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1 BAKGRUND OCH VAL AV UNDERSÖKNINGSPROBLEM 

Social exklusion bland ungdomar har blivit allt vanligare i vårt samhälle och varit ett 

aktuellt tema i medier och för kampanjer de senaste åren. I och med våra studier i soci-

alpedagogik har vi fattat intresse för ungdomars delaktighet och bestämde oss för att 

behandla ämnet även i vårt examensarbete.Vi är främst intresserade av hur ungdomar 

upplever sin delaktighet i dagens samhälle och vilka åtgärder kunde vidtas för att öka 

delaktighetskänslan hos dem. 

 

Det moderna samhället beskrivs av flera sociologer som ett risksamhälle, där den reflex-

iva moderniseringen leder till risker som hotar individernas och samhällets säkerhet och 

trygghet. Dagens samhällsliv präglas av oförutsägbarhet och arten av risker har föränd-

rats i och med bland annat globalisering och teknologiska framsteg. Exempel på hot 

som kännetecknar risksamhället är social utstötning, marginalisering, förändringar i ar-

betsliv och familjeliv samt upplösning av sociala och kulturella gemenskaper. (Madsen 

2006:75-76; Giddens 2000:76-77) Dessa faktorer orsakar social exklusion och margina-

lisering i allt större grad i vårt samhälle. Theodor Wilhelm presenterade redan i början 

av 1960-talet tanken om att samhället hotar att utstöta de unga på grund av samhällsför-

ändringar under moderniseringen. Han syftade inte då endast på enskilda individer med 

riskbeteende utan hela ungdomen är enligt honom i riskzonen för marginalisering och 

därmed ligger hela samhället i fara. (Hämäläinen & Kurki 1997:120) 

 

Marginalisering innebär att individer eller grupper är utestängda från de sociala rättig-

heter välfärdsstaten har som uppgift att erbjuda, exempelvis utbildning, arbete eller bo-

stad. (Madsen 2006:138-139) För att garantera unga människor dessa rättigheter är 

bland annat Ungdomslagen en del av den finska lagstiftningen. Ungdomslagens 

(72/2006) syfte är att bland annat stöda de ungas utveckling, förbättra uppväxt- och lev-

nadsvillkor och stärka den sociala identiteten. Stärkning av den sociala identiteten inne-

bär till unga inriktade åtgärder för att förhindra utslagning. 

 

Arbetslöshet anses vara ett av de allvarligaste problemen i det västerländska samhället. 

De effekter arbetslöshet har på individens fysiska, psykiska och sociala välmående är 

speciellt skadliga för ungdomar, som är i början av sitt arbetsliv och inte ännu utvecklat 
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en fast yrkesidentitet. Då de ekonomiska, sociala och kulturella band, som knyter sam-

man individen och samhället, stegvis på grund av arbetslöshet löses upp, finns en hög 

risk för utslagning. Den unga blir utesluten ur den sociala gemenskap som präglar stu-

die- och arbetsliv och förlorar sociala kontakter och motivation i vardagen. (Myrskylä 

2011:9; Tuppurainen 2009:10-11, 22) För att förebygga ungdomsarbetslöshet och mar-

ginalisering av ungdomar har en ungdomsgaranti utarbetats. Ungdomsgarantin är en 

kampanj som strävar efter samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter, nä-

ringslivet och organisationer för att förebygga utslagning av unga. Enligt Ungdomsga-

rantin är utbildning en av de mest effektiva sätten att förebygga utslagning av unga 

människor. Både Ungdomslagen (76/2006) och Ungdomsgarantin strävar efter att för-

stärka ungas delaktighet i samhället genom att försäkra möjligheter att delta i behand-

ling av ärenden som gäller dem och erbjuda stöd i form av utbildnings- och arbetsplat-

ser. (Ungdomslagen 2006; Ihalainen et.al. 2013) 

 

Dessa statliga åtgärder för förebyggande av exklusion och social utslagning stöder vår 

uppfattning om att social exklusion och marginalisering bland unga är ett problem i vårt 

samhälle. Vi hoppas att vi genom vårt examensarbete kan bidra till utvecklandet av 

ungdomsarbete i fråga om ungdomarnas delaktighet och förebyggande av utslagning.              

1.1 Ungdomsarbete 

Ungdomslagen (72/2006) har som syfte att stöda unga i sin utveckling och till ett själv-

ständigt liv, främja aktivt medborgarskap och socialt deltagande samt förbättra ungdo-

mars uppväxt- och livsvillkor. Värderingar som lagen står för är gemenskapskänsla, 

gemensamt ansvar, jämlikhet, multikulturalitet, internationalitet, sunda levnadsvanor 

samt respekt för omgivningen och liv. Ungdomsarbetet, som verkställs av kommunerna 

och tredje sektorns organisationer, genomför arbete med unga utgående från de syften 

och målsättningar som Ungdomslagen ställt upp. Målgruppen för den service och verk-

samhet som ungdomsarbete erbjuder är ungdomar och unga vuxna under 29 år. Ung-

domsarbete stöder den unga till aktivt medborgaskap, vilket kräver målinriktad aktivitet 

i samhället från den ungas sida. Socialt förstärkande är centralt i arbetet, vilket innebär 

åtgärder med syftet att förbättra livskunskapen hos unga och förebygga social exklusion. 

Ungdomspolitiken i sin tur definieras för att gynna ungas uppväxt- och livsvillkor. En-
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ligt Ungdomslagen (72/2006) bör de unga ha möjlighet att delta och vara delaktiga i be-

handling av och beslutsfattande gällande ungdomsarbete och -politik. Den ungdoms-

verksamhet och -politik som kommunerna upprätthåller innefattar bland annat verksam-

het inom idrott och kultur, internationell och mångkulturell verksamhet och vid behov 

ungdomsverkstäder. (Institutet för hälsa och välfärd 2014) 

 

Ungdomsverkstäder erbjuder olika former av arbetsträning för arbetslösa unga och har 

visat sig vara en betydelsefull och fungerande verksamhetsform för inkludering av ung-

domar som riskerar att bli utslagna ur samhället. Verkstädernas främsta syfte är att väg-

leda unga till utbildning och arbete för att förebygga exklusion. Utbildningsministeriets 

allmänna riktlinjer och rekommendationer för verkstadsverksamhet understryker verk-

samhetens roll i att öka den ungas chanser att bli antagen till utbildning, avsluta sina av-

brutna studier eller komma in på arbetsmarknaden. I verkstaden arbetar den unga enligt 

sina egna förutsättningar, med stöd av professionella som erbjuder handledning såväl 

individuellt som i grupp. En individuell plan utarbetas för de ungdomar som deltar i ar-

betsträningen i ungdomsverkstaden. Verksamheten bör erbjuda den unga service och 

stöd med hjälp av ett mångprofessionellt nätverk, vilket underlättar övergången från 

ungdomsverkstaden till studie- eller arbetsliv. (Institutet för hälsa och välfärd 2014) 

 

Ungdomsverkstaden vi samarbetar med finns i Södra Finland och riktar sina tjänster till 

ungdomar och unga vuxna i åldern 16-28 som saknar studie- eller arbetsplats och riske-

rar att bli utslagna. Verksamheten har som målsättning att genom att förbättra ungas 

möjligheter till studier och arbete motarbeta och förebygga marginalisering av ungdo-

mar. Eftersom klienternas livssituationer är väldigt olika, erbjuds stöd, träning och 

handledning enligt individuella behov. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att kartlägga ungdomars uppfattningar om delaktighet 

och få en bild av deras upplevelser om faktorer som inverkar på delaktighetskänslan i 

vardagen. Vi strävar efter att beskriva upplevelser av delaktighet ur ungdomarnas syn-

vinkel. Våra frågeställningar är följande: 

 

Vad betyder delaktighet för ungdomarna? 

 

Vilka faktorer påverkar känslan av delaktighet? 

 

Hur kan känslan av delaktighet hos unga ökas? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskning vi använt oss av i vårt arbete har vi funnit genom databassök-

ningar. Vi har koncentrerat oss på forskning från de senaste 10 åren för att de skulle 

vara möjligast relevanta för oss i detta arbete i och med att samhällsförändringar, social 

utveckling i samhället och globalisering sker i snabb takt och påverkar vilka utmaningar 

ungdomar möter. Vi har letat med sökorden youth, young, youth center, society, partici-

pation, osallisuus, nuor*, delaktig*, ung*, samhäll* i olika kombinationer i databaserna 

SAGE, EBSCO, Sosiaaliportti, Google Scholar och kommit fram till fem studier som vi 

anser relevanta och har använt som underlag för vår forskning. 

 

"Finding our way: Youth participation in the development and promotion of youth men-

tal health services on the NSW Central Coast" (Howe, Bachelor & Bochynska 2011) är 

en forskning gjord av The Central Coast Children and Young People's Mental Health 

(CC CYPMH) i New South Wales, Australien. De erbjuder olika typer av service för 

personer med mental ohälsa i Central Coast regionen och startade ett projekt med syfte 

att utveckla sin service för att möta ungas behov. I projektet användes en modell för att 

främja de ungas delaktighet i utvecklandet av denna service, vilket resulterade i att 16 

stycken 15-25 åriga ungdomar deltog i processen för att försäkra att servicen bland an-

nat skulle vara lättillgänglig och tröskeln för att ta kontakt så låg som möjligt. 
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Metoden för utförandet av forskningen var multitriangulär och bestod av tre delar: en 

enkätundersökning om förväntningarna inför projektet, en temaintervju i grupp i slutet 

av projektet samt en analys av en klippbok och inspelade intervjuer med de unga som 

utförts under projektet. Resultaten av forskningen visar inte hur ungdomarna påverkat 

utvecklandet av servicen, utan koncentrerar sig på de ungas upplevelser av att vara del-

aktig i projektet. En stor del av deltagarna hade personliga erfarenheter av mental ohälsa 

och uppskattade att de hade möjlighet att delta i utvecklingen av servicen för unga med 

liknande problematik. Deltagandet i projektet gav de unga träning i olika färdigheter, 

bland annat arbete i grupp, kommunikation och att tala inför publik, och de nämnde 

även kamratstöd och vänskap som en av de viktigaste personliga resultat av projektet. 

De viktigaste teman som presenterades i resultatet var betydelsefullheten i att få på-

verka, känslan av att vara värdefull och bli lyssnad till samt känslan av empowerment. 

De kände även att projektet i sin helhet hjälpte dem i återhämtningen av de egna upple-

velserna av mental ohälsa de kämpat med. 

 

Vi anser denna forskning betydelsefull för vårt arbete på grund av vikten som läggs på 

delaktighet och empowerment hos ungdomar som lider av mental ohälsa. Även datain-

samlingsmetoden är delvis den samma som vi kommer att använda oss av, temaintervju 

i grupper. Metoden har i denna forskning visat sig vara en fungerande och ändamålsen-

lig metod i forskning gällande ungdomar och deras delaktighet. 

 

”Youth and Youth Coordinators Perspectives on Youth Involvement in Systems of 

Care” är en kvalitativ forskning utförd av Gyamfi Phyllis (2007) i USA. Syftet med 

forskningen var att kartlägga sätten på hur unga inom mentalvården känner sig delakt-

iga, speciellt inom planeringen av verksamheten och beslutsfattande, detta genom foku-

serade gruppintervjuer. Andra teman i forskningen var ungdomsarbetarnas roll inom 

arbete med ungdomar med mental ohälsa och utmaningar gällande ungas delaktighet, 

allt detta sett från de ungas och ungdomsarbetarnas perspektiv. 

 

Metoden som användes i denna forskning var främst fokuserade gruppintervjuer. Denna 

metod var relevant för forskningen på grund av att informanterna fick genom detta 

känna nyttan av kamratstöd, och gruppintervjuerna blev mer diskussionsartade på detta 

sätt. Teman som togs upp i gruppintervjuerna, var för det första hur och om de unga 
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känner sig delaktiga i rehabiliteringen och i samhället. Andra teman som togs upp var 

ungdomsarbetarnas roll och uppgift inom arbete med unga med mental ohälsa och vilka 

utmaningar som kan uppstå i fråga om delaktighet hos unga, samt diskussion kring stra-

tegier som kunde användas för att motarbeta dessa utmaningar. 

 

Gruppintervjuerna utfördes i två olika faser. I den första fasen delades respondenterna in 

i två olika typer av grupper. I den andra fasen delades respondenterna in i fem olika fo-

kusgrupper, var av två av grupperna bestod av ungdomsarbetare och tre av grupperna av 

ungdomar. I resultatet kom det fram att både de unga och ungdomsarbetarna tyckte att 

olika typer av ungdomsgrupper kunde vara till hjälp då man försöker få unga mer del-

aktiga. I dessa grupper skulle de unga få diskutera öppet om problem, och komma med 

idéer gällande förbättring av verksamheten. Detta skulle öka både delaktighet och em-

powerment. De unga, såväl som ungdomsarbetarna, tyckte att det skulle vara viktigt för 

de unga att kunna ge feedback till beslutsfattarna gällande verksamheten, och att denna 

feedback skulle tas i beaktande. Gällande vilken roll ungdomsarbetarna har, framkom 

det att de spelar en viktig roll i att försöka få de exkluderade ungdomarna att känna sig 

mer inkluderade i deras egen vardag och i samhället, samt stöder ungdomarna i alla ty-

per av vardagssituationer. Ett övergripande problem i servicen av unga med mental 

ohälsa var att de unga inte kände till sina egna rättigheter, och att ungdomsarbetarna 

hade blivit tillsagda att inte informera de unga allt för mycket om vilka rättigheter de 

har. Vi valde denna artikel eftersom vi anser den vara relevant med tanke på artikelns 

syfte och metod. 

 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, SOCCA och Heikki Waris institutet 

har i samband med projektet Lapsen Kanssa (Med barnet) utfört ett utvecklingsarbete 

inom barnskyddet gällande systematiskt socialt arbete med barn med fokus på barnets 

delaktighet i processen. Heikki Waris institutet är en forsknings- och utvecklingsenhet 

för socialt arbete. Forskningen går under namnet “Suunnitelmallinen sosiaalityö lapsen 

kanssa” (Muukkonen 2008) och har som syfte att få fram barnets synvinkel och fästa 

uppmärksamhet vid barnets upplevelser av tiden som klient för barnskyddet, samt öka 

planmässigheten i socialt arbete. 
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Projektet genomfördes i Helsingforsregionen under ett års tid. Tanken var att utföra ett 

utvecklingsarbete i samspel med fältet, det vill säga tillsammans med klientfamiljer 

inom barnskyddet. Utvecklingssocialarbetarna och enskilda socialarbetare i Helsingfors, 

Esbo och Vanda utförde tillsammans klientarbete med utvalda familjer i ett halvt till ett 

års tid. Sju barn i åldern 4-17 år och 11 föräldrar deltog i projektet. Som metod för data-

insamling användes multitriangulering, en metod som strävar till att kombinera och in-

tegrera olika typer av data, då socialarbetarna använde sig av såväl intervjuer och enkä-

ter som observering under projektets gång. 

 

Denna forskning hade som mål att utreda dimensionerna för barnets delaktighet inom 

barnskyddet för att kunna utveckla arbetet och öka barnets och föräldrarnas delaktighet 

under arbetsprocessen. Resultatet av forskningen tyder på att barnets delaktighet i arbe-

tets alla skeden stöder förverkligandet av den skyddsfunktion barnskyddet strävar till att 

ha. En välfungerande barnskyddsverksamhet möjliggörs genom barnets delaktighet. 

