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$EVWUDFW� The purpose of this master’s thesis is to discuss how young people view
their possibilities of exercising power and influence in Swedish society
and politics. To accomplish this we have used several different sorts of
relevant material. As an introduction, we review the development of the
Swedish research concerning youths, with focus on the development in
the last two decades of the twentieth century. We continue with a study of
important Swedish youth-political documents, especially of the
Government Bill 3n� XQJGRPDUV� YLOONRU: 8QJGRPVSROLWLN� I|U� GHPRNUDWL�
UlWWYLVD� RFK� IUDPWLGVWUR (On the terms of the youth: Youth-policy
promoting democracy, justice and hopes for the future). The Bill is the
foundation of a new youth-policy in Sweden. Following this is a section
where we discuss a few central issues, for instance ”democracy” and
”power”, since they are central to our research. The most important part
of this master’s thesis is however the empirical research, a questionnaire
distributed among young people in the ages of 15-25. The research was
conducted in the cities of Borås, Gothenburg and Stockholm during the
autumn of 1999 and the spring of 2000. This group of youths is
heterogeneous and the questionnaire not exstensive enough for us to be
able to draw any general conclusions. The objective is however to be able
to discuss how young people view their chances of excercising power and
influence. After an analysis of our results, we reach the conclusion that
the young people are interested in politics but that they don’t see their
possibilities of excercising influence as great. The objectives of the new
youth-policy are positive, but we think that the political system must
change, if everyone is to feel as a part of the society.
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När vi började leta efter ett lämpligt ämne till vår uppsats kom vi fram till att vi gärna
ville skriva om ungdomar och ungdomsfrågor. Vi är båda intresserade av
ungdomskultur och deras kulturvanor och har fått intrycket av att unga människor
känner sig lite som en besvärlig grupp som lätt blir undanknuffade när pengarna tryter.
Vi började fundera lite kring hur det ser ut på biblioteken. Då ungdomar är flitiga
användare och utövare av kultur funderade vi länge på att skriva något om hur
ungdomars behov och intressen bemöts på biblioteken.1 Finns det rum för ungdomar på
biblioteken? Hur ser verksamheten som riktas mot ungdomar ut? Finns det någon
verksamhet som riktar sig till just ungdomar eller hamnar de i kläm mellan barn och
vuxna? Detta gäller således inte bara på biblioteken utan överallt i samhället. Då
ungdomar tillhör den åldersgrupp som är de största konsumenterna av kultur och de
flitigaste användarna av fritidsutbudet så borde de ju rimligtvis ha en central roll i kultur
och fritidsverksamheten.2 Hur kommer det sig då att fritidsgårdar läggs ner? Att bidrag
dras in? Vi funderade lite över detta och bestämde oss för att undersöka hur man ser på
ungdomar inom kulturpolitiken. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp inom den
nationella kulturpolitiken, men det är kommunernas ansvar att fördela de pengar som är
avsedda för kultur och fritid.3 Konkreta målsättningar på nationell nivå rörande
ungdomsfrågor inom kulturpolitiken var svåra att hitta. Vi valde då att bredda vårt ämne
för att kunna skriva om ungdomsfrågor, som vi tycker är viktiga och värda att
uppmärksamma. Samtidigt som vårt uppsatsämne började ta form så började det hända
saker inom ungdomspolitiken. Ett förslag till en ny ungdomspolitik lades fram och det
tyckte vi verkade intressant. Den 20 maj 1999 kom propositionen4 3n� XQJGRPDUV
YLOONRU� �� XQJGRPVSROLWLN� I|U� GHPRNUDWL�� UlWWYLVD� RFK� IUDPWLGVWUR� �5HJHULQJHQV
SURSRVLWLRQ������������� och efter att ha läst den bestämde vi oss för att fokusera på de
i propositionen centrala begreppen makt och inflytande.5 Detta innebar att vi ändrade
fokus från att enbart koncentrera oss på kulturpolitik till att bredda vårt ämne och
istället rikta in oss på ungdomar och politik. Vår uppsats handlar således om ungdomar
och politik och särskilt hur ungdomar upplever sina möjligheter till makt och inflytande
i samhället och politiken. Propositionen samt de betänkanden som föregår den är viktiga
för vår diskussion kring ämnet. Den första december 1999 bestämde riksdagen att de
förslag som finns i regeringens proposition ska genomföras.6

                                                
1 3ROLWLN�I|U�XQJD��VOXWEHWlQNDQGH��(Statens offentliga utredningar, (SOU), 1997:71).
2 Boëthius, Ulf 1993. Kontrollerade njutningar Ingår i Fornäs, Johan m.fl. 8QJD�VWLODU�RFK�XWWU\FNVIRUPHU.
(FUS rapport; 4), s. 241-247.
3 Statens Kulturråds hemsida (Elektronisk källa. I fortsättningen kommer elektronisk källa att ange en
webbadress/hemsideadress, se källförteckningen under Elektroniska källor.).
4 En proposition är det man kallar regeringens förslag till riksdagen. Se Lindmark, Bengt & Lindmark,
Sture 1984. +DQGERN�I|U�SnWU\FNDUH��Vn�IXQJHUDU�GHQ�SROLWLVND�EHVOXWVSURFHVVHQ, s.36.
5 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU���XQJGRPVSROLWLN�I|U�GHPRNUDWL��UlWWYLVD�RFK�IUDPWLGVWUR, 1999. (Regeringens
proposition 1998/99:115).
6 0HG�IRNXV�Sn�XQJGRPDUV�YLOONRU�L�6YHULJH��RP�UHJHULQJHQV�DUEHWH�PHG�XQJGRPVIUnJRU��1999.
Regeringskansliet.
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Även om vårt uppsatsämne började ta form inom kulturpolitiken med folkbiblioteken
som utgångspunkt så har inriktningen på uppsatsen ändrats allt efter arbetets gång.
Biblioteken är till för alla som vill ta del av kunskap, kultur och information. I ,)/$�V
I|UNODULQJ� RP� ELEOLRWHN� RFK� LQWHOOHNWXHOO� IULKHW menar man bland annat att ”Bibliotek
bidrar till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella friheten och hjälper
till att trygga demokratiska värden och allmänna mänskliga rättigheter.”7 I
Demokratiutredningen som kom år 2000 menar man att biblioteken har en viktig roll att
spela i den demokratiska utvecklingsprocessen där biblioteken har i uppdrag att
medvetandegöra och uppmuntra till engagemang i denna process.8 Vi tycker att
folkbiblioteken har en viktig roll som demokratisk institution. Vid institutionen för
Bibliotekshögskolan i Borås menar man att ”Biblioteks– och informationsvetenskap är
ett tvärvetenskapligt ämne med stor bredd”.9 Vår uppsats är placerad inom kollegium 1
som har inriktningen ,QIRUPDWLRQ��NXOWXU�RFK�ELEOLRWHN�L�HWW�VDPKlOOVSHUVSHNWLY och där
intresserar man sig bl.a. för hur utvecklingen av bibliotek, kultur- och
informationsverksamhet påverkas av olika krafter i samhället. I informationen om
utbildningen riktad till nya studenter kan vi läsa att man inom kollegium 1 tycker att
”Utgångspunkten för vårt sätt att förstå och studera samhällsförändring i stort och dess
relation till t ex den ekonomiska, tekniska, politiska eller kulturella utvecklingen är att
se det hela som ett komplext samspel mellan delar och helhet.”10 Vår uppsats kommer
till stor del att kretsa kring demokratibegreppet och främst hur ungdomar uppfattar
begreppet och om de känner sig delaktiga i det demokratiska samhälle vi lever i. Vi
kommer således att undersöka ett perspektiv på demokrati som vi tycker är relevant för
utvecklingen av det demokratiska samhället och därmed även av folkbiblioteken.

