra. Hur kan 
ni förbereda er på förändring och att verksamheten kan ta okända 
riktningar innan ni bjuder in till deltagande?



8. Var tydliga med graden av 
ansvar och makt
Vilket ansvar och vilken makt att ta vilka 
beslut har den som engagerar sig? Förväntas 
personen delta i beslutsfattande eller 
handlar det mer om att informeras och få 
utdelade uppdrag av de vuxna? Det kan 
kännas olustigt att gå in i en process som 
gett sken av att vara medskapande, för att 
sedan upptäcka att beslutsfattandet sker 
någon annanstans. Samma känsla kan 
uppstå om en får ansvar att ta stora beslut 
och från början inte förväntat sig detta.

Var tydliga med graden av frihet som 
upplåts när ni jobbar i projekt 
tillsammans med unga. Var transparenta 
med var bestämmande och makt att ta 
vilka beslut ligger. Har de som bjudits in 
rätt att initiera frågor medan de vuxna 
fattar besluten, eller har de även rätt att 
fatta besluten tillsammans med de 
vuxna? Kanske har de unga rätt att fatta 
beslut medan endast vuxna initierar 
frågorna?



9. Ha i beräkningen att 
delaktighet tar tid!
I vilken grad ni än bjuder in unga till att delta i ert projekt eller i er 
verksamhet - ha i beräkningen att det kommer ta tid! Detta gäller 
förstås vilken målgrupp som helst när det kommer till att bjuda in 
till delaktighet och inflytande i processer. Fler kockar i soppan 
innebär fler ingredienser och längre koktid. 

Ska ni bjuda in unga att ha inflytande måste ni vara förberedda på 
att det kommer kräva mer tid från er sida. Även om det kan verka 
motsägelsefullt tar det ofta mer tid att ge andra uppgifter än att 
göra dem själv - tills att det spiller över och projektet eller 
verksamheten blir helt självstyrd förståss.

Det tar mycket mer tid att ta in andras tankar och åsikter än att sitta 
och fundera på egen kammare! Hur kan ni förbereda er och skapa 
förutsättningar för det innan ni bjuder in?



10. Undersök vad som främjar 
och hämmar engagemang
Bena ut var ni kan bli bättre i strävan mot att få fler unga engagerade i ert 
projekt eller i er verksamhet. Fråga målgruppen snarare än att sitta och fundera 
på egen kammare. Vill ni inkludera unga i era aktiviteter behöver ni bidra till att 
skapa pepp och engagemang.

Att rekrytera kan vara svårt och utmaningarna slutar nödvändigtvis inte när en 
person har gått med. Nästa utmaning blir ofta hur kan vi få personer och 
grupper att verkligen bli aktiva i arbetet. Ofta handlar det om att bjuda in till ett 
lustfyllt och meningsfullt sammanhang till att börja med! Behöver ni till 
exempel fler som är intresserade av att sitta i er styrelse? Det kanske inte är det 
roligaste för många till att börja med, men kan kännas lustfyllt efter ett tag när 
en varit involverad i ett givande sammanhang en längre tid.

Vilka strategier, verktyg och metoder kan vara bra för er att använda sig av för 
att skapa engagemang? Vad bidrar till ungas engagemang och vad hämmar det? 



11. Språkbruk kan inkludera 
och exkludera
Undersök och utveckla vilka ord och vilket språkbruk ni använder kopplat 
till er verksamhet eller ert projekt. Orden ni väljer att använda kring det 
ni gör kan avgöra om verksamheten blir inkluderande och exkluderande 
för olika människor.

Mycket spelar roll för hur lätt vi tar till oss kommunikation; såsom 
ålder, bakgrund eller läskunskap. Till exempel kan ord som erhålla 
och erlägga vara svåra att förstå för någon som är ny i svenska 
språket, medan ord som få och betala kan användas för att skapa ett 
mer inkluderande språk.

Vilka ord använder ni idag för att beskriva det ni gör? Hur tror ni att 
ert språkbruk påverkar vilka som förstår er verksamhet och söker 
sig till den? Går det att använda enklare ordval och grammatik?