 

Även denna forskning har vi valt att använda som underlag för vår undersökning på 

grund av att fokuset ligger på barnets delaktighet. Forskningen är även aktuell och väl-

digt relevant för oss då den utförts i en liknande miljö där vi kommer att utföra vårt ar-

bete. 

 

”The role of families in shaping youth social participation: evidence from Singapore” 

(Ng 2009) är en forskning gjord i Singapore 2008. Syftet med forskningen var att ta 

reda på faktorer som påverkar ungas delaktighet i sociala sammanhang, vilka är de unga 

som tar åt sig ledarskapspositioner, och främst vilken roll familjen har gällande ungas 

delaktighet. Tyngdpunkten i forskningen lades på två olika faktorer; vilken roll har för-

äldrarnas utbildning i ungdomarnas känsla av delaktighet? Och vilken roll har mängden 

av stöd föräldrarna ger ungdomarna, i ungdomarnas känsla av delaktighet. 

 

Metoden som användes i forskningen var enkätundersökning. Frågor som informanterna 

fick svara på handlade om de ungas deltagande inom olika typer av sociala aktiviteter 

och grupper. Är de unga aktiva i diskussionsgrupper, sportgrupper, konstgrupper eller 

religiösa grupper, och om så är fallet, hur aktiva är de och har de någon gång varit i nå-

gon typ av ledarskapsposition? De familjerelaterade påståendena handlade för det första 
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om hur höga föräldrarnas förväntningar om den unga är från skalan 1-5, t.ex. ”Jag för-

väntas klara mig bra i skolan”, och för det andra, hur högt stödet från föräldrarna är från 

skalan 1-5, t.ex. ”Jag känner mig uppskattad för den jag är” och ”Vi kommer överens 

med varandra”. Informanterna fick även svara på frågor gällande föräldrarnas utbild-

ningsnivå samt hur ungdomarna själva klarar av olika typer av sociala situationer. 

 

Resultatet av forskningen visar att unga som är mer involverade i olika typer av sociala 

aktiviteter kan bättre hantera alla typer av sociala situationer, samt har god anpassnings-

förmåga. Då både föräldrarnas förväntningar samt stödet från föräldrarna är högt, är 

sannolikheten att de unga blir mera aktiva i sociala aktiviteter större. Då ökar även käns-

lan av delaktighet hos den unga. Forskningen visar även att då modern har en hög ut-

bildning är chansen att den unga är intresserad av ledarskapspositioner stor. Artikeln 

behandlar faktorer som påverkar ungas delaktighet, vilket är relevant för vår forskning. 

 

“DelSam 1 - Delaktighet i samhället - Om stöd till ungdomar på väg in i arbetslivet” är 

ett projekt gjort i Helsingfors (Björkenheim, Montonen m.fl. 2013). Syftet med pro-

jektet var att utveckla metoder med tyngdpunkten på delaktighet som hjälper till att ef-

fektivera det stöd ungdomar som riskerar att bli utstötta behöver för att bli aktiva och 

välmående medborgare. Det andra syftet med projektet var att utveckla mer ändamåls-

enliga samarbetsformer mellan ungdomsverkstäder och andra aktörer som arbetar med 

att hjälpa och stöda ungdomar att komma in i vuxenlivet. Samarbetspartnerna för pro-

jektet var i huvudsak tre olika ungdomsverkstäder, en i Helsingfors och två i Raseborg. I 

den ena ungdomsverkstaden diskuterade ungdomarna och verkstadens personal om 

framtid. Efter diskussionerna fick ungdomarna förbereda egna presentationer som de 

presenterade under ett seminarium. Processen avslutades med en slutdiskussion med 

ungdomarna och personalen. Den andra verkstaden arbetade med projektet enligt 

BIKVA-processen, en arbetsprocess med fyra olika nivåer där ungdomarna och perso-

nalen var involverade. Syftet med processen var att komma fram till olika sätt att ut-

veckla de kommunala ungdomsverkstäderna. Processen avslutades med en presentation 

för politiker. Ungdomarna som medverkade i projektet kom fram till många olika typer 

av förbättringar som kunde göras för att arbetslösa unga skulle klarar sig bättre. De unga 

ansåg att grundskoleelever borde få tidigare och mera individuellt stöd i att fundera på 

framtiden. De ansåg också att det skulle vara lättare för unga att välja rätt yrke om de 
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fick mera kunskap om arbetslivet, och att det borde vara betydligt lättare att kunna byta 

utbildningslinje om man känner på sig att man valt fel linje. Professionella på ung-

domsverkstäderna borde ha bättre kontakt med de olika arbetsgivarna så att ungdomarna 

skulle få lättare praktikplatser och på så sätt lättare att komma in i arbetslivet. De pro-

fessionella på ungdomsverkstäderna borde göra mer skräddarsydda lösningar för varje 

ungdom. Ungdomarna ansåg att det absolut borde finnas olika typer av dag- och grupp-

verksamheter med låg tröskel för de ungdomar som har extra svårt att komma in i ar-

betslivet för att undvika passivering, detta skulle till exempel kunna lösas genom att 

unga lättare kunde få deltidsarbete. 

 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), projektä-

gare för DelSam I, har startat projektet DelSam - Delaktig i samhället II, som bygger på 

resultat av DelSam I. Syftet med projektet är att utveckla samarbetet mellan socialt ar-

bete, ungdomsverkstäder och andra aktörer, samt att utveckla det förebyggande ung-

domsarbetet, för att effektivera stödet till ungdomar. Målgruppen är unga som avslutat 

grundskolan och upp till 29 år som är marginaliserade eller i risk att marginaliseras. 

 

Enligt FSKC:s infobrev 12/2013 har en ansökan om fortsatt finansiering för projektet 

lämnats in, då DelSam III med fokus på förebyggande arbete, förväntas starta år 2014. 

DelSam - projektens målgrupp och syfte ligger väldigt nära våra, och deras relevans för 

vår undersökning är väldigt hög, då de utförts i svenskfinland i liknande miljö och i 

samarbete med samma typ av verksamhet som vår samarbetspartner. 

 

I alla studier framkom ungas känsla av delaktighet i deras vardag eller i samhället. Stu-

dierna visar att känslan av att vara delaktig är en viktig aspekt för ungas välbefinnande. 

För unga är det viktigt att de har känslan av att de kan och har möjlighet att påverka i 

sin egen vardag och i samhället. Kamratstöd och känslan av att höra till och känna sig 

delaktig i en grupp är viktigt för ungdomar. Att som ung kunna vara med i ett projekt 

eller i något annat grupparbete där det arbetas för ett gemensamt mål ökar känslan av 

delaktighet och empowerment. Att öva unga att arbeta i grupp är ett bra sätt att få dem 

att känna sig värdefulla och hjälper dem att öva på samarbete med andra individer. 

Känslan av att bli lyssnad till, samt ökad självkänsla förstärks hos den unga med hjälp 

av grupparbete. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här kommer vi att presentera den teoretiska referensramen för vår undersökning. Ef-

tersom vi har som syfte att kartlägga ungdomars upplevelser om delaktighet, är social-

pedagogiken en självklar grund vi bygger vårt arbete på. Vi har i huvudsak fokuserat 

oss på delaktighet, empowerment och medborgarskap inom socialpedagogiken. Vi har 

även tagit upp teorier kring arbete och utbildning som är relevanta med tanke på vår 

studie. 

3.1 Socialpedagogik 

De övergripande begreppen inom socialpedagogiken är social inklusion och exklusion. 

Social inklusion handlar om att innefatta och medräkna någon i en grupp eller i sam-

hället. Social exklusion är raka motsatsen till inklusion, och betyder att man håller nå-

gon utanför en grupp eller samhället. (Madsen 2006:171-173) Jönhill (2012:39-40) be-

skriver inklusion och exklusion som tillhörighet eller avsaknad av tillhörighet till olika 

delar av samhällets sociala system. Han poängterar att inklusion och exklusion alltid är 

partiellt, då en individ kan vara inkluderad i en viss grupp men inte i en annan. 

 

Socialpedagogiskt arbete strävar till att skapa och upprätthålla de sociala relationerna 

mellan individen och gemenskapen i samhället, speciellt vid konflikter mellan dem. In-

klusion och individens rätt att vara en del av samhället eller en grupp är en central ar-

betsmetod inom socialpedagogiken. Dess grundläggande målsättning är att förebygga 

social exklusion och arbeta för att de redan utslagna individerna skall åter inkluderas i 

den samhälleliga sociala gemenskapen. (Madsen 2006:11-12, 171-173, 178) I dagens 

samhälle har socialpedagogikens offensiva perspektiv blivit synligare, vilket betyder att 

det förebyggande arbetet har fått en allt större roll. Då socialpedagogiken kom till i bör-

jan av 1990-talet, var huvudmeningen att stöda personer som hamnat utanför samhället, 

med andra ord stöda individer som blivit exkluderade från samhället eller grupper. So-

cialpedagogiken kännetecknades då av tanken om integration som lösning vid sociala 

konflikter. De marginaliserade grupperna betraktades som ett hot mot samhället och 

skulle genom anpassning till samhällets normer, normalisering, integreras i samhället. I 

och med paradigmskiftet från integration/utstötning till inklusion/exklusion, strävar so-
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cialpedagogiken idag till att förändra samhällets uppfattningar och förväntningar om 

normalitet och se mångfald som ett samhälleligt värde istället för att försöka minska på 

diversiteten och reducera olikheter. Den sociala och kulturella mångfalden ska dessutom 

avspeglas i samhällets institutioner. Globaliseringen av det moderna samhället har ökat 

den kulturella mångfalden (Giddens 2003), vilket med tanke på inklusion innebär nya 

utmaningar för både individen och samhället. Målet med den sociala inklusionen inom 

socialpedagogiken idag är att utvidga samhällets syn på normalitet och se mångfald som 

en värdefull resurs för samhället. Den är ett uttryck för föreställningen om välfärdssam-

hällets utveckling till det rymliga samhället, som syftar på ett samhälle för alla, oavsett 

kön, etnisk eller social bakgrund, särskilda behov eller andra faktorer. Målsättningarna 

för socialpedagogikens strävan efter social inklusion är att utöva och differentiera sam-

hälleliga normalitetsförväntningar, utveckla mångfald till samhälleligt värdefullt och 

skapa möjligheter för allas sociala deltagande. För att nå dessa mål krävs processer som 

skapar gemenskaper, ställer fram mänskliga och materiella resurser i vardagen som stöd 

för utveckling och motverkar alla former av exkluderande processer. (Madsen 

2006:171-172, 178-180, 198; Jönhill 2012:10-11, 43, 139-141) 

 

Socialpedagogen ska i sitt arbete kunna bemöta, stöda, handleda och inspirera klienterna 

ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Madsens (2001:226) "bildningsblomma" är en mo-

dell som beskriver de väsentliga kompetensområden för socialpedagogens arbete. De 

fem kompetenser den består av utgör "grunden för socialpedagogens förmåga till att 

handla som människa och yrkesmänniska". Enligt modellen delas socialpedagogisk 

verksamhet in i fyra praktikfält, det manuella/produktiva fältet för produktiv kompetens, 

det vetenskapliga/experimentella fältet för analytisk och syntetisk kompetens, det 

kroppsliga/musikaliska fältet för expressiv kompetens och det språkliga/sociala fältet 

för kommunikativ kompetens. Socialpedagogens uppgift är att använda de fyra kompe-

tenserna på ett personligt integrerat sätt, en förmåga som kallas för den femte kompe-

tensen. Den produktiva kompetensen kallas även för "handen" och representerar den 

konkreta och materiella produktionens dimension. Socialpedagogen måste alltså kunna 

skapa, ingripa i och omforma sin omvärld, inte endast genom manuella färdigheter utan 

också genom kunskap och insikt i olika tillvägagångssätt och metoder. Den expressiva 

kompetensen representerar den etiska och emotionella dimensionen i socialpedagogi-

ken. Pedagogen måste kunna sätta sig in i andras världar och kunna sätta igång estetiska 
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aktiviteter som teater, dans, rytmik, sång o.s.v. för att frigöra känslor och erfarenheter 

och ge upplevelser. Den kommunikativa kompetensen handlar om socialpedagogikens 

kommunikativa dimension, som kräver insikt i människans samspelsprocesser och nor-

mer i gemenskapen. Den kommunikativa kompetensen har både en kunskapssida och en 

praktisk sida, av pedagogen krävs både kunskap om vad som är det goda i samhället och 

livet och en handlingskompetens som handlar om att kunna organisera och planlägga 

under ett pedagogiskt perspektiv. Den analytiska/syntetiska kompetensen representerar 

kunskapsdimensionen i socialpedagogiskt arbete och kräver handlingar som siktar på att 

utveckla en djupare och bredare kunskapsbas. Den femte kompetensen är socialpedago-

gens allsidiga bildning, som kräver att pedagogen kan integrera de fyra kompetenserna 

och använda och utveckla dem i all sin socialpedagogiska verksamhet. Den femte kom-

petensen är den allra viktigaste av socialpedagogens kompetenser, eftersom den gemen-

samma samverkan av de fyra kompetensfälten är avgörande i den socialpedagogiska 

verksamheten. Ett enskilt fält fungerar inte till fullo utan de övriga kompetenserna, ing-

en enskild kompetens är tillräcklig i sig själv. (Madsen 2001:226-234) 

 

Det socialpedagogiska arbetet kan enligt Madsen (2006:13, 19-20) delas in i fyra kärn-

områden; personer med nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga, omhändertagande 

av barn och ungdomar utanför hemmet, socialt utsatta och sårbara vuxengrupper och 

uppsökande och förebyggande socialpedagogiskt arbete. Även om dessa är kärnområ-

den inom den socialpedagogiska praxisen, kan socialpedagogiken som begrepp, ämne 

och tankesätt tillämpas i hela samhället inom olika områden. 

3.1.1 Delaktighetens betydelse för individen 

Delaktighet är ett annat centralt begrepp inom socialpedagogiken och kan utforma sig 

på många olika sätt. Inom socialpedagogiken arbetar man från ett brukarperspektiv, så 

att det är brukaren som hela tiden är i fokus. Klienten måste kunna vara med då eventu-

ella förändringar görs i verksamheten, vilket ökar på delaktigheten hos brukaren. (Ru-

uskanen 2011:105-107) Delaktighet som begrepp kan tolkas på många olika sätt. Då 

man talar om delaktighet inom den sociala branschen handlar det främst om integrering 

och normalisering. Speciellt personer som känner sig utslagna är det viktigt att få deras 

vardag normaliserad genom att känna samhörighet med andra människor och få dem 
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integrerade i olika typer av sammanhang, så att delaktighetskänslan hos dem ökar. På 

samhällsnivå kan man se delaktighet som en sammankopplande faktor mellan männi-

skor, delaktighet fungerar som en förutsättande faktor för att ett samhälle skall kunna bli 

ett samhälle. (Gustavsson 2004:11) 

 

Det grundläggande syftet med medborgarfostran är att utveckla den enskilda individens 

förmåga att leva i gemenskap med andra. För att uppnå detta krävs aktivt deltagande i 

olika former; deltagande i växelverkan med andra och i gemensam verksamhet, att delta 

i, uppehålla och bygga upp vardagen, och känslan av att vara delaktig i sitt eget liv samt 

förmågan att bestämma riktningen för sitt liv. Socialpedagogikens huvudsyfte är delak-

tighet, som baserar sig på interaktion individer emellan. Delaktighet kan delas in i tre 

olika grader. Den lägsta graden av delaktighet är deltagande som mottagare vilket inne-

bär att individen är konkret närvarande där det händer, är mottaglig för vad andra gör 

men passiv till den grad att ifrågavarande individ följer efter vad de andra gör och gör 

mycket litet själv. Då individen är delaktig endast som mottagare kan ifrågavarande in-

divid också vara aktiv men då utan att själv ta initiativet och endast göra efter andra. 