                                                
7 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet (Elektronisk källa)
8 (Q�XWKnOOLJ�GHPRNUDWL���GHPRNUDWLXWUHGQLQJHQV�EHWlQNDQGH, (Statens offentliga utredningar, (SOU)
2000:1). s.242
9 Institutionen Bibliotekshögskolan i Borås s.3 (Elektronisk källa)
10 Ibid.,s.9
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Uppsatsens syfte är att diskutera kring hur ungdomar upplever sin möjlighet till makt
och inflytande i samhället och i politiken och detta gör vi genom att ta avstamp i
ungdomspolitiken. Vi kommer att gå igenom några viktiga ungdomspolitiska dokument
och vi kommer att fokusera på hur man i dessa ser på ungdomars möjlighet till makt och
inflytande. Vi vill föra en diskussion om huruvida ungdomar tycker att de har någon
FKDQV att påverka och bli hörda. Genom att fråga några ungdomar hoppas vi kunna
skapa oss en bild av hur de ser på sina möjligheter till makt och inflytande. Vår
övergripande frågeställning har vi brutit ned i delfrågor för att lättare kunna besvara.

I enlighet med vårt syfte blir vår övergripande frågeställning med följande delfrågor:

½ +XU�XSSOHYHU�XQJGRPDU�VLQD�P|MOLJKHWHU�WLOO�PDNW�RFK�LQIO\WDQGH�L�VDPKlOOHW"

½ Vad innebär begrepp som ungdom och demokrati för ungdomar?

½ Hur upplever ungdomar sin möjlighet att påverka i samhället?

½ Upplever ungdomar politik som krångligt eller intressant?

½ Tror ungdomar att möjligheter till politisk makt påverkas av variabler så som
kön och invandrarbakgrund?

Detta är egentligen en alltför omfattande frågeställning att besvara inom ramarna för
detta uppsatsarbete, men istället för att begränsa frågeställningen har vi valt att behålla
den som den är med dess breda ansats. Skälet till detta är att vi misstänker att vi skulle
tappa en stor del av den intressanta problematik som vi vill ge oss i kast med genom att
bara ta oss an en bit av den. Gruppen ungdomar är heterogen och svår att ta sig an med
hjälp av annat än mycket omfattande kvantitativa undersökningar. Vi har istället valt att
använda oss av flera olika källor för att kunna diskutera några centrala frågeställningar
rörande ungdomar och demokrati. Centralt i vårt arbete är en empirisk undersökning
med både kvalitativa och kvantitativa inslag, där avsikten är att inventera ett antal
ungdomars idéer kring våra frågor. Dessa kan sedan fungera som grund för vår
diskussion. Vi är medvetna om att man inte kan dra några generella slutsatser om
ungdomars attityder i de här frågorna, utifrån en så pass liten enkätstudie som vår. Vi
gör en explorativ studie som syftar till att generera nya frågeställningar inför framtida
forskning och vi ger förslag till detta i slutet av vår uppsats.

����8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ

Vårt första kapitel börjar med en inledning till uppsatsens ämne. På det följer syftet med
uppsatsen och där preciserar vi vårt problem och presenterar våra frågeställningar. Efter
uppsatsens disposition avgränsar vi vårt ämne. På det följer ett metod- och
materialkapitel som visar vilka metoder och vilket material vi använt och där berättar vi
om vårt tillvägagångssätt och de avgränsningar som vi gjort. Vi fortsätter sedan med en
genomgång av tidigare forskning av ungdomar där vi börjar med att gå igenom
ungdomsbegreppet, och försöker definiera vad ungdom är för något. Sedan följer en
forskningsöversikt över den svenska ungdomsforskningen, en kort presentation av
ungdomars levnadsvillkor och ungdomars engagemang inom politiken. Efter denna
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genomgång följer en litteraturstudie som börjar med en kort historik över
ungdomspolitiken och fortsätter sedan med en redogörelse för de politiska dokument
som vi använder oss av i uppsatsen. Efter det kommer en studie i grundläggande
begrepp, som vi anser är viktiga för att belysa vårt ämne. I redovisningskapitlet redogör
vi för vår enkätundersökning och vår intervju. På det följer vår analys och diskussion,
och slutsatserna presenteras i nästföljande kapitel tillsammans med förslag till framtida
forskning. Slutligen ges en sammanfattning av vår uppsats och på det följer
källförteckning och bilagor.

����$YJUlQVQLQJDU

Den första avgränsningen innebär att vi endast kommer att diskutera ungdomspolitik i
Sverige och kommer inte att jämföra de svenska förhållandena med internationella. Vi
har valt att skriva om ungdomspolitik på nationell nivå och kommer inte att nämnvärt
gå in på det arbete som bedrivs i de enskilda kommunerna. Vi kommer dessutom att
fokusera på de övergripande idéerna inom ungdomspolitiken och kommer därför inte att
gå in närmare på enskilda frågor som exempelvis utbildning, arbete, ekonomi och
bostad. Vad gäller de politiska ungdomsförbunden så kommer de att tas upp i
anknytning till ungdomars politiska engagemang, men vi kommer inte att gå närmare in
på de enskilda förbundens arbete. Vi kommer heller inte att diskutera partipolitik. Då
vår enkätundersökning genomfördes under hösten 1999 och våren 2000 kommer vi inte
att ta upp de saker som hänt inom ungdomspolitiken efter år 2000.
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Vi har använt oss av flera olika slags undersökningsmaterial för att få fler aspekter på
vårt problemområde. Vi har ett avsnitt som tar upp tidigare forskning om ungdomar,
och för att belysa ungdomars levnadsvillkor har vi har använt oss av statistik. Vi har
även gått igenom ungdomspolitiska dokument, aktuella för vårt ämne och gjort en
studie av grundläggande begrepp centrala för vår undersökning. Vårt viktigaste material
är det empiriska, då vi genomfört en enkätundersökning i vilken vi försökt få fram
ungdomars tankar, åsikter och ståndpunkter. För att komplettera detta har vi genomfört
en intervju.

����0HWRG

För att kunna redovisa vårt arbetssätt på ett bra sätt krävs förklaring av vissa begrepp.
Vi använder oss av )RUVNQLQJVPHWRGLN ±�2P� NYDOLWDWLYD� RFK� NYDQWLWDWLYD�PHWRGHU av
Holme och Solvang för att förklara kvalitativ- och kvantitativ metod samt källanalys.11

Bernt Krohn Solvang och Idar Magne Holme har tidigare ansvarat för undervisning i
samhällsvetenskaplig metod vid Agder distriktshøgskole i Kristiansand i Norge och vi
har valt att använda oss av deras lärobok i metod då de anser att kvalitativ och
kvantitativ metod är två likvärdiga metodologiska angreppssätt och inte tar ställning för
eller emot det ena eller det andra.12 Detta stämmer väl överens med vårt arbetssätt då vi
använder oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har även använt annan
metodlitteratur i kompletterande syfte, då )RUVNQLQJVKDQGERNHQ av Martyn
Denscombe13 samt (QNlWERNHQ av Jan Trost.14

.YDQWLWDWLY� PHWRG karaktäriseras av att vara strukturerad och formaliserad. Andra
nyckelord är kontroll, selektivitet och avstånd till informationskällan.15 När man
använder sig av kvantitativ metod är man intresserad av att se till bredden med ganska
lite information om många informationsenheter för att kunna finna det gemensamma
och genomsnittliga, man är alltså ute efter något som eventuellt kan vara representativt
för att kunna beskriva och förklara något. Formen för undersökningen är ofta
strukturerad och systematiserad.16 Ofta använder man sig av statistiska mätmetoder för
att analysera kvantitativ information.17 Exempel på kvantitativ metod är enkät med fasta
svarsalternativ.18 Fördelar med att använda sig av kvantitativ metod är att det går att
göra statistiska generaliseringar men nackdelen är, eftersom undersökningen är
standardiserad och i hög grad styrd av forskaren, att efter att ha genomfört sin
undersökning kan det visa sig att det insamlade materialet inte är relevant för
frågeställningen och det är då för sent att göra något åt saken.19 Den del av vår
undersökning som kan kallas kvantitativ är vår enkätundersökning som till stor del är

                                                
11 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. )RUVNQLQJVPHWRGLN���RP�NYDOLWDWLYD�RFK�NYDQWLWDWLYD
PHWRGHU.
12 Ibid., s. 7.
13 Denscombe, Martyn 2000. )RUVNQLQJVKDQGERNHQ���I|U�VPnVNDOLJD�IRUVNQLQJVSURMHNW�LQRP
VDPKlOOVYHWHQVNDSHUQD�
14 Trost, Jan 1994. (QNlWERNHQ�
15 Holme/Solvang 1997, s. 14.
16 Ibid., s. 78.
17 Ibid., s. 14.
18 Ibid., s. 78.
19 Holme/Solvang, s. 80.
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formaliserad med frågor med fasta svarsalternativ. Men vid övervägande delen av
frågorna ges tillfälle att motivera svaret och vi har även öppna frågor och arbetar efter
en kvalitativ ansats.

