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Unga är en mångfacetterad och diversifierad grupp. Skillnaden mellan grupper bland barn och unga 

är stor. Många unga söker sig till kulturverksamheter i syfte att göra en förändring i samhället. 

Konsten i sig är inte det enda incitamentet för skapandet. Kulturens samhällsförändrande kraft är ett 

närvarande och grundläggande perspektiv hos barn och unga. Kulturen ska vara tillgänglig och till för 

alla. Kulturen ska vara av, med och för unga. 

 

Kulturens värde för samhället och individen 

Kultur är ett sätt att finna tillhörighet i livet i ung ålder. 

Utbudet av olika uttryck är stort och alla ska ha en plats 

att kunna uttrycka sig i en global och rusande värld. Att ge 

barn och unga möjlighet att tidigt i livet ta del av kultur ger 

inte bara en tillväxt in i konstnärligt skapade och kreativa 

näringar, utan är värdefullt för hela samhället. Individerna 

bygger samhället. Genom att ta del av kultur ökar 

välbefinnandet och ger effekter på skolresultat och den 

psykiska hälsan. Att i ett tidigt stadie leda ungdomar som 

faller risk för kriminalitet och socialt utanförskap till en 

skapande plattform att uttrycka sig ifrån, och vara del i en 

gemenskap, kan ha förebyggande effekter.  Kulturens 

läkande och främjande värden ska inte underskattas. Att 

uppleva och skapa kultur är del i arbetet med Fullföljda studier1 och förebygger utanförskap och 

kriminalitet. Ungas drömmar om att utveckla sitt skapande och satsa på karriärer inom kulturella 

yrken påverkas av kulturens reducerade status. Verka för utvidgade karriärvägar för unga in i kreativa 

yrken. Offentligt finansierade jobb och utbildningar inom kultur ger unga en brygga in i det kreativa 

arbetslivet. 

 

Mobilitet och geografiska avstånd 

Unga är en mobil samhällsgrupp, ofta utan möjlighet att själva välja 

boplats. Skillnaderna i levnadsvillkor för unga i stad och glesbygd är 

stora. Unga på landsbygden har begränsade möjligheter att vara 

mobila. Kollektivtrafiken är en avgörande faktor för ungas fritidsvanor 

och kulturutövning. Verka för en utbyggd kollektivtrafikförsörjning i 

glesbygd under kvällar och helger till ett överkomligt pris. 

 

 

 

 
1 I Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 anges fullföljda studier som en av fyra 
tvärsektoriella kraftsamlingar. 

”Alltså för mig är det som att varje pjäs 

jag kört, så kommer jag ihåg de där 

fem minuterna innan och efter. (…) Det 

är så fantastiskt att jobba timmarna 

innan en pjäs för då är det verkligen en 

gemenskap i gruppen. Man sminkar sig 

och fixar varandra och sånt, och det blir 

ju verkligen en extremt mysig stämning 

där man kommer varandra närmre. Du 

njuter av vad du gjort och samtidigt vet 

du att du har klarat av någonting. Man 

känner sig väldigt stolt över sig själv.” 

”Jag älskar reaktionen 

stadsbor får” (angående 

hur kollektivtrafiken 

fungerar på landsbygden) 



 

Kultur i skolan 

Trösklarna in i kulturens värld upplevs som höga. Genom att införa en kulturgaranti2 i skolan ges alla 

barn möjlighet att ta del av kultur. Göra barn delaktiga i kulturgarantins utbud. Öka kulturgarantins 

frekvens. Kultur är mer än en upplevelse. Kultur är likvärdig andra utbildningar för att stärka den 

personliga utvecklingen och utsikterna att bidra till samhället. Verka för ökad kvalitet på de estetiska 

gymnasieutbildningarna på landsbygden. Verka för yrkesmöjligheter inom kulturlivet. 

 

Kreativt utrymme 

Barn och unga ska ges utrymme att själva styra över sitt skapande. Bristerna i lokalförsörjning för 

skapande unga är stor. Verka för en utbyggd infrastruktur för barn och ungas kreativa skapande. De 

ekonomiska hindren är avgörande för barn och ungas del i kulturlivet. Verka för kostnadsfria 

kulturupplevelser och skapandeverksamheter för barn och unga. Ge barn och unga ekonomiskt stöd 

för att kunna förverkliga sina idéer.  

 

Jämlikhet, jämställdhet och interkulturell dialog  

Det är aldrig för sent i livet att börja skapa. 

Personer som introduceras i ett sent skede ska 

ges samma möjligheter att skapa. Verka för 

åldersintegrerade kulturupplevelser. Ge vuxna 

möjlighet att utöva kultur på nybörjar- och 

amatörnivå utan ekonomiska hinder. Motverka 

åldersgränser och åldersrelaterad diskriminering 

genom att föra bort motsättningar mellan 

åldrar. Fokusera i stället på kunskapskompetens. Införa kunskapsgränser i stället för åldersgränser. 

Verka för en kostnadsfri kulturskola för alla åldrar. Barn i asylprocess och barn på flykt är särskilt 

utsatta och ska ges rätt till sin kultur. Unga ska ha rätt att utöva sitt modersmål. Ge föräldrar resurser 

och möjlighet att praktisera sina identitetskulturer samt föra vidare dem till och genom generationer. 

Utsatta grupper som hbtqi+, funktionsvarierade och andra marginaliserade grupper ska få utrymme 

och plattformar att få uttrycka sig. 

 

Barnkonventionen och barnrätt 

Ungas rätt till kultur är en del av Barnrättskonventionen. Erbjuda och uppmana barn och unga att 

vara delaktiga i tidiga skeden i beslutsprocesser. Inflytandets makt skall väga lika tungt för alla 

åldersgrupper. Även ge yngre barn rätt att delta och uttrycka sin åsikt inför beslut som rör barn. 

 

 

 
2 Kulturgaranti är en plan vissa kommer har, och betyder att alla barn i skola och förskola regelbundet får en 
kulturupplevelse under skoltid. Ofta är kulturupplevelsen en gång per läsår. 

”Vi har ju vår nuvarande samhällsstruktur där 

man går i skolan eller till jobbet eller vad det nu 

är. Men kulturen, det kan vara som en liten escape 

från det. Alltså, man får göra allting i sin egen 

takt. Man får uttrycka sig, man får inspireras av 

andra. Man får känna med andra. Man får vara 

människa helt enkelt.” 



Digitalisering och kommunikation 

Unga är ofta digitala. Verka för att samordna information om kulturhändelser för barn och unga på 

digitala plattformar.  

 

Vuxna erbjuder formen och skapar forum 

Ett starkt kontaktnät är avgörande för ungas skapande. Att hitta andra med 

samma intresse kan vara en utmaning för unga. Vuxna reglerar barn och 

ungas kulturliv och kan undanhålla möjligheter att få tillträde till 

kulturvärlden. Vuxnas inbjudan till skapande verksamheter och 

kulturupplevelser är avgörande för barns och ungas deltagande. För att 

kunna vara delaktig i kulturlivet måste du först delta. Kompetenta vuxna 

måste visa vägen.  

 

 

”Ju mer meriter 

man har desto mer 

får man göra, om 

man inte börjar 

tidigt får man inte 

vara med.” 