Andra graden av delaktighet är deltagande som ställningstagare, vilket innebär att indi-

viden vill vara delaktig genom att själv påverka, men har endast möjlighet i att påverka 

till en så pass låg grad att det nödvändigtvis inte leder någonstans, exempel på detta är 

att rösta i val. Den högsta graden av delaktighet är deltagande som verkställare. Indivi-

den arbetar aktivt för att nå ett visst mål, allt från aktiv planering till förverkligande. Allt 

är i deltagarens egna händer, och för att kunna nå målet krävs att deltagaren är till fullo 

aktiv samt bär det största ansvaret i förverkligande av målet. Inom socialpedagogiken är 

all typ av delaktighet önskvärt, då man försöker arbeta för att känslan av delaktighet är 

så hög som möjligt hos klienten. (Hämäläinen 2010:111-114) 

 

För att barn och unga skall känna sig delaktiga, söker de sig oftast till personer med 

samma intressen, tankesätt och sätt att handla. Att känna sig jämlik och jämnvärd är en 

förutsättning för att de unga skall känna sig delaktiga med jämnåriga, och på så vis del-

aktiga i sin egen vardag. (Gustavsson 2004:210, 211) 
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3.1.2 Empowerment i socialt arbete 

Empowerment i socialt arbete handlar om att den professionella tror på att klienten själv 

har möjlighet och kapacitet att ändra på sin egen situation och kan samarbeta med klien-

ten med hjälp av till exempel dialogiskt stöd, så att processen blir lättare för klienten. 

Empowerment handlar om att hitta klientens egna resurser och tillsammans med klien-

ten komma fram till metoder för hur klienten själv kan ta vara på dessa resurser. Empo-

werment har två olika dimensioner som är tätt sammankopplade med varandra. Den 

första dimensionen handlar om att klienten tillsammans med den professionella skall 

stärka sin egen självbild och självförtroende. Den andra dimensionen handlar om att den 

professionella skall hitta verktyg för att stärka klientens egen förmåga i att handla i sin 

vardag och i beslutsfattande. (Moula 2009:18,19) 

 

Brukarperspektivet är i starkt fokus i empowermentorienterat socialpedagogiskt arbete. 

Klienten och den professionella arbetar tillsammans där den professionella försöker ar-

beta på ett sätt där det är klienten som styr arbetet. På detta sätt blir klienten mer aktiv 

som i sin tur hjälper personen att bygga upp en bättre självbild. Empowermentorienterat 

socialpedagogiskt arbete stöder klienten till att lära sig problemlösning och kommuni-

kation. Det kanske mest betydande i denna typ av socialt arbete är att klientens styrkor 

försöker starkt lyftas fram, vilket krävs för att individen skall ha känslan av att lyckas. 

För ett lyckat empowermentorienterat socialpedagogiskt arbete krävs det att klienten har 

känslan av att ha kontroll över sig själv, över sin situation samt över den omgivning kli-

enten just då befinner sig i. Det att klienten har kontroll över sin omgivning kan låta vil-

seledande, det betyder inte att personen har kontroll över sina medmänniskor utan bety-

der i detta sammanhang att personen har makt och kontroll över sin egen situation och 

därigenom kunna vara mer självsäker i den omgivning ifrågavarande person befinner 

sig i. Detta hjälper även klienten att bygga upp jämlika och rättvisa relationer med andra 

människor i den egna omgivningen. Att tillsammans som professionell lära klienter att 

arbeta i grupp är en central arbetsmetod inom empowermentorienterat socialpedagogiskt 

arbete. Tack vare grupparbete lär sig individen att på bästa möjliga sätt hitta sina samt 

andras styrkor i gruppen. På detta sätt övar individen samtidigt på att arbeta i grupp och 

därigenom lära sig att samarbeta med andra mot ett gemensamt mål. Med hjälp av 

grupparbete lär sig individen betydelsen av ömsesidigt stöd och informationsbyte och 
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får chansen att öva sig på sina egna sociala färdigheter och utvidga sitt egna sociala nät-

verk. Således stöder grupparbete individen till delaktighet i sin egen vardag och i sina 

egna sociala nätverk. Allt detta stöder klientens välmående. (O’Connor 2006:110,111) 

 

Då man arbetar med ungdomar i empowermentorienterat socialpedagogiskt arbete är det 

viktigt att ta de ungas egna behov och önskningar i beaktande och på allvar. Till ungas 

behov och önskningar hör oftast att få nya erfarenheter, ha känslan av trygghet, känslan 

av att de blir hörda samt känslan av att de tas på allvar. Detta hjälper ungdomar i deras 

personliga utveckling och främjar välmåendet. Unga lär sig främst genom att handla, 

vara själv aktiva och att ha möjlighet att själv prova sig fram. Den unga behöver vara 

självständig för att på bästa möjliga sätt lära sig nya saker och därtill till en viss grad ha 

auktoritativa vuxna som fungerar som förebild och stöder den unga att vara så själv-

ständig som möjligt. Säkerhet är en viktig aspekt som ungdomar behöver. Denna säker-

het får de av vuxna som befinner sig i de ungas olika sociala nätverk. För den sociala 

utvecklingen är det viktigt att de unga känner sig bekräftade. Den unga behöver bekräf-

telse för alla sina handlingar för att känna sig delaktig i situationen. Det är viktigt att få 

bekräftelse av jämnåriga men ännu viktigare är det för den unga att få bekräftelse från 

en auktoritativ vuxen som befinner sig i någon av ungdomens sociala nätverk. Allt detta 

är viktigt att ta i beaktande då man arbetar med empowermentorienterat socialpedago-

giskt arbete med ungdomar. (Moula 2009:139-145) 

3.1.3 Medborgarskapets dimensioner 

Medborgarskap är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt beroende på kon-

text, till exempel skiljer sig medborgarskap i en politiskt kontext från definitionen av 

medborgarskap i en filosofisk kontext. Dwyer (2004:3-4) poängterar att det ändå finns 

likheter mellan de olika synsätten på medborgarskap; medborgarskap anses vara bandet 

mellan samhället och individen, medborgarskap innebär medlemsskap i ett samhälle och 

är därmed en av orsakerna till konflikten gällande inklusion och exklusion och medbor-

garskap är en social status som medför rättigheter och skyldigheter gentemot staten. 
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Med medborgarskap följer rättigheter som kan delas in i tre olika typer: civila, politiska 

och sociala rättigheter. Civila rättigheter garanterar medborgaren en rättslig säkerhet, 

vilket innebär rätt till frihet och jämlikhet inför lag. De politiska rättigheterna erbjuder 

möjliheten att rösta och delta i politiska beslut och processer, medan de sociala rättig-

heterna ger medborgaren rätt till basservice inom den sociala servicen i samhället och 

rätten att ta del av samhällslivet. I utbyte mot dessa medborgerliga rättigheter kräver 

samhället att dess medborgare rättar sig efter de lagar som gäller och normer som råder i 

samhället just då. Sociala rättigheter är en central del av medborgarskap i dagens väl-

färdssamhälle. Syftet är att minska den sociala ojämställdheten, förebygga fattigdom 

och lindra följderna av fattigdom. I praktiken möjliggörs detta genom att medborgaren 

under sin arbetsföra tid genom beskattning deltar i de utgifter som den sociala servicen 

orsakar samhället, för att själv kunna erhålla förmåner och understöd vid behov, exem-

pelvis vid arbetslöshet eller pensionering. (Dwyer 2004:4-7) 

 

Den brittiske sociologen T.H. Marshall talade i mitten av 1900-talet för jämställdhet och 

lika rättigheter oberoende av klass och social status. Han introducerade begreppet soci-

ala rättigheter och ansåg att de skulle tilldelas alla medborgare, inte vara ett privilegium 

för överklassen. Hans essä 'Citizenship and social class' blev grunden för hans välkända 

teori om socialt medborgarskap, som baserar sig på 'de tre rättigheterna', det vill säga 

medborgarens civila, politiska och sociala rättigheter. I sin teori strävade Marshall efter 

att motverka kapitalismen och klassamhället genom att förespråka jämlikhet och med-

borgarens sociala rättigheter. Han menade, att det sociala medborgarskapet ökar delak-

tigheten och försäkrar även den fattigaste medborgarens inklusion och möjligheter till 

deltagande i samhället. (Dwyer 2004:4-6, 38-41; Harinen 2000:41-42) Marshalls teori är 

central för utvecklingen av dagens syn på medborgarskap i välfärdssamhället. Trots 

detta, är den även väldigt omtvistad och har mött en hel del kritik, bland annat har den 

kritiserats för en vag definition av sociala rättigheter, att inte beakta de kostnader sociala 

rättigheter orsakar samhället, att teorin poängterar rättigheter framför skyldigheter, vil-

ket stöder passivitet, samt att teorin inte kan tillämpas universellt. (Dwyer 2004:44-45) 

 

Den moderna synen på medborgarskap som utvecklades under 1900-talet, kännetecknas 

av lika rättigheter och skyldigheter för varje enskild medborgare, men även av ett indi-

vidtänkande som anses ha både positiva och negativa följder. Då ett individtänkande 



23 

 

betonas och varje enskild medborgare erkänns som en individ med de rättigheter och 

skyldigheter som medborgarskapet för med sig, ökar jämställdheten i samhället. Enligt 

Kurki & Nivala (2006:19-20) har samhället genom detta tankesätt förlorat gemenskaps-

känslan, då den statliga gemenskapen är för stor för att medborgaren ska uppleva en 

delaktighet i gemenskapen. Globaliseringen av dagens samhälle har även väckt diskuss-

ion kring de kulturella aspekterna av medborgarskap, samt frågor och tankar gällande 

identitet, delaktighet och medborgarskap. (Kurki & Nivala 2006, s.19-20; Harinen 

2000:41-42) T.H. Marshalls tankar om det sociala medborgarskapet lever kvar och den 

enskilda individens rättigheter och friheter betonas, då dagens välfärdssamhälle ständigt 

kritiseras för den ojämlika fördelningen av resurser. Även om de medborgerliga rättig-

heterna i teorin gäller alla medborgare, är de egentliga möjligheterna att utnyttja och 

använda sina rättigheter och resurser inte de samma för alla. (Harinen 2000:42, 91) 

 

Medborgarperspektivet är även ett viktigt perspektiv inom socialpedagogiken. Inom so-

cialpedagogik går tanken om medborgarskap ut på att utveckla lika villkor för alla, då 

det gäller deltagandet i sociala gemenskaper i samhället. I Finlands lagstiftning definie-

ras kraven för finskt medborgarskap och de rättigheter och skyldigheter den finska 

medborgaren har i förhållande till staten. (Medborgarskapslagen 359/2003) Socialpeda-

gogiken har en subjektiv syn på medborgarskap, där inklusion av den enskilda indivi-

den, de medborgerliga rättigheterna att delta i samhällslivet och jämlikhet understryks. 

(Kurki&Nivala 2006:11; Madsen 2006:173) I FN:s konventioner, som den finska lag-

stiftningen grundar sig på, uttrycks medborgarens rättigheter om tillgång till samhällets 

institutioner oavsett särskilda behov, härkomst etc. Lagen om likabehandling (21/2004), 

som grundar sig på FN:s deklaration om likabehandling, är en av de lagar som grundar 

sig på tanken om social inklusion som lösning på sociala problem som uppstått på grund 

av utstötning. Rätten till deltagande i det samhälleliga livet är alltså en grundläggande 

medborgerlig rättighet som bygger på social inklusion. (Madsen 2006:173-174, 178) 

 

Ett aktivt medborgarskap förutsätter ett deltagande i det sociala samhällslivet, vilket re-

sulterar i social inklusion och en känsla av delaktighet. Delaktigheten i samhället påver-

kas även av personfaktorer, då aktivt medborgarskap även förutsätter en fast identitet 

hos individen. En passiv medborgare uppnår sällan en lika stark delaktighet i samhället 

som en aktiv. (Gustavsson 2004:94; Kurki & Nivala 2006:119, 126) 
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3.2 Arbete och utbildning 

Arbetsmarknadens uppbyggnad och betydelsen av arbete har förändrats i och med glo-

balisering och modernisering av samhället. Förändringarna påverkar såväl samhälls-

strukturen och företag som den enskilda individen. Arbetet upptar en stor del av männi-

skans liv och har en central betydelse för välmåendet. Förutom de ekonomiska 

aspekterna av arbete påverkar ett flertal andra faktorer gällande arbete och arbetsliv den 

enskilda individens välmående. I dagens samhälle är det viktigt för självkänslan att ha 

ett arbete och även om arbetet inte fullkomligt motsvarar människans bild av en motive-

rande och betydelsefull sysselsättning, fungerar det ändå som en strukturerande och sta-

biliserande faktor i vardagen. Vid arbetslöshet saknas den tidsmässiga strukturen i det 

dagliga livet, eftersom arbetet ger en känsla av ordning och vardagen organiseras utifrån 

arbetstider. Förutom att olika färdigheter utövas och aktivitetsnivån hålls hög under ar-

betsdagen, erbjuder arbetet variation då uppgifterna och miljön skiljer sig från hemmets. 

En av de viktigaste egenskaper hos arbetet är de sociala kontakterna. Vid arbetslöshet 

upphör många sociala kontakter som knutits i arbetslivet och möjligheterna att skapa 

och upprätthålla ett socialt nätverk minskar. Arbetet och det sociala liv det möjliggör 

ger individen dessutom ofta en stabil social identitet. Arbetslöshet ökar även risken för 

ekonomisk otrygghet, känslor av meningslöshet och värdelöshet, dåligt självförtroende 

samt isolering och ökad passivitet. (Giddens 2003:325-326;Hammarström 1996:20-21) 

 

Giddens (2003:351) delar in arbetslöshet i två olika typer: tillfällig arbetslöshet och 

strukturell arbetslöshet. Den tillfälliga arbetslösheten kännetecknas av korta perioder av 

arbetslöshet och korttidsanställningar, medan den strukturella arbetslösheten styrs av 

förändringar i samhällslivet och ekonomin. Giddens påpekar även, att arbetslöshet gene-

rellt sett drabbar olika sociala grupperingar på olika sätt. Unga, lågutbildade och invand-

rare drabbas ofta hårdare än personer i medelåldern och högutbildade. 

 

I Finland beräknas graden av arbetslöshet bland ungdomar idag vara högre än hos öv-

riga vuxna. Enligt Arbetsministeriets Arbetspolitiska undersökning (2007) var 9,6% av 

unga, under 25-åringar, arbetslösa och utgjorde 11% av arbetslösa arbetssökande år 

2006. Även om perioderna av arbetslöshet hos ungdomar i genomsnitt är kortare och 

långtidsarbetslöshet mer ovanligt än hos de andra åldersgrupperna, bör fortsatta åtgärder 
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vidtas för att minska all form av arbetslöshet och utsatthet hos ungdomar. (Pitkänen 

et.al. 2007:2-3; Tuppurainen 2009:12) Enligt Nuorisotutkimusseuras publikation från år 

2009 (Tuppurainen 2009:10), är de negativa följderna av arbetslöshet speciellt skadliga 

för unga i början av arbetslivet och leder i många fall till utslagning. 