.YDOLWDWLY�PHWRG karaktäriseras av ha ett förstående syfte, dvs. att få förståelse för det
man undersöker, och närhet till informationskällan. Kvalitativ metod är inte strukturerad
och formell som den kvantitativa.20 Istället för att som i den kvantitativa metoden se till
bredden är man i den kvalitativa metoden intresserad av djupet med mycket information
om få informationsenheter för att kunna nå förståelse och hitta det som är säreget och
unikt. Exempel på hur man använder sig av kvalitativ metod är när man genomför en
djupintervju utan fasta frågor och svar. Fördelar med att använda sig av kvalitativ metod
är att det kan ge en helhetsbild som gör att det går att förstå sociala processer och
sammanhang samt att i och med att man intresserar sig för det unika och säregna kan
problemställningen ses ur flera synvinklar.21 Flexibiliteten är även den större än vid den
kvantitativa metoden då frågeställningar kan ändras och läggas till och ordningsföljden
på frågorna inte är viktig. Dock går det inte att uttala sig om några statistiska
generaliseringar, speciellt inte om frågeställningarna utökas allt efter som.22 Detta är
dock inte fallet med vår enkät. Den är fast men är kvalitativ i den meningen att vi i
första hand är intresserade av att höra vad denna grupp ungdomar tycker och inte av att
kunna generalisera deras svar i statistik. Kvalitativ metod har vi även använt till den
intervju vi genomfört och då efter förberedda frågor men som besvarades fritt och
kompletterades allt eftersom intervjun pågick.

.lOODQDO\V�är även det en kvalitativ metod. En källa är “…en skrift som åberopas för en
viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet” samt “skriftligt
nedtecknat material“.23 En källa kan vara normativ eller kognitiv, oftast en blandning av
båda men med större betoning av det ena än det andra. Normativt betyder värderande
och kognitivt berättande.24 En källa kan även vara historiskt- eller framtidsinriktad. Man
skiljer även på konfidentiella eller offentliga källor, med personlig eller institutionell
prägel.25 Vi använder oss av källanalys i genomgången av tidigare forskning, i vår
studie av grundläggande begrepp samt i genomgången av de ungdomspolitiska
dokumenten.

                                                
20 Ibid., s. 14.
21 Ibid., s. 78f.
22 Ibid., s. 80.
23 Ibid., s.125.
24 Ibid., s. 126.
25 Ibid., s. 128f.
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I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt material och vilka vägar vi gått för att
göra våra val. I anknytning till detta kommer vi även att ta upp de problem vi har haft
med enkäten under arbetets gång.

������7U\FNWD�NlOORU

Vi har många olika källor i vårt avsnitt om tidigare forskning. Den övervägande delen
av detta kapitel är baserat på Ola Stafsengs artikel +XQGUD� nU� DY� XQJGRP, Erling
Bjurströms bok +|JW�	�OnJW samt FUS-rapporterna.26 Dessa källor är institutionella och
offentliga och är övervägande kognitiva. Detsamma gäller för de källor som vi använt
oss av när vi diskuterar grundläggande begrepp. Vårt viktigaste tryckta material är 3n
XQJGRPDUV� YLOONRU� ±� XQJGRPVSROLWLN� I|U� GHPRNUDWL�� UlWWYLVD� RFK� IUDPWLGVWUR� samt
8QJGRP�RFK�PDNW��RP�XQJGRPDUV�GHODNWLJKHW��LQIO\WDQGH�RFK�MlPOLNKHW�Sn�������WDOHW
och 3ROLWLN�I|U�XQJD� VOXWEHWlQNDQGH.27 Eftersom vi går igenom ungdomspolitiken och
därmed politiska dokument, innebär det att dessa källor är offentliga och institutionella
med normativ prägel.28 Vi har även använt andra källor t ex 6YHQVN�8QJGRPVVWDWLVWLN�
$OOW� HOOHU� LQJHW� och� 1\� WLG�� Q\D� WDQNDU.29 De används för att ge en bakgrund till
ungdomars levnadsvillkor och även de är institutionella och offentliga men har en
kognitiv prägel.

������(QNlWHQ

Den viktigaste delen av vårt material består av en enkätundersökning genomförd bland
ungdomar mellan 15-25 år under hösten 1999 och våren 2000. Materialet uppgår till 64
besvarade enkäter. Några av de kriterier vi ställde för oss själva innan vi valde
undersökningsmetod var att det skulle vara lätt att få ungdomar att vara med, att vi
skulle kunna få in ganska många svar för att få så brett spektra som möjligt samt att det
skulle vara någorlunda lätt för oss att redovisa svaren. Vi valde således att genomföra en
enkätundersökning då vi trodde att det var det sätt som bäst uppfyllde våra kriterier.
Genom att använda oss av en enkät kunde vi nå ut till många ungdomar då det inte tar
så lång tid att fylla i en enkät samt att man genom en enkät kan få vara anonym och
genom det tror vi oss få ärligare svar än genom t ex en intervju. Vi ville ha många
respondenter och insåg att intervjuer skulle ta för lång tid att genomföra och att

                                                
26 Stafseng, Ola 1997. 100 år av ungdom. 8QJGRPVWLG� 1997;4.
    Bjurström, Erling 1997. +|JW�	�OnJW��VPDN�RFK�VWLO�L�XQJGRPVNXOWXUHQ�
    De FUS-rapporter vi nämner här kommer att närmare presenteras i avsnittet om
ungdomskulturforskning
    i Sverige.
27 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU���XQJGRPVSROLWLN�I|U�GHPRNUDWL��UlWWYLVD�RFK�IUDPWLGVWUR��Regeringens
proposition
��� 1998/99:115.
    8QJGRP�RFK�PDNW��RP�XQJGRPDUV�GHODNWLJKHW��LQIO\WDQGH�RFK�MlPOLNKHW�Sn�������WDOHW� (SOU
1991:12).
    3ROLWLN�I|U�XQJD� VOXWEHWlQNDQGH� (SOU 1997:71).
28 Vi tycker att det är viktigt att tillägga att alla de dokument som vi använder som behandlar
    ungdomspolitiken har tillkommit under socialdemokratiskt styre.
29 6YHQVN�8QJGRPVVWDWLVWLN, 1999, ungdomsstyrelsens utredningar nr;17.
    $OOW�HOOHU�LQJHW�±�RP�XQJDV�V\Q�Sn�HQJDJHPDQJ�RFK�SDUWLSROLWLN� 2000, ungdomsstyrelsen
rapporterar;18.
    1\�WLG��Q\D�WDQNDU��XQJGRPDUV�YlUGHULQJDU�RFK�IUDPWLGVWUR��1998, ungdomsstyrelsens utredningar;10.
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redovisa. Därför passade en enkätundersökning bättre. I en enkät har man
standardiserade frågor som är lika för alla och som är lätt att gå tillbaka till och
kontrollera flera gånger. Det är av samma orsak enkelt att jämföra och koppla ihop
frågor respektive svar sinsemellan samtidigt som det är lätt att skapa teman och
områden att jobba med. Svaren blir dessutom ofta kortare än vid intervjuer vilket
underlättar redovisningen. Att vi valt att göra en enkät med en kvalitativ ansats kommer
sig av att vi vill gå in på djupet och se till det specifika samt ta fram ungdomars tankar
och funderingar. Vi insåg även på ett tidigt stadium att vi på grund av tidsavgränsning
och ekonomiska begränsningar inte kunde genomföra någon tillräckligt stor
undersökning för att kunna dra generella slutsatser och förvandla svaren till statistik. Vi
använder oss här således av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod.
Enkäten har ett kvantitativt utseende men är i grunden tillkommen ur en kvalitativ
ansats där frågorna är till för att tolkas kvalitativt.