12. Val av bilder kan 
inkludera och exkludera
Tänk över vilka människor som finns 
representerade i de foton eller i det bildmaterial 
ni använder i er kommunikation. Igenkänning 
och en känsla av att vara välkommen är väldigt 
viktigt.

Vilka bilder ni väljer att använda i 
kommunikationen kring det ni gör kan avgöra 
om verksamheten känns inkluderande eller 
exkluderande för olika människor. Vilket typ av 
bildmaterial använder ni idag som representerar 
er verksamhet utåt? Hur tror ni att bildvalen 
påverkar vilka som söker sig till er?



13. Kom ihåg att “barn och 
unga” inte är en målgrupp
När vi pratar om delaktighet i kulturlivet så buntas ofta alla människor under en 
viss åldersgräns ihop i begreppen “barn och unga”. Den mångfald som finns 
inom vuxenvärlden finns förstås också bland barn och unga. En mångfald av 
perspektiv, värderingar och erfarenheter som gör att barn och unga inte kan ses 
som en och samma enhetlig grupp. Den unga åldern är dock ett ytterligare 
lager, och det finns frågor som är särskilt viktiga för just barn och unga.

Så kom ihåg att “barn och unga” inte är en och samma grupp, trots att vi talar 
om en avgränsad åldersgrupp. Detta kan tyckas som en självklarhet, men är 
något vi ofta glömmer i kulturpolitiska samtal. Därför kan det vara värdefullt att 
löpande påminna sig om detta.

Utmejsla vilken målgrupp ni egentligen har. Vilka personlighetstyper vänder ni 
er till och vad är viktigt för dem? Vad är deras behov och önskningar? Vilka 
intressen, värderingar, beteenden och attityder har de? Hur lever de? Var möter 
vi dem? Lyhördhet och ödmjukhet är viktigt. Lär känna er målgrupp!



14. Fundera över vilka 
unga som nås och inte nås

Vilka söker sig på egen hand till er verksamhet och vilka 
måste ni arbeta lite extra för att nå? Sådant som ålder, kön 
och om en till exempel är boende på landsbygd eller i olika 
områden av en stad kan spela in här. 

Vilka känner sig redan självklara att vända sig till er och hur 
kan ni nå dem som inte känner till att ni finns? Hur kan ni 
göra det tydligare för fler målgrupper att ni är till för och 
finns där för dom?



För uppstart och stöd
i självgående ungdomsverksamhet



15. Stötta med det tråkiga
- lämna över det roliga!
Unga producerar och konsumerar kultur konstant, både på etablerade och 
självorganiserade ytor. De skapar nya kulturuttryck, ordnar möten, skapar nätverk och 
engagerar sig i samhällsfrågor. Ofta av sig själva utan att nödvändigtvis organisera sig 
inom föreningsformen - välja styrelse, skriva protokoll och allt det där andra som för 
många känns torrt och tråkigt. Här kan ni komma in med stöttning. För en grupp som 
redan utövar utan att nödvändigtvis ha en tydlig organisationsform kan det kännas som 
en tröskel att skapa förening. Ofta behövs det dock för att kunna söka bidrag eller tas på 
allvar i olika sammanhang.

Kulturupplevelser, rörelser och skapande uppstår oftast ur lust och engagemang. För att 
främja ungas organisering måste det vara lätt att driva och engagera sig i föreningar. 
Lägg krut på att hjälpa till med och lära ut det administrativa, och lämna samtidigt den 
roliga biten i händerna på unga själva. Förhoppningsvis kan vi på sikt visa att det inte 
behöver vara särskilt svårt, och genom att hjälpa till över tröskeln sedan överlämna 
även den biten till unga själva.



16. Sträva efter att vara 
lagom drivande
- och backa lagom
Var går gränsen mellan att vara stöttande, drivande och att råka ta 
över? Det är lätt att bli peppad på projekt själv som samordnare 
eller stödperson för en ung projektgrupp, men gå inte in och 
klampa i de ungas kreativa och skapande rum.