 

De mest betydelsefulla orsakerna till ungdomars arbetslöshet är svårigheter med att få 

den första arbetsplatsen, kortvariga anställningar samt brist på utbildning och/eller stu-

diemotivation. I Finland beräknas 300 unga årligen bli utan avgångsbetyg från grund-

skolan och 3000 unga utan studieplats efter avslutad grundskoleutbildning. Över dub-

belt fler avbryter sina studier på andra stadiet under första studieåret. Orsaken till att 

många unga besluter sig för att avbryta sina studier eller rentav låter bli att söka till 

andra stadiets utbildning, är i de flesta fall någon form av motivationsbrist samt person-

liga och sociala problem och dåligt självförtroende. Enligt Pitkänen et.al. (2007:5) är 

motivationsbrist vanligt förekommande på grund av den bristfälliga information om al-

ternativa fortsatta studiemöjligheter eleverna i grundskolan erbjuds. Att den unga inte 

blir antagen till den utbildning som personen i första hand ansökt till, påverkar också 

motivationen negativt. Ungdomar som saknar utbildning från andra stadiet utgjorde 

över 60 procent av arbetslösa ungdomar i Nyland år 2006. Enligt forskning påverkar 

föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden den ungas förutsättningar att 

komma in i arbetslivet, till exempel har det konstaterats att 16-18 åringar som blivit utan 

studie- och arbetsplats huvudsakligen kommer från förhållanden där föräldrarna är låg-

utbildade eller arbetslösa. Även kön spelar roll med tanke på riskfaktorer för arbetslös-

het och utslagning, då sociala problem är vanligare hos pojkar. Pojkar kämpar med triv-

sel i skolan, avbrutna studier, svagare livskontroll, ohälsosammare levnadsvanor samt 

högre arbetslöshet, men flickornas andel av marginaliserade och utslagna ungdomar har 

ökat på grund av ökade psykiska problem och missbruksproblem. (Pitkänen et.al. 

2007:4-7) 

 

Ungdomsgarantin hjälper unga att hitta sin väg i livet, vare sig det gäller studie-, eller 

arbetsplats. Syftet med ungdomsgarantin är att hjälpa den unga att komma framåt i livet, 

och riktar sig till under 25 åriga ungdomar utan studie-, eller arbetsplats, och för nyligen 

utexaminerade arbetslösa unga vuxna under 30 år. Ungdomsgarantin hjälper att öka 

ungdomars yrkeskompetens, förstärker ungas möjlighet till ett självständigt liv, samt 



26 

 

garanterar en arbetsplats, möjlighet till arbetsprövning, utbildningsplats eller plats på 

ungdomsverkstad senast tre månader efter att den unga anmält sig som arbetslös. Ut-

bildningsgarantin garanterar en plats i gymnasiet, utbildningsplats på yrkesskolenivå, 

plats på ungdomsverkstad eller plats på rehabilitering för unga utan studie-, eller arbets-

plats som avklarat grundskolan.(Nuorisotakuu 2013) 

 

Skola och utbildning har en central betydelse för socialisationsprocessen hos barn och 

unga. Som socialisationsomgivning är skolan speciellt inriktad på att lära ut kunskaper, 

färdigheter och attityder som samhället kräver av en god medborgare. Socialisation in-

nebär processer som främjar individens sociala utveckling och anpassning till samhället. 

Enligt den funktionalistiska synen innebär socialisation att individen tar till sig de nor-

mer och regler som samhället lagt upp. Detta synsätt ser socialisation som en del av 

fostran som medvetet strävar till att anpassa nya generationer till den sociala, moraliska, 

kulturella, politiska, vetenskapliga och estetiska ordning som de tidigare generationerna 

skapat. För att upprätthålla ordningen i samhället definieras de som inte anpassar sig till 

den rådande samhällsordningen som avvikare, och exkluderas därmed från samhället. 

Enligt den konfliktteoretiska synen som grundar sig på Karl Marx (1818-1883) perspek-

tiv på socialisation i samhället, finns det inte enbart ett accepterat tankesätt, utan olika 

grupper har olika synsätt på omvärlden och samhället och därmed olika mål med socia-

lisation. Avgörande för den samhälleliga socialisationen är då maktförhållandet mellan 

grupperna, då den starkaste gruppens normer och värderingar blir mål för fostran i hela 

samhället. Enligt det konfliktteoretiska synsättet är socialisation maktanvändning som 

upprätthåller en samhällsordning som baserar sig på ojämlikhet. Både den funktionalist-

iska och konfliktteoretiska synen har konstaterats vara otillräckliga i förklarandet av so-

cialisation i det moderna, komplexa samhället. I dagens föränderliga samhälle kan so-

cialisation inte sträva efter anpassning till samhället som tidigare generationer format, 

utan bör erbjuda färdigheter att fungera trots snabba samhällsförändringar. Grunden för 

de moderna socialisationsteorierna ligger i G.H.Meads teori om symbolistisk interakt-

ionism. De baserar sig på växelverkan och kommunikation, då tanken är att socialisation 

sker vid kommunikation mellan individer. I dessa teorier ses människan som ett subjekt, 

som i och med socialisation inte bara fogar sig till sin sociala omgivning, utan även för-

ändrar den. Socialisationen anses ha två dimensioner: den egentliga socialisationen till 

medlem av samhället samt utvecklingen av den egna identiteten, då människan ses både 
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som social varelse och enskild individ. Ur detta perspektiv är skolans uppgift att erbjuda 

möjligheter till aktiv, förhandlande växelverkan där diskussion och ifrågasättning upp-

muntras. Skolmiljön bör ses som ett miniatyrsamhälle där normerna motsvarar omvärl-

dens. Detta ger den unga möjlighet att förbereda sig för vuxenlivet genom att lära sig de 

färdigheter, normer och regler som gäller i samhället. (Kurki & Nivala m.fl. 2006:104-

112) 

 

Socialpedagogiken behandlar individens roll och utveckling i samhället mer omfattande 

än de traditionella socialisationsteorierna. Socialpedagogiken poängterar individens del-

aktighet i samhället och strävar till utveckling av samhället till en gemenskap som stö-

der den enskilda individens utveckling och välmående och erbjuder därmed även nya 

perspektiv för skolsamfund och utbildningsinstanser. Barn och unga spenderar en stor 

del av sin tid i skolan, vilket innebär att skolan är en miljö där de utvecklas såväl fysiskt 

som psykiskt och socialt. För att utveckla skolan till att stöda eleven till att på ett 

mänskligt sätt uppfatta sin omgivning och elevens utveckling till en god medborgare, 

krävs dialogiska metoder för lärande, gruppaktiviteter utanför lektionstid samt möjlig-

heter för eleverna att vara delaktiga och ha inflytande i beslutsfattande. I det socialpeda-

gogiska tankesättet ligger individ, gemenskap och samhälle i naturlig växelverkan med 

varandra och en central målsättning för socialpedagogiskt arbete är att stärka gemen-

skapskänslan och stöda gemenskapen till att identifiera och använda sig av sina resurser. 

(Kurki & Nivala m.fl. 2006:150-157) 

 

Då en person är integrerad i en livssituation eller i samhället innebär det att personen i 

fråga har klarat av att gå enligt den norm som samhället och individen själv satt upp. 

Social exklusion handlar om att en individ under en längre period utesluts från en livssi-

tuation som anses höra till normen, ett exempel på en sådan livssituation är studier. En 

individ har då svårt att kontrollera sitt eget deltagande i en livssituation och därmed 

svårt att själv bestämma sig för att förändra sin egen situation mot det bättre på grund av 

olika hinder utifrån. Marginalisering är en oönskad process både från samhällets och 

individens synvinkel. Det är dock lättare att få en marginaliserad person åter inkluderad 

i samhället än en totalt exkluderad. Som marginaliserad har individen lättare att se sina 

egna resurser och därmed lättare att använda sig av sina egna nätverk för att inkluderas. 

Då en individ hamnat så långt att denne blivit exkluderad har hon extremt svårt att själv 
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se sina egna resurser. Dessutom är de sociala nätverken oftast bristfälliga, i värsta fall 

obefintliga. (Madsen 2006:141-143) 

 

Jönhill (2012: 47-50) och Madsen (2006:141-142) beskriver marginalisering som ett 

socialt tillstånd där den marginaliserade “gränsgångaren” befinner sig på gränsen mellan 

vad som av samhället anses normalt och onormalt, det vill säga gränsen mellan inklus-

ion och exklusion. Marginalisering innebär alltså processer som leder till social exklus-

ion. Gränsen mellan vad som anses normalt eller onormalt är aldrig klar och entydig, då 

den beror på såväl observatörens perspektiv som samhällets normer och förväntingar 

under en viss period eller situation. Orsaken till att en individ blir marginaliserad och 

därmed hamnar i riskzonen för att bli utslagen, handlar inte endast om att samhället inte 

fungerar ”som det skall”, men inte heller om att individen själv bestämmer sig för att bli 

marginaliserad och utstött. Marginalisering definieras utifrån materiella tillgångar och 

tillgång till makt, medan inklusion/exklusion handlar om deltagande eller icke-

deltagande i kommunikation. Samhällets sociala system baserar sig på kommunikation, 

då möjligheten att delta i och påverka kommunikation leder till bland annat politisk 

makt och inflytande över beslut gällande till exempel fördelningen av ekonomiska re-

surser. Samhället kan liknas vid ett kommunikationssystem, då inklusion betyder att ha 

möjlighet och förmåga att kommunicera. Frågan om fördelning är central med tanke på 

inklusion/exklusion, då fördelningen av ekonomiska och materiella resurser samt makt 

är en avgörande faktor för vilka individer eller grupper står i riskzonen för marginali-

sering och därmed större sannolikhet att exkluderas ur samhället. Inklusion och exklus-

ion är en ständigt pågående process för individen, då det moderna samhällets krav 

snabbt utvecklas och ändras. Både Pierson (2010:13, 18) och Giddens (2007:300-301) 

lyfter fram fem aspekter som förorsakar och upprätthåller exklusionsprocessen: fattig-

dom och låg inkomst, bristande tillträde till arbetsmarknaden, svaga eller obefintliga 

sociala nätverk, effekter skapade av omgivningen eller närmiljön, samt exkludering från 

service. Dessa fem aspekter flätas samman och förstärker varandra, vilket leder till att 

exklusionsprocessen förlängs och situationen förvärras över tid. Bristen på socialt stöd 

och svaga sociala nätverk är en central aspekt i den exkluderande processen hos indivi-

der, familjer och grupper. Ett socialt nätverk kan vara stödjande eller destruktivt, delvis 

eller som helhet, och bestå av nära, starka relationer eller avlägsna, svaga band. Det so-
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ciala nätverket består dessutom av såväl individer, familjer och grannskap som statliga 

instanser, organisationer och förrättningar. 

 

Social exklusion som process grundar sig på fattigdom och brist på materiella resurser, 

men påverkar flera dimensioner i det sociala livet, genom brist på tillgång till utbildning 

och arbete, försvagat socialt nätverk samt förlust av självförtroende och möjlighet att 

påverka sin situation och omgivning. Social exklusion anses ha en avsevärd negativ in-

verkan på unga och kan påverka dem långt in i vuxenåren. Ungdomar och unga vuxna 

som avbryter sina studier riskerar att bli exkluderade, då arbetsmarknaden idag ställer 

höga krav på utbildning och olika typer av kunskap hos individen. Arbetslöshet är en 

central faktor med tanke på såväl ekonomi som det sociala nätverket. För personer med 

bristfälliga kunskaper är det en utmaning att komma in på arbetsmarknaden. Dessa 

bristfälliga kunskaper kan handla om brist på utbildning eller så kallade mjuka färdig-

heter (eng. "soft skills"), det vill säga kunskap och färdigheter relaterade till motivation, 

arbete i team eller problemlösning. Det ställs allt högre krav på dessa färdigheter i ar-

betslivet. Ungdomar och unga vuxna har ett missgynnsamt förhållande till arbetsmark-

naden och utgör därmed en utsatt grupp tillsammans med långtidsarbetslösa, ensamför-

sörjare och funktionshindrade. Dessutom är utbildningssystemet i dagens samhälle re-

sultatinriktat och lägger stor vikt på olika typer av skriftliga tentamen och examination-

er. Detta minskar betydelsen och värdet av andra typer av färdigheter. För att förbättra 

ungdomars chanser att placera sig på arbetsmarknaden och förebygga exklusion krävs 

att de som avbryter sina studier får stöd i att utveckla en strukturerad plan för fortsatta 

studier eller arbetsträning. (Pierson 2010:17-18, 93-94; Giddens 2007:303; Madsen 

2006:141-142) 

 

Pierson (2010:48, 94-96) tar upp fem byggstenar för professionella, vilka kan användas 

i syfte att förebygga social exklusion. Han nämner maximering av inkomst och tryg-

gande av grundläggande resurser hos klienten och hennes familj, förstärkning av det 

sociala stödet samt det sociala nätverket och skapande av möjligheter och kanaler som 

möjliggör klientens aktiva deltagande i samhället som åtgärder som kan tillämpas i alla 

former av socialt arbete. Dessutom bör den professionella aktivt skapa och upprätthålla 

ett gott samarbete med myndigheter och organisationer, samt fokusera på utvecklings- 

och förebyggande arbete på samhällsnivå. Förebyggande av social exklusion hos unga 
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omfattar fyra huvudsakliga arbetsområden. Två av dessa är stöd för föräldrar till barn 

med ett utmanande beteende eller vid familjekonflikter samt förebyggande arbete mot 

ungdomskriminalitet och antisocialt beteende. Eftersom utbildning i många fall fungerar 

som en förebyggande faktor för social exklusion, är det viktigt att arbeta för att ungdo-

mar inte avbryter sina studier. Detta förebyggande arbete bör ske i ett tidigt skede, för 

att studiemotivationen hos de unga inte skall sjunka. Det fjärde området innehåller ar-

bete med ungdomar som avbrutit sina studier. För att motivera och engagera den unga 

till aktivitet och väcka viljan att påverka och förändra sin situation, krävs av den pro-

fessionella en förståelse för vilka utmaningar ungdomar möter och kämpar med i vårt 

samhälle idag. Ungdomar vill bli bemötta med respekt och förståelse, bli tagna på allvar 

och tas i beaktande vid beslut. 

4 BESKRIVNING AV METODEN 

I detta kapitel beskriver vi de metoder vi använt oss av i vår studie. 

4.1 Kvalitativ metod 

Då man använder sig av en kvalitativ metod vid insamling av data, är målet att styra den 

information som samlas så lite som möjligt. Respondenten uttrycker sig med sina egna 

ord, på sitt eget sätt och informationen struktureras först vid analysering av den insam-

lade datan. På detta sätt styr inte undersökarens frågor och förutfattade meningar dis-

kussionen och respondentens svar. Öppenheten i den kvalitativa insamlingsmetoden le-

der ofta till att den insamlade datan är väldigt nyanserad, då respondenten fritt beskriver 

sina tolkningar och åsikter. Kvalitativa metoder kännetecknas även av närhet och flexi-

bilitet. Dessa fyra aspekter gör att kvalitativ forskning ofta har en hög intern validitet, 

vilket innebär att den insamlade informationen är djupgående och beskriver verklighet-

en. Kvalitativa metoder är dock väldigt resurskrävande, vilket ofta leder till relativt få 

respondenter och därmed uppkommer problem gällande generaliserbarhet, det vill säga 

den externa validiteten. Den som undersöker måste då ta ställning till om den lilla grup-

pen respondenter representerar några andra än sig själva. Den insamlade datan är även 

svårtolkad och ostrukturerad, vilket kan medföra svårigheter att strukturera och katego-

risera. I och med den detaljrika datan finns det även en risk att man omedvetet silar bort 
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viktig information. (Jacobsen 2003:48-52) Vi har valt att i genomförandet av vår studie 

använda oss av kvalitativa forskningmetoder. Vi är medvetna om de svaga sidorna av 

den typen av datainsamling, men upplever att denna metod är den mest ändamålsenliga 

för oss med tanke på syfte och frågeställningar i vårt arbete. 