Enkäten består av 23 frågor. Några av frågorna har fasta svarsalternativ och är således
slutna, andra är öppna beroende på vilken slags fråga det handlar om. De slutna
frågorna har antingen ett par eller flera svarsalternativ. På de flesta frågorna har vi valt
att ge utrymme för motiveringar men på två frågor har vi inte gett den möjligheten. Vi
har blandat utformandet av frågorna av två anledningar. Dels är fasta svarsalternativ inte
speciellt tidskrävande, och dels så ger öppna frågor möjlighet till utförligare och mer
nyanserade svar. De första frågorna är av ren kvantitativ karaktär. De är till för att ge en
bild av vår undersökningsgrupp i fråga om t ex ålder och sysselsättning. Hur vi tänkte
när vi utformade resten frågorna kommer vi ta upp i anslutning till redovisandet av
enkätsvaren.

������,QWHUYMXQ

För att få ännu ett perspektiv på vårt problemområde har vi genomfört en intervju.
Intervjun är av kvalitativ karaktär, men eftersom vi endast genomfört en intervju
kommer den enbart att fungera i kompletterande syfte.

����7LOOYlJDJnQJVVlWW��DYJUlQVQLQJDU�RFK�SUREOHP

������7U\FNWD�NlOORU

Vi har i vårt avsnitt om tidigare forskning valt att koncentrera oss på den svenska
forskningen under 1980/90-talen. I vår litteraturstudie har vi utgått ifrån Regeringens
proposition 3n� XQJGRPDUV� YLOONRU� (1998/99:115) samt de föreliggande
undersökningarna som i förlängningen ledde fram till denna och begränsat vår studie till
att bara innefatta dessa dokument och de av riksdagen bestämda delmålen.
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������(QNlWHQ

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom hur vi tänkt när vi genomfört vår
enkätundersökning samt de problem som uppstått dels med insamlingen men även med
bortfall och redovisning.

När det gäller tillvägagångssätt och urvalsprincip vid enkätundersökningen så tänkte vi
ge enkäten till ungdomar inom vår åldersavgränsning i olika sammanhang och på olika
platser. Vi hade inte tänkt dela ut enkäten i någon större grupp utan snarare använda den
i intervjusituation genom att ge enkäten till ungdomar och få möjlighet att diskutera de
sista frågorna i enkäten med ungdomarna. Vi tänkte försöka söka upp ungdomar i så
många olika sammanhang som möjligt som t.ex. storstad, småstad, på café, på stan, på
biblioteket och i skolan. Detta för att vi skulle få ett så brett spektra som möjligt. Då vi
avgränsat vår målgrupp specifikt till ungdomar mellan 15 och 25 år kan urvalet kallas
för ett stratifierat urval som bygger på slumpmässig grundprincip men där urvalet görs
efter vissa ramar.30 När vi gjort klart för oss hur vi ville genomföra
enkätundersökningen så begav vi oss under hösten 1999 ut i Stockholm, Göteborg och
Borås.

Snart uppstod det dock problem med insamlingen av enkätsvar. Ett av problemen var att
det var svårt att avgöra ungdomarnas ålder. Det resulterade i att vi fick plocka bort vissa
ifyllda enkäter på grund av att några respondenter visade sig vara antingen under 15
eller över 25 år, som är den åldersdefinition vi bestämt för vår målgrupp. Vi märkte
även att det var svårt att få tag på ungdomar på stan, de hade sällan tid att stanna någon
längre stund. Några av de tillfrågade ungdomarna avböjde när de fick höra hur lång tid
det skulle ta att fylla i enkäten, det hade nämligen visat sig att det tog längre tid än vi
räknat med. Därför valde vi att komplettera vår undersökning med att dela ut enkäten i
två skolklasser dels i en högstadieklass årskurs 9 och dels i en gymnasieklass årskurs 3
med samhällsvetenskaplig inriktning. Detta gjorde vi i Borås kommun under våren
2000. Att göra på detta sätt kallas att göra ett klusterurval och med det menas att man
avgränsar sitt urval till att fokusera på ett ”naturligt förekommande kluster av den
speciella sak som forskaren vill studera”.31 Att vi valde just årskurs 9 och årskurs 3
beror på att det är de två klasser som ligger längst ifrån varandra tidsmässigt och
antagligen även mognadsmässigt i skolan om man ser till vår ungdomsdefinition. Vi har
sammanlagt samlat in 64 besvarade enkäter. 16 av dem är resultatet av de först
insamlade enkäterna, 25 är besvarade av högstadieklassen och 23 av gymnasieklassen.
Detta innebär en övervikt på ungdomar som är mellan 15-19 år. De ungdomar som är
över 20 år är väldigt få och vi är medvetna om att detta kan ge utslag i resultatet.

När det gäller de äldre ungdomarna, d.v.s. de som är mellan 20 och 25, är det inte lika
lätt att hitta naturliga kluster som man kan tänka sig ger ett representativt urval så vi
valde att nöja oss med de svar vi redan hade fått in. Vårt mål var att få minst� 40
enkätsvar då mindre än 30 ej går att använda statistiskt enligt Denscombe.32 Utav detta
kan man för visso inte dra några större generella slutsatser, men vi är i stort mer
intresserade av att se tendenser och få specifika uttalanden. Jan Trost menar i sin
lärobok om enkätundersökningar att det inom beteende- samt samhällsvetenskaperna är
få studier som är helt igenom kvantitativa utan han menar att man kan se tre steg i

                                                
30 Denscombe, s.20.
31 Ibid., s. 21f.
32 Denscombe, s. 34.
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behandlingsprocessen av en undersökning. Den första delen är datainsamlingen, den
andra är analysen/bearbetningen av data och den tredje är tolkningen. Han menar att de
olika stegen kan vara antingen kvantitativa eller kvalitativa.33 I vårt fall så var
datainsamlingen kvantitativ. Även om urvalet inte är tillräckligt stort för att ge ett
kvantitativt resultat så kommer den största delen av bearbetningen av materialet ske
efter en kvantitativ princip. Tolkningen kommer däremot att vara kvalitativ.

När det gäller ifyllandet av enkäten så uppstod det några problem med en del av
frågorna. De tre sista frågorna i enkäten hade vi tänkt att vi skulle diskutera med
respondenterna, men det fungerade inte alltid då de vid flera tillfällen redan hade svarat
på dessa frågor när de lämnade över enkäten. Detta fastän det står i enkäten att vi ville
ta frågorna muntligt, och dessutom nämnde vi det när vi delade ut enkäten. De tre sista
frågorna fungerade inte heller i de två klasserna, eftersom det skulle ha tagit alldeles för
lång tid att diskutera frågorna enskilt med alla elever. Vi har varit tvungna att låta bli att
redovisa ett par frågor som visade sig vara för syftet dåligt formulerade och tvetydiga.
Andra frågor lägger vi inte så stor tonvikt på då de i viss mån är styrda. Vilka frågor
detta gäller tar vi upp vid redovisningen. Tyvärr har det även blivit så att vi har en
kraftig övervikt av kvinnor bland våra respondenter vilket kan ge en ojämn bild.

������,QWHUYMXQ

Från början var det tänkt att vi skulle göra fler intervjuer med personer som jobbar med
ungdomsfrågor och i viss mån fungerar som ungdomars språkrör. Vi valde att inte göra
det då urvalet av personer blev svårt att motivera. Istället bestämde vi oss för att bara
göra en intervju och det blev med Magdalena Fransson. Hon var vid intervjutillfället
ordförande i Ungdomarnas Demokratikommission. Vi valde att intervjua henne då
hennes arbete är partipolitiskt obundet och för att den undersökning som
Demokratikommissionen utfört ligger nära vår.34 Resultatet av intervjun har hjälpt oss i
arbetsprocessen men då det bara blev en intervju så kan vi inte använda den som en
egen materialdel, utan kommer istället i första hand att använda den som en hjälp i vårt
analytiska arbete. Vi presenterar därför endast kortfattat resultatet i redovisningskapitlet.

                                                
33 Trost 1994, s 19.
34 8WJnQJ" 1999, En delrapport från Ungdomarnas Demokratikommission till demokratiutredningen.



11

���7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�RP�XQJGRPDU

I detta kapitel har vi samlat tidigare forskning för att belysa vårt ämne och vi börjar med
en genomgång av ungdomsbegreppet innan vi går in på ungdomsforskning i Sverige
samt presenterar ungdomars levnadsvillkor och engagemang inom politiken.