Samtidigt är det viktigt att inte råka backa för mycket, och skapa en 
känsla av att ha blivit lämnad och övergiven hos gruppen ni finns 
där för att stötta. Det här är en balansakt som ser helt olika ut i 
olika grupper. Kommunicera med de ni involverat och försök skapa 
ett klimat där gruppen pratar öppet om vad de behöver för stöd och 
var de vill känna sig fria att göra som de vill. 

Det kan vara svårt att veta vad en behöver i början när en precis 
engagerat sig i ett sammanhang. Hur kan ni vara lyhörda och ha en 
kontinuerlig kontakt genom hela processen se till att ni finns där 
med driv när det behövs? Försök att skapa ett förtroende från start 
och en kultur av att be om hjälp när en behöver det!



17. Bjud in till att påverka det 
offentliga rummet
Upplåt rum i det offentliga till ungas egna initiativ och uttrycksformer! Unga ska 
inte bara bjudas in till att skapa och uttrycka sig i det dolda. Att visa upp vad en 
skapat och synas när en engagerat sig är något som skapar driv och stolthet.

Många lockas av att göra sin röst hörd och lämna avtryck i det offentliga 
rummet, genom exempelvis gerillaslöjd, -odling, graffiti och annan gatukonst. 
Det som ges utrymme att synas i det offentliga ger ofta ringar på vattnet. Det är 
ett konkret sätt att påverka samhället i praktiken. För de som vill syssla med 
konst och kultur i relation till samhället är det offentliga rummet spännande att 
utforma. Unga bör ges makten att påverka och förändra, bland annat genom att 
skapa konst och kultur. 

Vidgat deltagande och ungas rätt att ta del av, påverka och skapa konst och 
kultur på sina egna villkor handlar mycket om att anförtro rum till ungas 
initiativ och uttrycksformer.



18. Stärk förmågan att fortsätta 
när projektet är över.
Om ni gör ett tillfälligt projekt - lägg då grunden under projektperioden 
tillsammans med de unga ni har bjudit in, utifrån ambitionen att ge verktyg 
för fortsatt självorganiserad drift efter dess slut. Oavsett om det handlar om 
att i projektet skapa en fysisk plats, ett evenemang, en förening eller något 
helt annat. 

Ge verktyg till de unga att utveckla sitt ledarskap och sin organisation på lång 
sikt. Det kan till exempel handla om att ge kunskap om gruppdynamik, 
ledarskapsutveckling, teoretisk kunskap om civilsamhället, 
organisations/föreningskunskap. Eller så handlar det om att bidra med andra 
långsiktiga resurser som lokaler, verktyg, ett kontaktnät inom ideell sektor.

Vad behövs i just det sammanhang ni arbetar med för att det ni vill skapa ska 
fortsätta på lång sikt? Hur ska projektet fortsätta drivas när ni lämnat över 
stafettpinnen, och hur kan ni förbereda för detta så väl som möjligt?



19. Inspirera till hållbart 
engagemang
Social hållbarhet är en förutsättning för ungas välmående i sitt 
engagemang och för en stabil och långsiktig verksamhet. Bygg ett hållbart 
engagemang från början och följ upp löpande! Skapa förutsättningar för 
att förebygga och motverka negativ stress.

Utbrändhet bland engagerade unga är ett stort och allvarligt problem - för 
organisationer, samhället och personerna det drabbar. Var en 
motståndskraft mot den trenden. Problemen med stress är på många sätt 
strukturella och ett fundamentalt annorlunda arbetssätt i 
ungdomsrörelsen kan krävas för att lösa dem. Tänk på den långsiktiga 
hållbarheten i projektet eller verksamheten, även när tiden för uppgifter 
kan kännas knapp. 

Arbetar ni mot ett gott syfte är det också viktigt att arbeta mot en 
bärkraftig arbetskultur. Verksamheten kan hamna i negativa spiraler - när 
en grupp känner att arbetet blir för mycket kan personer hoppa av och de 
som blir kvar belastas då ännu mer. För ideellt engagerade unga kan det 
vara en första erfarenhet av arbete. De mönster som skapas i början av 
någons engagemang kan vara viktiga för deras fortsatta relation till 
engagemang och arbete. Hur kan ni arbeta utifrån ett gott exempel?
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