4.2 Gruppintervju 

För att få svar på våra frågeställningar har vi använt gruppintervju som metod. Vi har 

samlat sju unga för att diskutera temat i grupp. Eftersom kvalitativa datainsamlingsme-

toder är tidskrävande och den insamlade datan detaljrik, bestämde vi oss för att inte in-

tervjua en större grupp ungdomar. Enligt Jacobsen (2003:92-96) lämpar sig gruppinter-

vjuer speciellt väl för forskning där individens erfarenheter vill lyftas fram, vilket är syf-

tet med vår undersökning. För att diskussionen inte ska spåra ur eller bli osammanhäng-

ande bör temat vara väl avgränsat. Vi strävade dessutom efter att inte ställa för många 

direkta frågor under intervjun, utan endast styra diskussionen åt önskat håll vid behov. 

Vi kan då tala om en fokuserad gruppintervju, eftersom respondenterna under diskuss-

ionen kan ställa frågor till varann medan vi tar en mer passiv roll. Vi använde oss alltså 

av en öppen intervju, som fungerar bäst då respondenterna är relativt få, då undersök-

ningen strävar till att få fram den enskilda invidens erfarenheter, åsikter och hur indivi-

den tolkar och förstår fenomenet som undersöks. 

 

Respondenterna har vi valt tillsammans med professionella som känner ungdomarna 

från förut, för att försäkra att de har personliga resurser, det vill säga förmåga och vilja 

att tala i grupp, för att diskutera våra frågeställningar. Eftersom klienterna på ungdoms-

verkstaden har väldigt olika bakgrund och i många fall lider av psykisk ohälsa eller an-

nan problematik, anser vi det även ur en etisk synvinkel korrekt att välja respondenterna 

tillsammans med de anställda. 

 

 

Eftersom vi valde att göra en en gruppintervju var det viktigt för oss att förstå hur vi 

som ledare av intervjun på bästa möjliga sätt skulle få ungdomarna att känna sig be-

kväma, samt hur vi borde arbeta under intervjutillfället för att nå de mål vi lagt upp för 

gruppintervjun. 
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I början av grupprocessen måste ledaren sätta upp mål och ha en klar och tydlig plan på 

hur arbetet i gruppen skall genomföras. För att gruppen skall kunna nå sina mål är det 

viktigt att ledarskapet utförs så att sammanhållningen och den ömsesidiga tilliten i 

gruppen förblir god genom hela grupprocessen. Grupprocessen behöver inte alltid 

handla om att gruppen tillsammans arbetar för att nå ett förutbestämt mål, målet i en 

grupprocess kan helt enkelt handla om att gruppledaren tillsammans med gruppmed-

lemmarna arbetar för att bevara och stärka gruppdynamiken och sammanhållningen 

inom gruppen. (Stensaasen&Sletta 2008:45, 46) 

 

Det uppstår ofta spänningar inom en grupp, detta beror till stor del på olikheterna som 

finns mellan gruppmedlemmarna. I olika typer av gruppsammanhang är det vanligt att 

gruppmedlemmarnas egna särdrag förstärks ytterligare, och att de även stärker varand-

ras särdrag, t.ex. personer som i normala fall är inåtvända kan bli ännu mer inåtvända 

speciellt då de möter andra personer i gruppen som är utåtriktade och pratsamma. (And-

resen 2002:219) 

 

Ledarens största uppgift är att kunna hålla stämningen god inom gruppen. Starten är 

viktig för att gruppmedlemmarna skall känna sig bekväma och trygga genom hela 

grupprocessen. Ledaren måste se till att inleda träffen med en väl planerad introduktion 

av gruppmedlemmarna. Den ledarstil ledaren väljer påverkar hur gruppen arbetar. En 

demokratisk ledarstil är aktuell då man leder en mindre grupp där målet i arbetet inte är 

att snabbt och effektivt nå ett förutbestämt mål utan där det största målet är att få 

gruppmedlemmarna att känna sig trygga. En demokratisk ledarstil handlar om att man 

som ledare håller i trådarna genom att fungera mera som en stödande mentor än som en 

auktoritär person, och ger utrymme för gruppmedlemmarna att fatta egna beslut och 

komma med egna idéer. Då gruppen är mindre (5-7 gruppmedlemmar) fungerar arbetet 

oftast effektivare, förutsatt att gruppmedlemmarna känner sig trygga med varandra. I en 

mindre grupp är chansen att alla gruppmedlemmar får lika stort utrymme större än i en 

grupp med flera personer. (Önnevik 2010:112-115) 
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Då vi utförde gruppintervjun strävade vi efter att arbeta utgående från den demokratiska 

ledarstilen. Vi ville att gruppmedlemmarna skulle känna sig trygga med varandra och 

med oss, så att diskussionen i gruppen skulle löpa så smidigt som möjligt. 

4.3 Analys 

Innehållsanalys används i de flesta empiriska undersökningar där man använt sig av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod. Denna analysmetod består av vissa bestämda faser som 

underlättar tolkning och bearbetning av insamlad data. Datan delas först in i grupper 

enligt teman som behandlats under intervjun. Övergripande kategorier skapas och fylls 

med innehåll, det vill säga utsagor och citat från intervjun. Därefter räknar man hur ofta 

ett tema nämns för att komma fram till de viktigaste kategorierna och teman som upp-

kommit. Innehållet i kategorierna jämförs sedan med varandra samt tidigare kunskap 

och forskning inom ämnet. Slutligen söks förklaringar till de skillnader och likheter som 

framkommit i den föregående fasen. Syftet med kategorisering av den insamlade datan 

är att förenkla den komplicerade, omfattande data intervjuer resulterar i. Dessutom är 

kategorisering en förutsättning för att man ska kunna jämföra data från olika intervjuer. 

(Jacobsen 2003:139-144) 

 

Den empiriska data vi samlat in har vi analyserat genom innehållsanalys. För att skapa 

en klar struktur har vi kategoriserat texten enligt teman som kom upp under diskussion-

en, i en strävan efter att förenkla den insamlade datan. De temaområden vi kommit fram 

till har vi sedan behandlat utgående från vår teoretiska referensram och den tidigare 

forskning vi presenterat. 

 

 

4.4 Etiska aspekter 

En undersökning innebär alltid intrång i enskilda personers privatliv. En kvalitativ, 

djupgående forskning som vår för med sig risker för kränkande av respondenterna. På 

grund av detta var vi noga med att följa de tre grundläggande etiska kraven vid forsk-
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ning; informerat samtycke, skydd av privatlivet och korrekt återgivning av data. (Jacob-

sen 2003:21) 

 

För det första valde vi våra respondenter tillsammans med professionella som kände 

ungdomarna i fråga från förut. På detta sätt minskade vi risken att välja ungdomar som 

var i en allt för känslig livssituation och kunde tänkas ta skada av att delta i intevjun. 

Genom ett informationstillfälle informerade vi de utvalda respondenterna om undersök-

ningen syfte samt risker och möjligheter som deltagandet kunde tänkas ha innebära, och 

poängterade att deltagandet var frivilligt. (Jacobsen 2003:22-23) För att skydda delta-

garnas privatliv, ställde vi inte frågor som kunde upplevas som känsliga eller för pri-

vata. Vårt val att använda temaintervju i grupp stödde också de etiska aspekterna, då vi 

inte ställde direkta frågor under intervjun, utan deltagarna fick relativt fritt diskutera 

ämnet och ingen var tvungen att kommentera frågor som kändes privata eller känsliga 

för en. Vi ledde diskussionen vid behov mot önskat håll, men ställde inga direkta frågor 

till enskilda respondenter. För att försäkra deltagarnas anonymitet, använde vi oss inte 

av detaljer som var irrelevanta för undersökningens resultat. Vi avlägsnade data som 

kunde bidra till att deltagarna identifierats. Slutligen genom noggrann genomgång av 

insamlad data återgav vi resultaten korrekt och i sitt sammanhang. (Jacobsen 2003:24-

26) 

 

De etiska aspekterna för forskningsprocesser tog vi i beaktande och höll i bakhuvudet 

under hela processen. 

5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkom i den empiriska datainsamlingen. 

Med hjälp av principerna för innehållsanalys har datan kategoriserats enligt teman som 

uppkom under intervjutillfället. 

 

I gruppintervjun med sju ungdomar i åldern 17-25 diskuterades upplevelser av delaktig-

het i samhället och det vardagliga livet. Dessa sju ungdomar saknade vid tidpunkten av 

intervjun studie- och arbetsplats och deltog i verksamheten i en ungdomsverkstad. Av 
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etiska skäl nämns varken namn, ålder eller kön i samband med citat ur intervjun. Båda 

könen fanns representerade i gruppen. 

5.1 Ungas tankar om delaktighet 

Gruppintervjun påbörjades med reflektioner kring begreppet delaktighet. Citaten nedan 

är exempel på vad delaktighet betyder för ungdomarna. Ungdomarna som intervjuades 

fick själva fritt berätta vad delaktighet betyder för dem. För ungdomarna handlar delak-

tighet främst om att vara med och höra till en grupp, de ansåg även att fastän man hör 

till en grupp kan man ändå ha känslan av att man inte är delaktig. 

 

”Det viktigaste med delaktighet är att man har en roll som har betydelse” 

 

”Att folk lägger märket till vad man säger... Om någon uppmärksammar det man säger 

så det ger den känslan att man är liksom delaktig i situationen.” 

 

Ungdomarna som intervjuades ansåg att delaktighet främst handlar om att kunna ge 

någonting till gruppen och att gruppen sedan ger någonting tillbaka, citatet nedan är ett 

exempel på hur en av ungdomarna uttryckte detta. Ömsesidig tillit var en aspekt som de 

unga kopplade starkt till delaktighet, känslan av delaktighet ökar då de andra i gruppen 

lägger märket till vad man säger. 

 

 

”Man ger någonting men sen att man också får någonting av det. Kanske de. Får 

någonting tillbaka.” 

 

En av ungdomarna uttryckte att delaktighetskänslan ökar då de andra i gruppen har 

samma värderingar som en själv, de andra ungdomarna som intervjuades höll med om 

detta, citatet nedan är exempel på detta. Då man är med i diskussioner och deltar i grup-

pens aktiviteter känner man sig delaktig. Ungdomarna poängterade dock att det är vik-

tigt att ha en roll i gruppen som har betydelse för de andra, eftersom det är då man kan 

vara med i diskussioner och får känslan av att de andra i gruppen tar i beaktande det 

man säger. 
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”Om du inte alls värdelägger det som gruppen värdelägger... Att är man delaktig sen 

sist och slutligen?” 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att enligt ungdomarna handlar delaktighet främst 

om att höra till en grupp och dela med sig inom gruppen. Ungdomarna ansåg även att 

det är viktigt  för delaktighetskänslan att man inom gruppen har samma värderingar som 

de andra. 

5.2 Upplevelser av delaktighet i samhället 

Ungdomarna upplevde att det som enskild individ är väldigt svårt att påverka i sam-

hället, vilket i sin tur leder till att känslan av delaktighet minskar. De ansåg att det som 

ungdom är väldigt svårt att påverka, man måste ha en hög status i samhället för att 

kunna påverka. De som är myndiga kan påverka i samhället till en viss grad, genom att 

rösta i val. Genom val kan individen känna på sig att man kan påverka i samhället, och 

tack vare det även känna sig mer delaktig i samhället. Att vara delaktig i samhället kän-

des relativt avlägset för ungdomarna, de hade känslan av att de inte kan påverka på 

samhällelig nivå så mycket som de kanske skulle villa. Citatet nedan är ett exempel på 

hur en av ungdomarna uttryckte detta. 

 

 

”Det skulle ta många år och hela fritiden, om du vill påverka måste du faktiskt jobba 

hårt för det.” 

 

Citatet nedan står för det att ungdomarna poängterade att man på individnivå kan på-

verka i samhället, det att någon gör en god gärning för någon annan kan i långa loppet 

även påverka på samhällsnivå. En av ungdomarna var även medveten om att man kan 

kontakta stadsstyrelsen och ställa frågor, men kände på sig att de knappast tar en på all-

var om en ungdom ringer och ställer frågor om statliga ärenden. 

 

”Man kan göra bara någon liten tjänst för någon, små saker kan påverka också tycker 

jag.” 
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Samtliga ungdomar ansåg att samhällsstrukturen inte fungerar lika bra i praktiken som 

den är i teorin. Denna diskussion ledde vidare till reflektioner kring huruvida vårt sam-

hälle är fritt eller inte. Ungdomarna menade att samhället lagt upp ramar, och de som 

inte kommer överens med dessa ramar faller utanför och riskerar att bli utslagna ur 

samhället. De som anser att dessa ramar är fel känner sig mindre delaktiga i samhället. 

Ungdomarna ansåg att de som är svaga i samhället, oftast unga, har svårt att känna sig 

delaktiga och har svårt att påverka i samhället och därmed sina egna liv eftersom de 

som är starka i samhället styr allt för mycket. Citaten nedan är exempel på ungdomarnas 

tankar om Finlands samhällsstruktur. 

 

”Man säger att det finns frihet, men den här friheten är inom vissa ramar.” 

 

”Tanken är att alla människor har rätt till allting, men när samhället ändå är resursba-

serat så det är de som har resurser som har mest frihet.” 

 

Diskussionen om ungas delaktighetskänsla i samhället avslutades med en diskussion om 

hur det kunde vara lättare för unga att få arbetsplats eller studieplats, och vilka föränd-

ringar de skulle vilja göra för att ungas delaktighetskänsla i samhället skulle öka. Detta 

tema stod ungdomarna nära. Samtliga ungdomar ansåg att staten borde utveckla stödåt-

gärder för företag så att företagen skulle villa anställa flera ungdomar. Staten borde även 

satsa mer på daghem, skola och utbildning. Daghemmen borde ha mindre barngrupper, 

så att personalen skulle ha mera tid för varje enskilt barn. Grundskolan borde förlängas 

eftersom ungdomarna ansåg att unga i högstadiet inte ännu är färdiga att göra de val 

som krävs och att ungdomar inte ännu då inser hur viktigt det är med utbildning. Det 

märktes att dessa tankar uppstod hos ungdomarna på grund av egna erfarenheter, och att 

då de gick i högstadiet inte själva heller förstod vikten av utbildning. En av ungdomarna 

hade under en viss tid haft en social handledare som stött och hjälp till, detta ansåg 

samtliga ungdomar att kunde vara en resurs som många unga kunde ha nytta av. 

 

”Unga människor inser inte hur viktigt det är med utbildning i högstadiet.” 
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”Man måste göra val som man inte är färdig att göra, och om man har gjort fel val 

känner man sig ganska nere.” 

 

”Det som har hjälpt mycket i mitt liv är social handledare. Det skulle vara bra för alla 

att få en social handledare som hjälper med alla möjliga byråkratiska saker.” 

 

Kraven som ställs på ungdomar idag är höga. Som citatet nedan antyder, upplevde ung-

domarna som intervjuades press från såväl familj och släkt som samhället att studera 

och/eller arbeta. Många hade även mött kritik för val av studieplats och yrke, huvudsak-

ligen av äldre människor i sin omgivning. Kraven för att bli antagen till en utbildning 

ansågs vara höga, vilket ungdomarna upplevde att den äldre generationen inte inser. 