����*HQRPJnQJ�DY�XQJGRPVEHJUHSSHW

För att kunna göra en undersökning bland ungdomar samt diskutera ungdomspolitik är
det viktigt att resonera kring begreppet ungdom och försöka komma fram till vad det
innebär. Det är ett problematiskt begrepp att definiera då det rymmer många olika
dimensioner. Vi kommer därför i det här avsnittet att föra en diskussion kring begreppet
och sedan ge en förklaring till hur vi tänkt när vi avgränsat den ålderskategori vi i vår
undersökning kallar ungdom.

Ungdomsbegreppet och vem som kan kallas ung är inte att konstant begrepp. I
betänkandet 8QJGRP�RFK�PDNW som kom 1991 menar man att det som uppfattas som att
vara ung dels har att göra med på vilken plats man befinner sig d v s så behöver det inte
vara samma sak att vara ung på en plats i världen som en annan. Dessutom förändras
synen på vem som är ung över tid. Att vara ung nu är inte detsamma som för hundra år
sedan. Vem som är ung beror även på ur vems perspektiv man ser på saken.35 Dessutom
kan ungdom betyda att vara allt från att ingå i en speciell ålderskategori till att vara på
en viss nivå i livet eller ingå i en speciell social kontext. Att vara ungdom är att vara
någonstans mellan barn och vuxen. Men när slutar man att vara barn och när är man
vuxen?

I enlighet med vår lagstiftning så är man barn till den dag man fyller 18 år då man blir
myndig. När man är myndig räknas man som vuxen i de flesta sammanhang. Dock
måste man t ex vara 20 år för att få köpa alkohol på Systembolaget.36 Det är en enkel
gränsdragning och i den definitionen ryms inte ungdomsbegreppet. Nästa steg blir
således att se hur man definierar ungdom i politiken och i regeringens proposition 3n
XQJGRPDUV�YLOONRU��8QJGRPVSROLWLN�I|U�GHPRNUDWL��UlWWYLVD�RFK�IUDPWLGVWUR skriver man
att olika definitioner används i ungdomspolitiken beroende på vad för åtgärder man
talar om. ”Lagar och förordningar utgår med nödvändighet i regel från en
åldersdefinition, medan andra mer policyorienterade insatser ofta riktar sig till grupper
av unga människor med gemensamma sociala, ekonomiska eller kulturella insatser.”37

Andra begrepp som är närliggande begreppet ungdom, och som i viss mån ryms inom
det, är bl.a. tonåring, pubertet och adolescens. I 8QJGRP� VRP� VDPKlOOVSUREOHP
diskuterar Lars B Ohlsson och Hans Swärd kring flera olika begrepp och dess
betydelser.38 Att vara tonåring är att vara mellan 13-19 år, det är alltså en
åldersavgränsning. Med pubertet avser man att beskriva den fysiska och biologiska
utvecklingen från att vara barn till att bli könsmogen och då vuxen i den bemärkelsen.
Adolescens innebär den psykiska utvecklingen från barn till vuxen� Ohlsson och Swärd

                                                
35 SOU 1991:12, s. 14.
36 Tingström, Bertel, Nationalencyklopedin band 13 s.542
    Laurin, Urban, Nationalencyklopedin band 18 s. 8.
37 Regeringens proposition 1998/99:115, s.11.
38 Ohlsson, Lars B. & Swärd, Hans�1994. 8QJGRP�VRP�VDPKlOOVSUREOHP, s. 10.
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säger att ”Adolescensen har i psykoanalytisk teori betraktats som krisernas tid då en
självständig ’jag- identitet’ skall bildas. Den inre konflikten rör bl.a. frågan om kontroll
och självständighet. Adolescensen har också betraktats som självgrubbleriets,
introspektionen och nyorienteringens tid.”39 Man räknar idag med att det som kallas
adolescens sträcker sig från 11 till 20-25 årsåldern.40

Musik- och medieforskaren Johan Fornäs menar att identitet är ett centralt begrepp
inom ungdomsforskningen.41 Dock menar den tyske pedagogen Thomas Ziehe
angående identitetsutprovning att det med all säkerhet kommer att bli mer och mer så att
”...för alla att under hela livet ompröva och omformulera våra utkast till identitet”,
därför innefattar begreppet ungdom så mycket mer än bara identitetssökande.42 Man kan
t ex även tänka på ungdomar som en social kategori. Fornäs beskriver i 8QJGRPVNXOWXU
L�6YHULJH denna kategori som ”inramad av bestämda samhälleliga institutioner”.43 Med
det menar han t ex ritualer som konfirmation och bröllop, lagstiftning kring
åldersgränser och sociala handlingar som t ex att flytta hemifrån.44

Andra närliggande begrepp är även ungdomlig och ungdomlighet. Dessa begrepp menar
Ohlsson och Swärd är något som andra utanför ungdomskategorin ser som något
eftersträvansvärt utan att se till de reella förhållanden som styr ungdomars liv.45

Man kan även se på ungdom som något som avgränsas kulturellt. I det avseendet menar
man att ungdomar på något vis med sitt beteende, sin stil eller sitt sätt uppträder så att
de skiljer ut sig från och tar avstånd från det övriga samhället.46 Detta är det man
koncentrerar sig på inom ungdomskulturforskningen. Fornäs skriver att ”ungdomlighet
är något kulturellt bestämt, i ett diskursivt spel med musikaliska, visuella och verbala
tecken som avgör vad som är ungt i förhållande till det som tolkas som barnsligt
respektive vuxet.”47 Dock konstaterar Fornäs att alla olika definitioner av vad ungdom
är går in i varandra och att forskare därmed har svårt att hitta någon exakt definition.
Han anser att man istället får, beroende på sammanhang, klargöra vilken aspekt man i
just detta lägger tyngdpunkten på.48

������9nU�DYJUlQVQLQJ�DY�XQJGRPVEHJUHSSHW

Vi är medvetna om att det är svårt att definiera vad ungdom är och att det finns många
olika utgångspunkter för hur man ska gå tillväga. Vi har ovan försökt att ge en bild av
hur komplext begreppet ungdom är och hur mycket det kan innehålla. Ungdom är inte
bara ålder utan en individuell process, en period i livet när man från barndomen övergår
till vuxenlivet. Vi har ändå av nödvändighet satt en åldersgräns för att ha en
utgångspunkt för vårt val av respondenter. Vår åldersavgränsning för vad vi kallar
ungdom kommer att gälla personer som befinner sig mellan 15-25 år. Det är alltså

                                                
39 Ohlsson, s. 11.
40 Ibid.
41 Fornäs, Johan 1994. Ungdom, kultur och modernitet. Ingår i Fornäs, Johan m.fl. 8QJGRPVNXOWXU�L
6YHULJH. (FUS rapport; 6), s. 19.
42 Ziehe, Thomas 1989. .XOWXUDQDO\VHU���XQJGRP��XWELOGQLQJ��PRGHUQLWHW� s.36.
43 Fornäs 1994, s. 19.
44 Ibid.
45 Ohlsson & Swärd 1994, s.11f.
46 Ibid., s. 12.
47 Fornäs 1994, s. 19.
48 Ibid.
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mellan de åldrarna vi kommer att hitta våra respondenter och när vi i fortsättningen talar
om ungdomarna i vår undersökning menar vi följaktligen personer mellan 15-25 år.

Valet att avgränsa med en ålderskategori underlättar även användandet av statistik. Det
gör att vi bl.a. kan använda oss av Ungdomsstyrelsens rapport SYHQVN�XQJGRPVVWDWLVWLN i
vårt bakgrundskapitel då deras statistik främst grundar sig på ungdomar i den åldern.49

Statistiken använder vi för att belysa ungdomars levnadsvillkor. Inom ungdomspolitiken
varierar ungdomsdefinitionen beroende på åtgärdernas art vilket har gjort det svårt att
hitta en övergripande definition att använda så därför satte vi egna gränser.50 Att
avgränsa på det här sättet har sina brister, och det inser vi helt och fullt. Genom att
avgränsa så här kan det tyckas att vi utesluter många som är eller anser sig vara
ungdom, men huvudsyftet med vår avgränsning är att möjliggöra vår undersökning.
Eftersom vi tänker genomföra en enkätundersökning är det nödvändigt att sätta någon
slags åldersgräns för att ge struktur åt undersökningen. Att göra på detta sätt kan tolkas
som om vi ser på ungdomar som en homogen grupp, men det gör vi inte. Vi tycker att
den är heterogen. Nedan följer ett kort resonemang kring hur man ser på
ungdomsgruppen i den svenska ungdomsforskningen.