Under diskussionen kom ungdomarna fram till att det i dagens samhälle finns fler val-

möjligheter än tidigare, men att samhället ger ett intryck av att det finns mer frihet i val 

än vad det i själva verket finns. De upplevde alltså att samhället styr mer än det ger sken 

av. 

 

“Jag tror att det finns från olika håll liksom press.“ 

 

Ungdomarna kände att pressen från omgivningen påverkade negativt deras motivation 

och mentala hälsa, någon uttryckte även känslor av värdelöshet. “Om det kommer från 

omgivningen att man borde orka med mer än vad man egentligen skulle orka, så blir det 

ganska tungt.“ Ungdomarna var alla överens om att det råder en ständig tävling om 

bland annat studie- och arbetsplatser, vilket leder till en ständig press att prestera, vilket 

i långa loppet kan leda till att unga tappar motivationen totalt. Citatet nedan ger exempel 

på detta. 

 

“Jag tycker att allt är helt för tävlingsinriktat... Överlag i samhället så måste man be-

visa att man är bäst.” 

 

Flera av ungdomarna hade erfarit svårigheter i att få arbete, vilket de trodde kunde bero 

på brist på erfarenhet och utbildning. Några menade dock att dessa brister inte är ett 

hinder för anställning på branscher där det råder personalbrist. Trots höga krav och för-

väntningar som ungdomarna delvis upplevde som omöjliga att leva upp till, tyckte de att 
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de i viss mån kunde påverka sin situation genom att göra väl ifrån sig då de blev givna 

en chans i form av t.ex. praktik eller annan form av arbetsprövning. I citatet nedan häv-

dar en av ungdomarna att de även själva bär ett ansvar över sin situation. 

 

“Men sen är det ju också ganska långt upp till en själv, hur bra man gör ifrån sig” 

 

Den ekonomiska situationen i samhället skapade även diskussion under intervjun. Ung-

domarna var införstådda med att ekonomin och den pågående inflationen påverkar situ-

ationen på arbetsmarknaden, men trodde att den inom en snar framtid kommer att för-

bättras och att arbetslösheten i alla åldersklasser då minskar. 

 

“De som varit på samma arbetsplats så blir lätt uppsagda när det är ekonomiskt svåra 

tider.” 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de viktigaste aspekterna ungdomarna tog upp 

angående delaktighet i samhället var att det som ung är väldigt svårt att påverka i sam-

hället och därmed svårt att känna sig delaktig. De ansåg att det är de starka som klarar 

sig i samhället och de svaga, i detta fall ungdomar, har svårt att påverka eftersom de 

starka enligt ungdomarna inte lämnar rum för unga att kunna påverka i samhället. Ung-

domarna ansåg även att Finlands skol- och utbildningssystem borde förändras, samt att 

det idag läggs alltför höga krav på unga gällande utbildning. Pressen kan ibland bli så 

pass hög att den unga tappar studiemotivationen. 

5.3 Upplevelser av delaktighet i skolan och under studier 

Under intervjutillfället diskuterades vidare kring konkreta platser var ungdomarna inte 

känner/känt sig delaktiga och orsaker till detta, samt vilka åtgärder som kunde vidtas för 

att delaktighetskänslan skulle öka på dessa ställen. Skolan var ett ställe där samtliga 

ungdomar känt sig relativt lite delaktiga, det märktes att detta stod ungdomarna väldigt 

nära, eftersom det uppstod en livlig diskussion kring upplevelser av delaktighet i skola 

samt under utbildning. Ungdomarna reflekterade kring varför de inte kände sig delakt-

iga i skolan. Samtliga ungdomar ansåg att detta berodde på att klasserna var väldigt 

stora och att lärarna hade och har fortfarande en allt för aktiv roll i skolan, medan ele-
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verna i sin tur har en väldigt passiv roll. Ungdomarna menade att det är svårt för elever-

na att påverka och därmed känna sig delaktiga i skolan eftersom skolan redan har klara 

utsatta regler och ramar, då det är läraren som drar lektionerna och eleverna som gör 

efter. Citaten nedan är exempel hur ett par ungdomar uttryckte tankar om delaktighet i 

skolan 

 

”Att kunna påverka är en sak som fattas helt från skolvärlden, för där har man ju en 

helt passiv roll.” 

 

”Någonting som man inte själv kan påverka är kanske inte sådär jätte meningsfullt.” 

 

Ungdomarna berättade att de som var ateister kände sig onödigt mycket utanför i skolan 

till skillnad från dem som hörde till kyrkan. De ansåg att det är onödigt med skilda lekt-

ioner för dem som hör till kyrkan och dem som är ateister. ”Det kändes ganska sådär 

tråkigt och varför måste jag göra sådär... inte vet jag.” De klassister som hörde till kyr-

kan hade sina religionsundervisningar på förmiddagen medan de som var ateister hade 

sina livsåskådnings lektioner under eftermiddagen, vilket ledde till att de unga som del-

tog i livsåskådnings undervisningen hade längre dagar än de andra, och att detta kändes 

extremt orättvist. ”Så vad är skillnaden egentligen, bara för att vi inte hörde till kyr-

kan...” 

 

Vidare diskuterades vilka förändringar som borde göras i skolan för att unga skulle 

känna sig mer motiverade att gå i skolan och till fortsatta studier. De berättade att som 

ung ser man inte meningen med studier, lärarna borde vara bättre att motivera elever till 

studier. Ungdomarna ansåg att det skulle vara bra med mer praktiska uppgifter så att 

eleverna hade en möjlighet att vara mer aktiva i skolan, samt att det som lärs ut i skolan 

borde övas i praktiken så att det skulle vara intressantare och kännas mer meningsfullt. 

Ungdomarna ansåg att en av de största orsakerna till att elever inte känner sig motive-

rade i skolan är om läraren inte heller är motiverad och intresserad av ämnet. Citatet ne-

dan är exempel på hur en av ungdomarna uttryckte detta. 

 

”Allt som man gör borde man koppla till verkligheten. Någonting som man läser från 

en bok är det sedan svårt att koppla till verkligheten, så man skulle behöva mera någon 
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form av praktik eller bara praktiska uppgifter som har med ämnet att göra, för då fast-

nar det bättre och man får en bättre förståelse av den saken, och det i sin tur kan väcka 

intresse.” 

 

Ungdomarna diskuterade vidare om ytterligare förändringar som kunde göras i skolan. 

De ansåg att skolan borde ha flexibla arbetssätt, genom att anpassa undervisningen en-

ligt elevernas individuella behov. De menade att det borde finnas mer flexibla, alterna-

tiva undervisningssätt för dem som lär sig långsammare och att eleverna redan i skolan 

kunde ha möjlighet att satsa på sina egna styrkor. Samtliga ungdomar som intervjuades 

skulle själva ha behövt just denna typ av lösning då de gick i grundskolan. Citaten ne-

dan är exempel på ungdomarnas tankar kring detta tema. 

 

”I tidig ålder titta att alla hänger med, och att alla får den undervisning de behöver.” 

 

”Jag tycker att man borde hjälpa människor att hitta deras styrkor.” 

 

Ungdomarna menade att orsaken till att alla inte får den hjälp i skolan som de kanske 

skulle behöva beror till största delen på att lärarna inte har tid för alla elever. De ansåg 

att skolorna borde absolut ha mera assistenter, socionomer och socialarbetare, så att lä-

rarna kunde koncentrera sig enbart på lärande. Dessa assistenter och sociala handledare 

borde vara integrerade i klasserna och hela tiden vara med under lektionerna, så att det 

skulle vara möjligt att strukturera lektionerna enligt elevernas individuella behov. Cita-

ten nedan är exempel på ungdomarnas tankar kring förändringar som borde göras i sko-

lan. 

 

”Det skulle vara viktigt att i skolan inte enbart ha en lärare utan också mera assisten-

ter, socionomer som är med och hjälpa, för alla lär sig i olika takter och har olika be-

hov.” 

 

”Det att timmarna är strukturerade på samma sätt fungerar inte, det skulle behövas en 

individuell plan.” 
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Under intervjutillfället diskuterades även att ämnena i skolan borde uppdateras så att de 

bättre skulle passa in i dagens samhälle. De kom med förslag som att istället för relig-

ionsundervisning i skolan kunde det läras ut om andra kulturer. Förslaget att ha “kultur-

lektioner” ansåg alla ungdomar att skulle vara ett bra ämne att ha i skolan, detta skulle 

förhoppningsvis minska ungas fördomar mot andra kulturer och etniciteter. ”Det som är 

bra med religion i skolan är att man har om andra religioner, bekantar sig med dem, 

det är väldigt viktigt att kunna förstå andra kulturer.” 

 

Vidare diskuterades om fortsatta studier och hur bra de själva under högstadiet blev in-

formerade om studiemöjligheter samt olika utbildningar. Mera handledning i skolan var 

något som ungdomarna poängterade att skulle vara viktigt att ha, citaten nedan är exem-

pel på detta. Ungdomarna ansåg att det i högstadiet borde diskuteras mera om fortsatta 

studier, så att unga skulle få en bättre förståelse för vad som kunde vara intressant och 

vilket utbildningsalternativ som kunde vara bäst för en själv. De hade själva fått mycket 

litet stöd och hjälp från skolan då de skulle söka till fortsatta studier, alla unga som in-

tervjuades ansåg att de absolut hade behov av bättre handledning i detta. Många av ung-

domarna hade börjat studera och märkt mitt under studierna att de valt fel, vilket i sin 

tur ledde till att de tappade studiemotivationen. De unga ansåg att det borde vara lättare 

att få studieplats och det borde finnas flera gymnasier i Finland, vilket skulle leda till att 

flera unga skulle kunna gå gymnasiet, och därmed ha längre tid på sig att fundera på 

yrkesval. 

 

”Man skall satsa mera på att i högstadiet ha någon handledare som skulle hjälpa att 

komma vidare. Det var jätte kort tid som man satt och diskutera då vad man är intresse-

rad av. Det var ganska lite information och man borde mera satsa på handledningen.” 

 

”Ge mera information och mera handledning, förbereda en. Man måste göra ganska 

snabbt sitt val.” 

 

Under intervjutillfället uttryckte samtliga ungdomar sig om de negativa effekterna av 

arbetslöshet och saknad av studieplats eller övrig sysselsättning de upplevt. Brist på mo-

tivation i vardagen och ökad passivitet upplevde flera att kännetecknade tiden före de 

sökt sig till ungdomsverkstaden, vilket syns i citaten nedan. Dessa faktorer utvecklas i 
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många fall till isolering, vilket i sin tur leder till utanförskap med risk för utslagning. En 

annan viktig aspekt som ungdomarna poängterade, var saknaden av rutiner i det vardag-

liga livet då arbete eller studier uteblir. 

 

“Om man bara blir hemma och ligga och innanför fyra väggar och inte riktigt gör nå-

got, så blir man lite utanför och så vill man kanske inte sen göra något när det håller på 

tillräckligt länge.” 

 

“Kanske man inte har så många att tala med... Och man blir bara sådär utanför.” 

 

Det sociala nätverket har en stor betydelse för de unga som intervjuades. “Alla mina 

kompisar for och studera någonstans eller gick i armén, sen blev jag utanför.”  De dag-

liga sociala kontakter som knyts och upprätthålls i skolan och på arbetsplatsen saknas 

hos dessa ungdomar, vilket skapar känslor av utanförskap och dåligt självförtroende. 

“Kanske någo rutiner har blivit bort om man inte har något att göra” 

 

Några av ungdomarna medgav också att de saknade själva sysselsättningen, främst att 

ha något betydelsefullt att fylla sina dagar med. Detta upplevdes även inverka positivt 

på självbilden. “Jag tror nog att det är viktigt för en själv att man har en bra självbild 

och till det tror jag också att det hör att man är sysselsatt.” 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ungas känsla av delaktighet i skolan är något 

som stod ungdomarna närmast. De gav många exempel på hur Finlands skolsystem 

kunde förändras samt vilka åtgärder som borde vidtas för att ungdomars studiemotivat-

ion skulle upprätthållas. Detta skulle stöda unga, så att risken för utslagning ur arbets-

marknaden och samhället skulle vara så låg som möjligt. 

5.4 Upplevelser av delaktighet i ungdomsverkstaden 

Intervjutillfället avslutades med en diskussion om ungdomarnas upplevelser av ung-

domsverkstaden samt de ungas upplevelser av delaktighet i ungdomsverkstaden. Alla 
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ungdomar har varit nöjda med sin tid på ungdomsverkstaden. De berättade att de trivats 

bra tack vare att de haft känslan av att de blivit väl bemötta av ledarna, samt att ledarna 

tagit dem på allvar. Ungdomarna reflekterade kring aspekter som kunde vara orsaken 

till att de känt sig delaktiga i ungdomsverkstaden. De berättade att de blivit motiverade 

av ledarna att vara själv aktiva och haft själva möjlighet att påverka. De berättade att 

delaktighetskänslan ökat då de alla varit i samma livssituation och att gruppen av ung-

domar varit liten. Citaten nedan är ungdomarnas tankar kring detta. 

 

”Jag har fått bra stöd här, det som jag tycker att är positivt med ledarna är att de ser 

en som individer och ser inte oss bara som en grupp.” 

 

”De ser en, så det har nog hjälpt.” 

 

”Nog känns det bra, jag har just fått en paus och tänka på vad jag vill göra.” 

 

”Det känns liksom ren mycket klarare vad jag vill och sådär.” 

 

Efter att ungdomarna gått programmet i ungdomsverkstaden, har de nu fått tillbaka sin 

studiemotivation, de flesta vet vad de vill börja studera eller jobba med och de har fått 

tillbaka rutiner som fallit bort då de varit utan studie-, eller arbetsplats. Under sin tid på 

ungdomsverkstaden har de unga börjat må bättre, vilket i sin tur gett dem styrka att vara 

mera aktiva, citaten nedan visar hur några av ungdomarna uttryckte detta. 

 

”Jag var i ganska dåligt skick när jag kom hit men nu har det hjälpt, personalen har 

hjälpt mig jätte mycket. Nu mår jag mycket bättre och kan göra saker, och nu skall jag 

på våren söka in till universitetet.” 

 

”Jag har nog fått bra hjälp här, nya tankar, nya idéer och det viktigaste är att jag har 

kommit tillbaka efter att jag har varit sjuk, och börjat må bättre.” 

 

”Rutinerna man får här är bra. Jag har trivats jätte bra här.” 
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Som avslutning för vår resultatredovisning kan vi konstatera att ungdomsverkstäder 

fungerar bra för att få ungdomar tillbaka upp på fötter igen. Verksamheten hjälper unga 

att få tillbaka studiemotivationen, samt ökar ungas motivation till arbete. 

6 ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet av vår studie. De tidigare forskningar samt teoretiska 

utgångspunkter som vi använt oss av har vi kort inkluderat i analysen för att sedan 

kunna tolka och analysera resultatet av vår studie. Vi har tagit fram likheter och olikhet-

er som framkommit mellan vårt resultat och tidigare forskningen samt teorin. Vi har ka-

tegoriserat analysen på samma sätt som resultatet, för att läsaren lättare skall kunna följa 

med vilken del av resultatet som analyseras. 