����6YHQVN�XQJGRPVIRUVNQLQJ

Eftersom vår uppsats främst rör svenska förhållanden är vår forskningsöversikt
fokuserad på den svenska ungdomsforskningen. I Ungdomsstyrelsens rapport
'HPRNUDWLVND� SURFHGXUHU� HOOHU� OnWVDVNUXPHOXUHU kan vi läsa att man inom
ungdomsforskningen ofta börjar med att fundera över om ungdomsgruppen är heterogen
eller homogen.51 Om man väljer att se ungdomar som en homogen grupp får det
innebära att ungdomar som grupp har ett eget värde- och normsystem om man jämför
med de vuxna vilket idag kan kännas ganska aktuellt då den tiden vi räknar som
ungdomstid har förlängts pga. olika anledningar. Det finns flera beröringspunkter hos
ungdomar vad gäller beroendet av föräldrar, deras skolgång och idag även det
förändrade samhället i form av mediautvecklingen och globaliseringen som unga idag
växer upp med.52 Men är ungdomar en homogen grupp? Ungdomsstyrelsen tar upp
faktorer som skillnader i kön, ålder och social bakgrund som visar att ungdomar är
individer och väldigt olika inom ungdomsgruppen. Detta gör att vi har två lägen inom
ungdomsforskningen som båda har ganska starka argument för hur vi ska se på
ungdomar.53

Sedan 1970-talet har Statens ungdomsråd (sedermera Ungdomsstyrelsen) varit
engagerade i forsknings- och utredningsarbete som handlar om ungdomsfrågor och det
har lett till stöd för nya ungdomsforskningscentrum knutna till universitet.
Ungdomsstyrelsen arbetar idag främst med att tillhandahålla utredningar och statistik
om ungdomar.54 Ungdomsstyrelsen åtar sig inte att själva bedriva forskning om
ungdomar. De följer istället upp den forskning som redan finns i Sverige och
internationellt och försöker att stärka kommunikationen mellan forskare och
beslutsfattare då forskningen har relevans för ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen ska

                                                
49 Ungdomsstyrelsens utredningar; 17, s. 8.
50Regeringens proposition 1998/99:115, s. 11.
51 'HPRNUDWLVND�SURFHGXUHU�HOOHU�OnWVDVNUXPHOXUHU�1999. (Ungdomsstyrelsen rapporterar; 16), s. 36 f.
52 Ibid., s. 53.
53 Ungdomsstyrelsen rapporterar; 16, s. 53.
54 Ungdomsstyrelsen, Ungdomsstatistik (Elektronisk källa).
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arbeta för att förverkliga de ungdomspolitiska mål som finns både på nationell och på
kommunal nivå. De har en egen utredningsserie där rapporter om ungdomars villkor i
samhället på olika sätt presenteras, ofta på regeringens uppdrag. De sammanställer
statistik om ungdomar mellan åldrarna 15-25 år och förmedlar denna dels via
publikationer som 6YHQVN�8QJGRPVVWDWLVWLN men from år 2001 publiceras den endast på
Ungdomsstyrelsens webbsida.55 Den statistik som Ungdomsstyrelsen ger ut varje år om
ungdomars levnadsvillkor bygger huvudsakligen på undersökningar gällande åldrarna
15-25 vilket gör att man generaliserar ungdomsgruppen som homogen. Även om de vill
ge en objektiv bild så bortser man från de skillnader som vi tagit upp ovan.56 Vi är
medvetna om att man bör använda denna statistik med försiktighet.

������0RGHUQ�XQJGRPVIRUVNQLQJ�L�6YHULJH

Innan vi går in på ungdomskulturforskningen som legat nära vår uppsats så vill vi ge en
bild av modern ungdomsforskning i Sverige. Vi fokuserar hela tiden mest på den senare
delen av 1900-talet fram till våra dagar. Ola Stafseng som arbetar med
ungdomsforskningsfrågor under Nordiska ministerrådet har i sin artikel ���� nU� DY
XQJGRP� presenterat ungdomsforskningen i Sverige under 1900-talet.57 Med hjälp av
denna artikel som man hittar i den numera nedlagda tidningen 8QJGRPVWLG kommer vi
att visa hur ungdomsforskningen vuxit fram i Sverige�

Under den senare delen av det förra århundradet tog ungdomsforskningen en ny
vändning och den moderna ungdomsforskningen blev till. I artikeln säger Stafseng att
före 1945 var den svenska och europeiska ungdomsforskningen ett betydelsefullt
område inom forskningen men idag är den forskningen relativt okänd.58 Efter andra
världskriget utvecklades ungdomsforskningen åt andra håll och i början på 1960-talet
kom ett projekt i Göteborg att hamna i centrum då forskarna Erik Wallin och Bengt Erik
Andersson gjorde en undersökning bland ungdomar på ett helt (i Sverige) nytt sätt.59 De
använde sig av en enkätundersökning som denna gång var riktad direkt till ungdomarna
där de själva fick fylla i formulären vilket fick stor kritik och man ville heller inte se
ungdomar som en egen grupp. Undersökningen höll på fram till mitten av 1970-talet
och resultatet blev ett omfattande material om svenska ungdomar men Stafseng skriver
att en diskussion om generationsmotsättningar saknades vilket han tycker är ett stort
problem i svensk och nordisk ungdomsforskning. I början av 1980-talet låg enligt
Stafseng svensk ungdomsforskning efter andra länder och några faktorer spelade stor
roll för dess utveckling.60 Erling Bjurströms bok *HQHUDWLRQVXSSURUHW�kom ut 1980 och
gav ungdomsforskningen en sociologisk plattform och ungdom blev ett
forskningstema.61 Stafseng pekar på ett annat viktigt exempel som var antologin .XOWXU
RFK�PHGYHWHQKHW som kom 1982. Han menar att antologin argumenterade mest för ett
tvärvetenskapligt forskningssätt i allmänhet men han konstaterar även att boken ”lade

                                                
55 Ibid
56 Ungdomsstyrelsens utredningar; 17, s. 6.
57 Stafseng, s. 6-15.
58 Ibid., s. 8.
59 Stafseng, s. 10. Stafseng refererar här till Erik Wallin & Bengt Erik Anderssons omfattande
undersökning som resulterade i många skrifter from.1969 och några år framåt. Skrifterna ingick i projekt
UG (Ungdom i Göteborg) eller YG (Youth in Gothenburg), som det även kallades på engelska.
60 Ibid., s. 10f.
61 Ibid. Här menas Erling Bjurströms bok *HQHUDWLRQVXSSURUHW��8QJGRPVNXOWXUHU��8QJGRPVU|UHOVHU�RFK
WRQnUVPDUNQDG�IUnQ����WDO�WLOO����WDO Stockholm, 1980. En bok som vi b l a använder oss av i denna
uppsats.
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grunden för ett nytt och potentiellt utvecklingsområde i svensk forskning”. 62 Stafseng
ger ytterligare exempel på stor inverkan inom detta område och lyfter fram den grupp
av unga forskare som mest hängav sig åt själva XQJGRPVNXOWXUHQ och ville betrakta den
som ett eget forskningsfält.63 Detta är bl.a. de forskare som vi själva har kommit i
kontakt med under uppsatsens gång och det är det som Stafseng kallar ”…ett
sammanvävt nätverk med Johan Fornäs som central gestalt”.64 Vidare skriver han att
pedagogiken började visa allt större intresse för ungdomsfrågor av modern och teoretisk
mening i och med tidskriften KRUT och dess redaktör Donald Broady.65 De gav mycket
uppmärksamhet åt bl. a Thomas Ziehe och Bengt Erik Andersson som båda hade
pedagogiken som grund.66

Stafseng tycker att det under 1980-talet knappast var brist på ungdomsforskning men att
den finansierings- och beslutsstruktur som fanns då inte fungerade på rätt sätt. Han
saknar också en genomarbetad ungdomspolitik och fortsätter med att skriva att
ungdomspolitiken faktiskt moderniserades radikalt under detta årtionde. Vi fick bl. a en
ungdomsminister i Sverige och de ungdomspolitiska myndighetsorganen strukturerades
om.67 Nu handlade plötsligt ungdomspolitiska forskningen mer om helhet istället för
osammanhängande sektorsintressen och man fick bättre överblick. En bättre
samordning av de offentliga resurserna och det faktum att regeringen satsat pengar på
ungdomsforskningscentra ledde till att ungdomsforskningen blev institutionaliserad. Nu
för tiden behandlas ungdomsforskningen av riksdagen i samband med att
forskningspropositionerna presenteras.68

Stafseng skriver att när det gäller 1990-talet så är det nästan omöjligt att få en överblick
över ungdomsforskningen eftersom omfattningen är så enorm. Sex olika
forskningscentra etablerades på 1980-talet och det fungerade så bra att nya möjligheter
skapades vad gäller mötesplatser och vidareutveckling särskilt inom den akademiska
världen. Fler doktorandtjänster kom till och många har valt att satsa på
ungdomsforskningen. Han tar även upp att den speciella inriktningen mot
ungdomskultur som vi i Sverige jobbat hårt med har haft stor betydelse vid utvecklingen
av forskningsfältet både i Sverige och internationellt.69 Han pekar också på betydelsen
av alla de utredningar som utförts, han säger att vi i Sverige faktiskt har världens mest
omfattande utredningsverksamhet. Han avslutar sin artikel med att säga att det
fortfarande finns två stora brister i svensk ungdomsforskning och den första visar en
icke överensstämmande bild när det gäller antal forskningstjänster kontra kvalificerade
ungdomsforskare. Det är ett överskott på de senare och det verkar vara ett allmänt
problem inom all forskning säger han. Den andra bristen är att svensk
ungdomsforskning saknar koppling till internationella forskningsprojekt, vi har blivit
för provinsiella.70

                                                
62 Ibid., s. 12. Här menas antologin .XOWXU�RFK�PHGYHWHQKHW som kom 1982 där författare som Ulf
Hannerz, Rita Liljeström och Orvar Löfgren m fl medverkade.
63 Ibid.
64 Ibid. Vi går igenom detta nätverk som Stafseng talar om lite längre fram i detta kapitel. Se avsnittet om
Ungdomskulturforskning i Sverige om Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS).
65 Ibid., s. 12. Här talas det om tidningen KRUT (Kritisk utbildningstidskrift) där Donald Broady var
verksam i redaktionen från 1977 och 10 år framåt.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Stafseng, s. 12.
69 Ibid.
70 Ibid., s. 14.
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������8QJGRPVNXOWXUIRUVNQLQJ�L�6YHULJH

Musik- och medieforskaren Johan Fornäs menar i 8QJGRPVNXOWXU� L� 6YHULJH att efter
1980 insåg man att kulturfenomen var minst lika viktigt att utforska som t ex
ungdomars ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.71 Ungdomsforskningen i
Sverige har hela tiden vuxit och omformats och idag är ungdomskulturforskning en stor
del inom svensk ungdomsforskning. Enligt Fornäs har den svenska
ungdomskulturforskningen många olika rötter som t ex psykologi, pedagogik och
sociologi. Forskningen har delvis en egen profil men är naturligtvis starkt influerad av
internationella strömningar som t ex Birminghamskolan.72 Erling Bjurström säger i
boken +|JW� 	� /nJW att det är först i och med denna period som
ungdomskulturforskningen börjar ses som ett ”självständigt vetenskapligt fält”.73

Birminghamskolan, som är ett centrum för ungdomskultur i England, har fått ge namn
till denna strömning som gjorde begreppet VWLO till en central och viktig del i arbetet då
det både blev ett verktyg och en grundstomme i deras forskning. Enligt Bjurström
innebar stil för dem i stort sett det utseende, uppträdande, musikval och språk som förde
en del ungdomar tillsammans i en grupp.74 Birminghamskolan bröt ned
ungdomskulturbegreppet för att studera varje delkultur inom det och från början
fokuserade man på klass och ålder som studieobjekt. De studerade sub- och
motkulturernas uppkomst och hur de löste sina problem som enligt dem uppstod just
inom klasserna. Olika generationer löste problemen på olika sätt och när den äldre
generationen ville få den yngre att anamma deras normer och göra på deras vis så
uppstod ett motstånd.75 Birminghamskolan har haft stort inflytande på
ungdomskulturforskningen och den tillsammans med många andra riktningar har
inspirerat den svenska forskningen som hela tiden fortsätter att utvecklas. Mats Lieberg,
medarbetare och författare i 8QJGRPVNXOWXUHU�L�6YHULJH skriver att allt fler som forskar
om ungdomar i dag söker sig ut i deras egna miljöer för att skaffa sig kunskap och
erfarenheter. Detta angreppssätt kallar han för etnografisk fältforskning och den
karakteriseras av att studien av ungdomar ofta görs i naturliga situationer där forskaren
eftersträvar att försöka förstå ungdomars intentioner, tankar och känslor. Man använder
sig inom dessa studier ofta av varierande datainsamlingsmetoder för att uppnå resultat.76

Ungdomskulturforskningen har fått stor betydelse i Sverige och Norden och flera
tjänster och projektstöd har kommit till genom det Humanistisk- Samhällsvetenskapliga
Forskningsrådet (HSFR).77 Vi kom redan i början av uppsatsarbetet i kontakt med FUS-
projektet, Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige, och deras drivkraft Johan
Fornäs. De startade 1987 och koncentrerade sig på fyra teman inom ungdomskulturen:
Modernisering, kön, stil och sfärer. De har med hjälp av åtskilliga forskare mellan åren
1987 och 1994 publicerat många rapporter och publikationer. Deras uppgift har varit att
"bidra till gränsöverskridande teoriutveckling på ungdomskulturområdet, dels att
initiera och stödja kommunikation mellan olika forskare och projekt inom FUS

                                                
71 Fornäs 1994, s. 16.
72 Ibid., s. 15.
73 Bjurström, 1997, s. 73.
74 Ibid., s. 74
75 Bjurström 1997, s. 74f.
76 Lieberg, Mats 1994. Att forska om ungdom. Ingår i Fornäs, Johan m.fl. Ungdomskultur i Sverige. (FUS
rapport; 6), s. 171.
77 Fornäs 1994, s 17.
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nationella nätverk."78 Det som FUS har försökt göra är att se på ungdomar ur alla
möjliga vinklar och samlat detta material till några skrifter som finns att tillgå på det
flesta bibliotek i landet. Vi har läst och lärt oss en hel del via deras skrifter och ofta
återfinns de forskare som skriver där i andra situationer med ungdomar som
forskningsobjekt på ett eller annat sätt. Johan Fornäs beskriver i den avslutande FUS
rapporten 8QJGRPVNXOWXU�L�6YHULJH hur ungdomskulturforskningen kretsar kring de tre
nyckelbegreppen ungdom, kultur och modernitet. De är begrepp som är svåra att
definiera och de har satsat på sina teman där ungdom och kultur är de centrala
begreppen.79 Fornäs skriver att ungdomskulturen som forskningsområde mycket kretsar
kring modernisering och förändring. Det kan betyda både positiva och negativa saker
eftersom ungdomar för det mesta förknippas med det nya i kulturen men samtidigt även
med framtidens problem.80 FUS projektet visar att ett nytt intresse har tagit fart i nyare
ungdomskulturforskning vad gäller dessa två teman. De tar även upp hur förändringar
inom detta område har skett genom historien och hur det ser ut idag likväl i teori som
praktik.81 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, förkortat JMK, vid
Stockholms universitet är en relativt ny tvärvetenskaplig institution som startade 1989.
Många av de forskare vi kommit i kontakt med under uppsatsens gång går att hitta här
där de har ingått i olika projekt, publicerat texter samt hållit föreläsningar och
seminarium om ungdomskultur sett ur olika perspektiv och med tyngdpunkten på olika
saker.82 Mellan 1994 och 1998 bildades och underhölls Sveriges
Ungdomskulturforskares Förening, SUF, för att tillvarata de kontakter som FUS
projektet fått fram genom åren.83 Det var en ideell förening samt i viss mån bidrag från
HSFR som fick SUF att gå runt och det var ett sätt att inspirera och motivera forskare
att fortsätta inom området ungdomskulturforskning. Efter SUF, tog projektet
Ungdomskulturforskning, NU, vid och fram till 2000 fungerade det som ett nationellt
nätverk inom området, en sorts mötesplats för ungdomskulturforskare att utbyta idéer.84

Detta är en liten bakgrund om hur ungdomsforskningen har sett ut genom åren fram till
1990-talet och vi har framhållit ungdomskulturforskningen pga. att den har utvecklats
till en av de största forskningsgrenarna i Sverige på senare år. Mycket av deras
forskning har kommit till användning i vårt arbete med uppsatsen redan från början. Det
är ingen komplett bild av hur ungdomsforskningen ter sig i Sverige men den ger en
inblick i hur det fungerar.