6.1 Delaktighetens betydelse för ungdomar 

Ungdomarnas tankar om begreppet delaktighet, vad det betyder samt känslan av delak-

tighet stämde delvis överens med den tidigare forskning samt teori vi baserar vårt arbete 

på. I studien “Youth and Youth Coordinators Perspectives on Youth Involvement in 

Systems of Care” (Gyamfi 2007) kom det fram att det är viktigt för unga att höra till en 

grupp för att de skall känna sig delaktiga. Detta nämnde även ungdomarna som vi inter-

vjuade, de ansåg att delaktighet främst handlar om att höra till en grupp. Hämäläinen 

(2010) delar in delaktighet i tre olika grader. Våra respondenter ansåg att känslan av 

delaktighet endast existerar då individen själv också är aktiv, medan Hämäläinen (2010) 

menar att en individ även kan vara delaktig till en viss grad utan att själv vara aktiv. 

 

Våra respondenter ansåg att känslan av delaktighet ökar då de andra i gruppen lägger 

märke till vad man säger, samt kamratstöd var en viktig aspekt som ungdomarna kopp-

lade starkt till delaktighet. I studien "Finding our way: Youth participation in the deve-

lopment and promotion of youth mental health services on the NSW Central Coast" 

(Howe, Bachelor & Bochynska 2011) kom det fram till att för att en ungdom skall 

känna sig delaktig är det viktigt med kamratstöd, vänskap, känslan av att vara värdefull 

och bli lyssnad till samt känslan av empowerment, dessa tankar om ungas känsla av del-

aktighet stöder vårt resultat. Gustavsson (2004) poängterar att för att unga skall känna 
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sig delaktiga, söker de sig oftast till personer med samma intressen, tankesätt och värde-

ringar. Känslan av att vara jämlik och jämnvärd är en förutsättning för att den unga skall 

känna sig delaktig med jämnåriga. Detta kommer även fram i vårt resultat då responden-

terna ansåg att för att man skall känna sig delaktig med jämnåriga är det viktigt att man 

har liknande värderingar och tankesätt, vilket leder till att man känner sig jämvärd och 

jämlik med de andra, vilket i sin tur leder till att känslan av delaktighet hos den unga 

ökar. 

6.2 Ungdomars delaktighet i samhället 

Enligt Hämäläinen (2010) kan delaktighet delas in i tre olika grader; deltagare som mot-

tagare, deltagare som ställningstagare och deltagare som verkställare. De unga som in-

tervjuades menade att som ung kan man endast vara delaktig i samhället genom att vara 

med, men att man speciellt som minderårig inte kan påverka eftersom man inte får rösta 

i val. I detta fall skulle alla unga i vårt samhälle enligt våra respondenter endast vara 

deltagare som mottagare och som ung myndig kunna vara deltagare som ställningsta-

gare. För att kunna nå den högsta graden av delaktighet i samhället som ung krävs att 

den unga är aktiv, och vill påverka till 100 procent för att lyckas nå någon form av re-

sultat, vilket är väldigt tidskrävande. Även detta kom fram i vårt resultat. 

 

Enligt Dwyer (2004) följer det med medborgarskap tre olika typer av rättigheter: civila, 

politiska och sociala rättigheter. Som medborgare har du altså rätt till dessa, men i ut-

byte mot dessa medborgerliga rättigheter kräver samhället att medborgaren handlar efter 

de lagar och normer som råder i samhället just då. Ungdomarna som intervjuades disku-

terade kring friheten i samhället. Tack vare dessa rättigheter som Dwyer (2004) räknar 

upp har man som medborgare rätt och frihet att påverka i samhället, men om man som 

medborgare inte kommer överens med de lagar, ramar och normer som staten och sam-

hället lagt upp, har man inte rätt till dessa tre typer av rättigheter. De unga som intervju-

ades var medvetna om dessa typer av rättigheter man har som medborgare, men ansåg 

även att samhället lägger upp alltför snäva ramar för att man som ung i praktiken skulle 

kunna tillämpa dessa rättigheter. 
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I mitten av 1900-talet talade Marshall för jämställdhet och lika rättigheter oberoende av 

klass och social status. Hans teori om socialt medborgarskap talar för sociala rättigheter 

och ansåg att dessa sociala rättigheter skulle tilldelas alla medborgare och inte vara ett 

privilegium för överklassen. Marshalls tankar lever fortfarande kvar och dagens väl-

färdssamhälle kritiseras ständigt för den ojämliga fördelningen av resurser. De medbor-

gerliga rättigheterna som samhället lagt upp gäller i teorin alla medborgare, men i prak-

tiken har inte alla möjlighet och resurser att använda sig av dessa rättigheter. (Dwyer 

2004) Även våra respondenter diskuterade detta och ansåg att speciellt ungdomar inte 

har tillgång till dessa medborgerliga rättigheter på grund av brist på möjligheter och re-

surser. 

 

I resultaten av DelSam (Björkenheim &Montonen et.al 2013) kom det fram att unga 

skulle villa ha möjlighet att lättare kunna byta studieplats då de märker att de valt fel, 

vilket stöder vårt resultat där respondenterna betonade att det är för svårt att byta studie-

plats. Detta leder till att de unga lätt blir sysslolösa, vilket i sin tur kan leda till utslag-

ning ur samhället. 

 

Resultatet för vår studie stämde delvis överens med resultaten av forskningen från Sing-

apore (Ng 2009), då det kom fram att föräldrarnas förväntningar och krav på sina ton-

årsbarn är höga. Till skillnad från den tidigare forskningen upplevde de ungdomar vi 

intervjuade inte att förväntningarna från föräldrarna påverkar den sociala aktiviteten och 

delaktigheten positivt, utan såg det snarare som en negativ aspekt med tanke på motivat-

ion och psykiskt välmående. Gustavson (2004) samt Kurki och Nivala (2006) påpekar, 

att ett aktivt deltagande i samhällslivet är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, 

vilket ökar känslan av delaktighet. Det är dock nämnvärt, att det i resultatet av forsk-

ningen från Singapore (Ng 2009) talas om förväntningar och stöd från föräldrar, medan 

de ungdomar som deltog i vår studie talade om förväntningar och press. Vi kan då kon-

statera, att föräldrarnas förväntningar kan, i kombination med stöd, vara en delaktighets-

främjande faktor för den unga, men kan även av den unga upplevas som press, vilket 

har en motsatt effekt. 

 

Harinen (2000) lyfter fram kritiken som riktas mot välfärdssamhället i fråga om det so-

ciala medborgarskapet och den ojämlika fördelningen av resurser som råder i vårt sam-
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hälle, trots att de medborgerliga rättigheterna i teorin gäller alla. Möjligheterna att ut-

nyttja och använda sig av de rättigheter och resurser som samhället erbjuder är inte de 

samma för alla, vilket tydligt kommer fram även i vårt resultat. Ungdomarna upplevde 

att de som har en hög ställning samt makt och inflytande i samhället har tillgång till fler 

resurser än medborgare med en lägre status, exempelvis ungdomar och arbetslösa. De 

tyckte dessutom att samhället genom exkluderande processer styr den enskilda indivi-

den att forma sig efter de förväntningar som samhället lagt upp och de normer som rå-

der. Enligt det socialpedagogiska synsättet krävs en utvidgning av samhällets syn på 

normalitet och socialpedagogiken idag strävar till att förändra dessa uppfattningar och 

förväntningar om normalitet och se mångfald som en resurs, istället för att försöka 

minska på diversiteten (Giddens, 2003; Madsen, 2006; Jönhill, 2012). 

6.3 Ungdomars delaktighet i skolan och under studier 

Arbetslöshet bland unga grundar sig till största delen på brist på utbildning, som ofta 

beror på brist på studiemotivation. Enligt Pitkänen et.al. (2007) är orsaken till brist på 

studiemotivation det att unga får för lite information om alternativa fortsatta studiemöj-

ligheter i grundskolan. Denna teori stöder vårt resultat, eftersom ungdomarna som inter-

vjuades ansåg att orsaken till ungas brist på studiemotivation har att göra med bristfällig 

information om fortsatta studier, och att de absolut borde ha fått mer handledning i att 

göra val gällande fortsatta studier. Respondenterna ansåg även att de hade känslan av att 

de måste göra sina val gällande fortsatta studier väldigt fort, vilket i detta fall även kan 

ha att göra med brist på information, då skolan i ett tidigare skede borde förbereda ele-

verna att göra valen kring fortsatta studier. 

 

Enligt Nivala (2006) är det skolans uppgift att uppmuntra eleverna till aktiv förhand-

lande växelverkan och ifrågasättning. Eftersom skolan kan ses som ett miniatyrsamhälle 

där de unga lär sig att handla enligt de normer samhället har lagt upp är det viktigt att 

skolan på ett förståeligt sätt lär ut detta till eleverna. Nivala (2006) räknar upp exempel 

på sätt hur detta skulle kunna förverkligas i skolan; dialogiska metoder för lärande, 

gruppaktiviteter utanför lektionstid och möjlighet för eleverna att vara delaktiga genom 

att kunna vara med i beslutsfattande. Detta stöder vårt resultat då ungdomarna som in-

tervjuades poängterade att de som elever har en alltför passiv roll i skolan, vilket leder 
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till att känslan av delaktighet är låg eller nästan obefintlig. Detta leder till brist på stu-

diemotivation hos eleverna. De unga som intervjuades hade även många idéer och för-

slag på hur skolan skulle kunna förbättras, vilket visar att unga verkligen vill vara med i 

beslutsfattandet gällande eventuella förändringar i skolan/skolsystemet. Ungdomarna 

var av åsikten att skolan borde införa mer alternativa inlärningsmetoder för att studie-

motivationen hos unga skulle öka, vilket även Nivala (2006) nämner. 

 

Enligt (Pierson 2010) är det viktigt att hjälpa de unga som avbryter sina studier att ha 

chansen att kunna placera sig på arbetsmarknaden, för att minska risken för exklusion. 

Detta kunde förverkligas genom att dessa unga får stöd i att utveckla en strukturerad 

plan för fortsatta studier eller arbetsträning. Utbildning kan i många fall ses som en fö-

rebyggande faktor för social exklusion, därför är det viktigt att arbeta för att unga inte 

skulle avbryta sina studier. Denna typ av förebyggande arbete borde göras i ett tidigt 

skede för att höja studiemotivationen hos unga. Detta stöder även vårt resultat då ung-

domarna ständigt nämnde att skolan borde i ett tidigt skede satsa på att studiemotivat-

ionen hos eleverna hålls kvar, då brist på studiemotivation kan leda till att känslan av 

delaktighet hos unga minskar. 

 

De negativa effekterna av arbetslöshet eller brist på annan sysselsättning som de inter-

vjuade ungdomarna upplevt stämde överens med det Giddens (2003) och Hammarström 

(1996) beskriver som centrala problem med tanke på arbetslöshet. De unga hade erfa-

renhet av att saknaden av rutiner i vardagen lätt leder till en ökad passivitet och brist på 

motivation. En passiv livsstil i kombination med ett bristande socialt nätverk, som ofta 

är en påföljd av arbetslöshet, kan leda till isolering och social exklusion. Även i resulta-

tet av DelSam I – projektet (Björkenheim & Montonen et.al. 2013) nämns ungdomarnas 

önskan om fler verksamheter med lågtröskelprincip för arbetslösa ungdomar, för att fö-

rebygga passivering. Enligt Pierson (2010) och Giddens (2007) är arbetslöshetens nega-

tiva följder, bland annat låg inkomst, bristande tillträde till arbetsmarknaden och svaga 

sociala nätverk, aspekter som förstärker varandra och förlänger exklusionsprocessen. 

Arbetslösheten och dess inverkan på de dagliga sociala kontakterna kan leda till dåligt 

självförtroende och känslor av utanförskap, vilket tydligt kommer fram i vårt resultat. I 

såväl Piersons (2010), Giddens (2007), Madsens (2006) som Hammarströms (1996) be-
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skrivningar av de negativa följderna av arbetslöshet och brist på annan sysselsättning, 

lyfts samma aspekter fram som de ungdomarna poängterade. 

6.4 Ungdomars delaktighet och empowermentorienterat arbete 

i ungdomsverkstaden 

 

Resultatet av DelSam I – projektet (Björkenheim & Montonen et.al. 2013) stöder det vi 

i vår studie kommit fram till gällande verksamheten på ungdomsverkstäder. Syftet med 

forskningen “Suunnitelmallinen sosiaalityö lapsen kanssa” (Muukkonen 2008) var att få 

fram barnets synvinkel och fästa uppmärksamhet vid barnets upplevelser om en verk-

samhetsform, vilket vi genom denna frågeställning även ville göra i vår studie. Ungdo-

mar upplever att den form av lågtröskelverksamhet som verkstäderna erbjuder är viktiga 

och främjar delaktighet hos ungdomar som saknar arbets- eller studieplats. Vårt resultat 

tyder också på att personalen har en central roll som den auktoritativa vuxna som genom 

gott bemötande, stöd, handledning och bekräftande inspirerar och uppmuntrar den unga 

till aktivitet. Genom ett klientcentrerat och empowermentorienterat arbete kan den pro-

fessionella öka på delaktigheten och bygga upp självkänslan hos den unga. (Ruuskanen 

2011; Madsen 2001; Moula 2009) De ungdomar som deltog i intervjun upplevde att de 

blivit väl bemötta på verkstaden och att de känt sig delaktiga då de fått vara med och 

påverka och planera verksamheten och dess innehåll. Hämäläinen (2010) beskriver detta 

som den högsta graden av delaktighet, delaktighet som verkställare. Då arbetar klienten 

aktivt och bär det största ansvaret för planering och förverkligande av sitt mål. Gustavs-

son (2010) poängterar även att unga söker sig till likasinnade jämnåriga och genom att i 

deras sällskap känna sig jämlik och lika värd ökar delaktighetskänslan. Detta kommer 

även fram i vårt resultat, då ungdomarna tyckte att det ökat deras känsla av delaktighet 

då alla som deltar i verksamheten befinner sig i en liknande livssituation. Även grupp-

arbete är en central metod i empowermentorienterat arbete med ungdomar, då den unga 

lär sig betydelsen av ömsesidigt stöd, öva sina sociala färdigheter och utvidga det soci-

ala nätverket. Dessa aspekter stärker den ungas känsla av delaktighet i vardagen. 

(O’Connor 2006) De ungdomar som deltog i vår studie, kände att de fått stöd av grup-

pen och haft möjlighet att träna sina sociala färdigheter i en trygg miljö. De profession-

ellas roll i ungdomarnas vardag upplevdes viktig, då de unga upplevde att de tack vare 



51 

 

stöd och uppmuntran av personalen på verkstaden blivit motiverade till aktivitet och vil-

jan och modet att påverka och förändra sin situation väckts. Detta nämner även Pierson 

(2010) som en viktig aspekt i arbete med unga som avbrutit sina studier. Av den pro-

fessionella krävs en förståelse för de utmaningar ungdomar möter i samhället för att på 

bästa sätt kunna motivera och engagera den unga till aktivitet. De unga som intervjuades 

kände att de blivit bemötta med respekt och förståelse samt blivit tagna på allvar och 

haft möjligheter att påverka. Dessa är enligt Pierson (2010) centrala aspekter som bör 

tas i beaktande i arbete med ungdomar. 

 

På basen av intervjun drar vi slutsatsen att de professionella på verkstaden arbetar em-

powermentorienterat ur ett brukarperspektiv, med strävan till delaktighet och empo-

werment. Då empowerment, enligt Moulas (2009) beskrivning, handlar om den profess-

ionellas tro på klientens förmågor och stöd till att hitta klientens resurser och ta vara på 

dem, kan vi konstatera att arbetet som verkstadens personal utför är starkt empower-

mentorienterat. Moula (2009) nämner även de två dimensionerna av empowerment som 

centrala i arbetet. För att nå empowerment, bör den professionella stöda klienten att 

stärka sin självbild och sitt självförtroende samt hennes förmåga att handla i sin vardag 

och i beslutsfattande. De ungdomar som deltog i intervjun uppfattade att delagandet i 

verksamheten på verkstaden gett dem motivation att förändra sin situation och hjälpt att 

göra beslut gällande framtiden. Ungdomarna betonade vikten av det goda bemötandet 

de fått och att de av de professionella blivit tagna på allvar och sedda som individer. 

Detta motiverade till aktivitet och ökade delaktighetskänslan hos de unga. 

7 DISKUSSION 

Syftet med vårt examensarbete var att kartlägga ungdomars uppfattningar om delaktig-

het och få en bild av deras upplevelser om faktorer som påverkar delaktighetskänslan i 

vardagen. Eftersom vi ville beskriva upplevelser av delaktighet ur ungdomars synvinkel, 

valde vi att genomföra den empiriska datainsamlingen genom en fokusgruppintervju. 

Resultatet av intervjun, tillsammans med tidigare forskning och den teorigrund vi byggt 

vårt arbete på, gav oss svaren på de frågeställningar vi lagt upp. I detta kapitel kommer 

vi att diskutera kring vårt resultat i relation till arbetets syfte och frågeställningar, samt 
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reflektera över metodvalet. Vidare kommer vi att fundera kring arbetslivsrelevansen i 

vår studie och möjligheter för fortsatt forskning inom området. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi upplever att temaintervju i grupp var för vår studie en ändamålsenlig metod som gav 

oss svar på våra frågeställningar. Då respondenterna var relativt få, fungerade denna 

metod väl och gav ungdomarna mer utrymme att reflektera över och diskutera det som 

de ansåg vara viktigt, jämfört med enskilda intervjuer med på förhand bestämda frågor. 

En fri, relativt ostyrd diskussion kan även kopplas till empowerment, då ungdomarna 

hade möjlighet att påverka intervjuns riktning och innehåll. Vi anser att vi lyckades med 

vår strävan att få fram ungdomarnas personliga erfarenheter, åsikter och tankar. Även 

metoden för analysen fungerade väl och hjälpte oss att strukturera resultatet och lyfta 

fram de viktigaste teman som diskuterades under intervjun. Då resultatet var kategorise-

rat och bearbetat var det lättare att dra paralleller mellan det vi kommit fram till och den 

tidigare forskning och teorigrund vi byggt vårt arbete på. 

 

Under intervjutillfället lyckades vi skapa en god kontakt till ungdomarna. Vi upplevde 

att de kände sig bekväma och trygga med oss och varandra, det var tydligt att gruppens 

stöd gav dem mod att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. I början av intervjun 

var vi tvungna att leda diskussionen och ställa frågor, men senare flöt diskussionen 

bättre och vi kunde ta den mer passiva roll vi tänkt oss. För att få mer djup i diskussion-

en kunde vi ha ställt fler följdfrågor och uppmuntrat ungdomarna att förklara vidare sina 

tankar, då vi anser att det fanns flera tillfällen då diskussionen kunde ha utvecklats med 

lite uppmuntran från vår sida. På grund av vår ovana att intervjua och leda gruppdis-

kussioner kunde det ha varit bra med fler intervjutillfällen. 

 

De etiska riktlinjerna var vi noga med att följa. Vi höll ett infotillfälle för ungdomarna 

på ungdomsverkstaden en vecka före själva intervjun, då vi presenterade vår plan och 

poängterade att deltagandet är frivilligt. I vårt resultat nämner vi varken namn, kön eller 

ålder för att garantera respondenterna anonymitet. Beslutet att inte nämna vilken ung-

domsverkstad vi samarbetat med stöder de etiska aspekterna av skydd av privatlivet. Vi 
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har även varit noggranna med att återge den insamlade datan korrekt och i sitt samman-

hang. 

7.2 Resultatdiskussion 

I sin helhet är vi nöjda med resultatet av vår studie. Vi anser att vi fått svar på våra frå-

geställningar. Vi valde att ha en fokusgruppintervju eftersom vi ville att de ungas tankar 

kring vad delaktighet betyder för dem skulle komma fram så tydligt som möjligt och 

därför valde vi att ha endast tre övergripande frågeställningar som stöd för vår gruppin-

tervju. Detta anser vi att fungerade bra, då de unga själva fritt fick berätta vad delaktig-

het betyder för dem, var de känner/ inte känner sig delaktiga samt hur deras känsla av 

delaktighet kunde ökas. 

 

Vår första frågeställning för vår studie var; ”Vad betyder delaktighet för ungdomarna?”. 

Ungdomarna som intervjuades ansåg att delaktighet främst handla om att tillhöra en 

grupp, men fastän en individ hör till en grupp kan ifrågavarande person ändå ha känslan 

av att inte vara delaktig i gruppen. Ungdomarna ansåg att ömsesidig tillit inom grupp-

medlemmarna är viktigt för att individen skall känna sig delaktig, samt att värderingarna 

är samma inom gruppen. Ungdomarna diskuterade att en individ måste själv delta aktivt 

i gruppens aktiviteter för att känna sig delaktig, samt att den roll man själv har måste 

accepteras av de andra gruppmedlemmarna för att känslan av delaktighet skall vara så 

hög som möjligt. Ungdomarna som intervjuades hade alla klara åsikter om vad begrep-

pet delaktighet betyder för dem, och de hade inga svårigheter med att diskutera fritt 

kring denna frågeställning. Ungdomarnas tankar om delaktighet stämde även överens 

med den teori vi bygger vårt arbete på. 

Den andra frågeställningen för vår studie var; ”Vilka faktorer påverkar känslan av del-

aktighet?”. Då vi ställde denna fråga märkte vi att ungdomarna egentligen svarade på 

samma sätt som på den föregående frågan. Eftersom intervjun hölls som en gruppdis-

kussion försökte vi styra diskussionen i en önskvärd riktning, formulera om frågorna 

och få ungdomarna att diskutera om ungas delaktighet inom samhället, och huruvida det 

är lätt som ung att påverka i samhället eller inte. Ungdomarna ansåg att det som ung är 

extremt svårt att påverka i samhället, vilket i sin tur leder till att ungdomar inte känner 

sig så delaktiga i samhället som de kanske skulle vilja, samt att de som har mera resur-
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ser klarar sig bättre i samhället och har på så sätt lättare att påverka och känna sig mera 

delaktiga i samhället. Efter detta började ungdomarna diskutera om vilka förändringar 

staten borde göra för att unga skulle känna sig mer delaktiga i samhället. De ansåg att 

staten borde satsa mer på skola och utbildning, så att unga skulle lättare komma in i ar-

betslivet, vilket skulle leda till att unga skulle känna sig mer delaktiga i samhället. Efter 

detta ledde gruppdiskussionen vidare till diskussioner kring delaktighet i skolan. Det 

märktes att detta tema stod ungdomarna nära eftersom det uppstod livliga diskussioner 

kring detta, och ungdomarna själva hade klara tankar kring förändringar som borde gö-

ras i Finlands skolsystem. 

 

Det märktes att samhället som begrepp kändes alltför stort för de unga som intervjuades 

samt tankar om ungas delaktighet i samhället verkade kännas en aning brett för ungdo-

marna. På grund av detta diskuterades det främst om delaktighet i skolan och under ut-

bildning under gruppintervjun, vilket vi är nöjda med, eftersom vi ansåg att vår studie 

handlar om ungas egna tankar kring delaktighet. 

 

Vår tredje och sista frågeställning var; ”Hur kan känslan av delaktighet hos unga 

ökas?”. Respondenterna ansåg att skolan är ett ställe där det borde vara möjligt för unga 

att kunna påverka, men att elever ännu idag har en allt för passiv roll i skolan samt att 

det redan finns klara utsatta ramar och regler i skolan vilket leder till att eleverna har 

svårt att påverka i skolan, som i sin tur leder till att det för en ung är svårt att känna sig 

delaktig i skolan. 

 

Ungdomarna ansåg att känslan av att känna sig delaktig är viktigt för att unga inte skall 

riskera att bli utslagna. Respondenterna ansåg att orsakerna till att unga blir utslagna ur 

samhället oftast börjar från utestängning ur skolvärlden som sedan leder till utestägning 

ur arbetslivet som i sin tur leder till uteslutning ur samhället. Respondenterna diskute-

rade kring orsaker till att ungdomar blir utestängda ur skolvärlden, de menade att redan i 

de lägre klasserna borde barnen få mera individuellt stöd och handledning och det borde 

finnas fler möjligheter till att bygga upp individuella läroplaner för eleverna. Ungdo-

marna ansåg att brist på motivation kan leda till total utestängning ur studielivet, de me-

nade att då lärarna inte har motivation att lära smittar de av sig på eleverna som inte ser 

meningen i studier. Handledning till fortsatta studier var något alla ungdomar som inte-
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vjuades ansåg att de skulle ha behöva mera då de i högstadiet och gymnasiet funderade 

på fortsatta studier. I slutet av diskussionen om delaktighet kom betydelsen av empo-

werment starkt fram, då de unga berättade om sina erfarenheter under tiden på ung-

domsverkstaden. De berättade att de där känt sig delaktiga eftersom de själva haft möj-

lighet att påverka.  

 

Slutsatserna vi kan dra är att den verksamhet ungdomsverkstaden har att erbjuda är ett 

fungerande koncept, som hjälper unga att få tillbaka sin studiemotivation samt motivat-

ion till arbete. Ungdomarna ansåg även att skolan inte främjar delaktighet och aktivitet, 

samt att det borde göras drastiska förändringar i undervisningen i skolan för att höja på 

ungas studiemotivation. Till sist kan vi även konstatera att alla ungdomar som intervju-

ades ansåg att det som ung är väldigt svårt att påverka i samhället vilket i sin tur kan 

leda till utanförskap. Vi anser att resultatet av vår studie bekräftar hur viktigt det är att 

arbeta empowermentorienterat med ungdomar och ge dem möjligheter att påverka och 

göra självständiga val i sin vardag. Känslan av att kunna påverka sin livssituation och 

sin omgivning ökar på känslan av delaktighet och ger den unga förutsättningar till ett 

aktivt medborgarskap i vårt samhälle. 

7.3 Arbetslivsrelevans 

Som vi konstaterade i bakgrunden har social exklusion bland ungdomar blivit allt vanli-

gare i vårt samhälle. I och med globalisering och samhällsförändringar har utmaningar-

na ungdomarna möter i sin vardag ändrat. För att förebygga utslagning bland ungdomar 

krävs en förståelse för vilka dessa utmaningar är. I vårt arbete har unga som riskerar att 

bli utslagna fått ordet och en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. 

För att förbättra ungdomarnas möjligheter till delaktighet och social inklusion är det 

viktigt att såväl professionella som föräldrar, lärare och övriga vuxna lyssnar till de 

unga och utvecklar sitt arbete med hjälp av denna kunskap för att bättre kunna möta de 

ungas behov. Vår studie bidrar till att öka förståelsen för ungas upplevelser av delaktig-

het i samhället. Vi önskar att ungdomsarbetet kunde utvecklas med hjälp av de resultat 

vi kommit fram till. 
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 

I resultatet för vårt arbete kom det fram att empowementorienterat arbete leder till en 

ökad känsla av delaktighet hos den unga. Som en fördjupning i detta ämne kunde man 

forska i hur empowermentorienterat arbete påverkar den ungas motivation till studier 

och arbete. Vidare upplever vi att en studie om skolans och undervisningens roll i den 

ungas vardag och känsla av delaktighet skulle vara intressant, då detta ämne togs upp av 

ungdomarna ett flertal gånger under vår intervju. Ett annat förslag på vidare forskning 

inom ämnet är invandrarungdomars känsla av delaktighet i samhället. I och med globa-

liseringen av vårt samhälle skapar den kulturella mångfalden nya utmaningar och fråge-

ställningar, som kunde besvaras med hjälp av forskning inom ämnet. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 ÖVERGRIPANDE INTERVJUFRÅGOR FÖR 

GRUPPINTERVJUN PÅ UNGDOMSVERKSTADEN 

 

Vi ville ta reda på hur ungdomar uppfattar delaktighet och höra deras tankar om vilka 

faktorer som påverkar delaktighetskänslan hos dem. Vi var även intresserade av ung-

domarnas tankar gällande åtgärder som kunde öka deras delaktighetskänsla. 

 

 

Teman som kommer att behandlas/Riktlinjer för diskussionen 

 

-Vad betyder begreppet delaktighet för er? 

 

-Vilka faktorer påverkar er känsla av delaktighet?/Vad är det som gör att du känner dig 

delaktig och vad är det som gör att du inte känner dig delaktig? 

 

-Hur kan man öka er känsla av delaktighet?/Vad skulle man kunna göra för att öka 

känslan av delaktighet hos er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 BREV TILL SAMARBETSPARTNER 

 

Faktorer som påverkar ungas delaktighet i deras vardag och i samhället 

 

            Linda Loimijoki och Sofia Andersin, 2013-2014 

 

 Syftet med vårt     examensarbete är att kartlägga     ungdomars     uppfattningar 

om delaktighet och få en bild av deras upplevelser om     faktorer som inverkar 

på delak-tighetskänslan i vardagen. Vi     strävar efter att beskriva upplevelser 

av delaktighet ur     ungdomarnas synvinkel. 

 Våra     frågeställningar är följande: 

 Vad betyder delaktighet för ungdomarna? 

 

 Vilka faktorer påverkar känslan av delaktighet?     

 

 Hur kan man öka känslan av delaktighet hos unga? 

 

    Vi     använder oss av en kvalitativ forskningsmetod och strävar efter     att samla 

minst två grupper på 3-4 ungdomar för     fokusgruppintervjuer. Intervjun baserar sig på 

delaktighets-temat     och följer de riktlinjer vi ställt upp som våra frågeställningar.     

Intervjutillfällena kommer att gå inom ramen för öppen intervju,     där ungdomarna får 

diskutera ämnet relativt fritt och kommer     alltså inte att ställas direkta frågor. Vi strä-

var efter att     tillfället ska vara ett avslappnat diskussionstillfälle där de     unga får dis-

kutera sina känslor och erfarenheter gällande     delaktighet och vad det betyder för dem. 

 

Intervjuerna     önskar vi att vi kunde genomföra i början av år 2014, då vi     strävar ef-

ter att avsluta vårt projekt och lämna in vårt     examensarbete före sommaren 2014. 

   Linda Loimijoki                                Sofia Andersin 

 

    linda.loimijoki@arcada.fi                sofia.andersin@arcada.fi 

 

    050 3083528                                     040 7526750 



 

 

BILAGA 3 INFOBREV OM GRUPPINTERVJU 

 

Hej! 

 

 

Vi kommer att göra en gruppintervju på er verkstad i januari 2014. Under intervjun 

kommer vi att diskutera om delaktighet, det vill säga hur det är att känna sig som en del 

av något och att vara utanför. Varför är det så vanligt att ungdomar känner sig utanför 

och vad kunde göras åt problemet? 

 

Intervjun kommer att göras som en diskussion i små grupper (ca 1h), där alla får säga 

sin åsikt, dela med sig av sina tankar och de som vill får gärna även dela med sig av sina 

erfarenheter. 

 

 

Det som diskuteras under gruppdiskussionen kommer vi att använda oss av i vårt slu-

tarbete. Det är frivilligt att delta och alla som deltar är anonyma, inga namn kommer att 

nämnas i arbetet eller i något annat sammanhang. 

 

 

 

        Hoppas ni alla kan delta och hjälpa oss i vårt projekt! :) 

 

 

 

 

   Med vänlig hälsning,             

 

 

            Sofia Andersin & Linda Loimijoki, Arcada 

 