����8QJGRPDUV�OHYQDGVYLOONRU

I det här avsnittet har vi för avsikt att ge en bakgrund till hur ungdomars livsvillkor ser
ut idag. Att vara ung idag är inte det samma som det var att vara ung för 20 år sedan. I
och med att samhället förändras, förändras även levnadsvillkoren för människorna som
lever i det.85 Här presenterar vi några statistiska siffror för att ge en övergripande bild av
ungdomars livsvillkor. Vi har valt att ta upp statistiska fakta gällande utbildning, arbete,

                                                
78  Detta citat är hämtat från titelbladet på Fornäs 1994. 8QJGRPVNXOWXU�L�6YHULJH. Och finns att läsa i
början av varje FUS rapport.
79  Fornäs 1994, s.18f.
80  Ibid., s. 13.
81  Ibid., s. 22.
82  Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK). (Elektronisk källa).
83  JMK, Sveriges ungdomskulturforskares förening (SUF). (Elektronisk källa).
84 JMK, Nätverk. (Elektronisk källa).
85 1\�WLG��Q\D�WDQNDU��XQJGRPDUV�YlUGHULQJDU�RFK�IUDPWLGVWUR 1998. (Ungdomsstyrelsens utredningar;
10), s. 6.
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ekonomi, boende och politiskt engagemang, då vi tycker att det ger en bra bild över
ungdomars situation. Följande siffror är hämtade ur 6YHQVN�XQJGRPVVWDWLVWLN som ges ut
av Ungdomsstyrelsen.86 I 6YHQVN�XQJGRPVVWDWLVWLN utgår man ifrån åldersgruppen 15-25
år, men eftersom statistiken tas fram för olika syften så är ålderskategorin inte definitiv.
Detta beror dels på att den offentliga sektorns olika insatser riktar sig till olika
målgrupper, och dels på att målgruppen inte är homogen eftersom vissa rättigheter och
skyldigheter infaller vid olika åldrar.87

10,6 % av Sveriges totala folkmängd befinner sig i åldrarna mellan 16-24 år. I årsskiftet
1998/1999 uppgick antalet ungdomar mellan 16 och 24 år till 938 532 personer.
Ungdomsgruppen har minskat under de senaste åren och beräknas göra så ett par år till
innan det åter igen vänder.88

Under ungdomstiden är man som mest rörlig geografiskt sett. Man flyttar hemifrån,
börjar studera eller arbeta på annan ort eller bildar familj. 1998 flyttade 38 % av alla
ungdomar mellan 20-24 år inom landet. Detta att jämföra med 13 % som är
genomsnittet för hela befolkningen. Unga kvinnor är de som flyttar mest.89 Eftersom
många ungdomar har haft svårt att få jobb och har varit beroende av högre utbildning
har vissa kommuner haft hög inflyttning av ungdomar, då främst storstäder och större
studieorter medan många mindre kommuner förlorat många ungdomar. Av detta följer
att den geografiska spridningen av ungdomar mellan 15-25 år är väldigt ojämn.90

De flesta yngre ungdomar är knutna till skolan i och med att man fram tills man är 16 år
inbegrips i grundskolan. Under läsåret 1998/99 fortsatte 97 % av grundskoleeleverna till
gymnasieskolan. Det innebär att nästan alla ungdomar genomgår någon slags gymnasial
utbildning.91 Under de senaste tio åren har antalet högskolestuderande ökat kraftigt.
Utbildningsdepartementet räknar med att fram till läsåret 1999/2000 kommer 40 % av
dem som slutade gymnasiet 1997/98 ha påbörjat högskolestudier, detta att jämföra med
1980 då 20 % av dem som avslutat gymnasiet inom tre år fortsatte till högskolestudier.
Cirka 305 600 studenter var registrerade på grundutbildningar under läsåret 1997/98.
Av det totala antalet högskolestuderande är antalet kvinnliga studenter högre än antalet
manliga, störst är skillnaderna i de lägre åldrarna. Utlandsstudier är något som också har
blivit vanligare.92

Eftersom kravet på utbildningsnivån ökat från arbetsmarknadens sida och det försvårade
läget på arbetsmarknaden har allt fler ungdomar gått in i utbildning istället. Antalet
ungdomar mellan 16 och 24 år som arbetar har minskat kraftigt under 1990-talet. Dock
har arbetsmarknadsläget förbättrats något under den senare delen av 1990-talet. 1998
var 23,4 % av alla ungdomar mellan 16-19 år sysselsatta i arbete och 55,3 % i åldrarna
20-24 år.93 Den disponibla inkomsten, d.v.s. inkomst efter betald skatt m.m., har
minskat kraftigt under 1990-talet, framförallt hos de yngre men trenden har vänt och
under den senare delen av 1990-talet har inkomsten ökat lite.94 Detta har gjort att antalet

                                                
86 Ungdomsstyrelsens utredningar; 17.
87 Ibid., s. 6.
88 Ungdomsstyrelsens utredningar; 17, s. 8.
89 Ibid., s. 9.
90 Ibid., s. 10.
91 Ibid., s. 12.
92 Ibid., s. 17
93 Ibid., s. 22.
94 Ibid., a.27f.
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ungdomar som får bidrag har minskat, även om de yngre fortfarande är den största
bidragstagande gruppen.95

Någonstans mellan att man är 19-24 år flyttar de allra flesta ungdomar hemifrån.96 Dock
har det under en tid varit svårt för många ungdomar att ha råd med eget boende, då det
är ont om lägenheter som passar ungdomars behov och ekonomi. Även om ungdomars
ekonomiska förutsättningar ökat en aning under slutet på 1990-talet så råder det
fortfarande bostadsbrist. Detta har lett till att men kan se en viss tendens till längre
kvarboende hos föräldrarna.97

����8QJGRPDUV�HQJDJHPDQJ�L�SROLWLNHQ

1921 infördes allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Sedan har rösträtten
ytterligare utökats i och med att den sänkts till 18 år.98 1970 sänktes den från 21 år till
20 år, och vid valet 1976 sänktes den ytterligare från 20 till 18 år. Rösträtten infaller
idag från den dag man fyller 18 år. Sänkningen av rösträttsåldern sammanföll med
sänkningen av myndighetsåldern. Trots att rösträttsåldern och myndighetsåldern har
sänkts är ungdomar fortfarande underrepresenterade i riksdag, landstingfullmäktige och
kommunfullmäktige. Olof Petersson menar i 6YHQVN�SROLWLN att ungdomar i sig inte är
mindre intresserade och engagerade i politiska frågor än genomsnittsmedborgaren även
om ungas valdeltagande kan antyda det. Han menar att ungdomar istället väljer andra
former av politiskt engagemang än de traditionella.99

När det gäller ungdomars politiska engagemang så har valdeltagandet minskat i
riksdagsvalen mellan de två senaste valtillfällena.100 Störst minskning återfinns hos
förstagångsväljande kvinnor även om kvinnornas valdeltagande fortfarande är högre än
hos män. Även antalet ungdomar som är medlemmar i något politiskt parti har minskat.
Andelen partimedlemmar mellan 16 och 24 år har från mitten av 1980-talet fram till
1998 sjunkit från 9 % till strax över 3 %.101 Ungas relation till de politiska partierna
skiljer sig ifrån den äldre generationens. Enligt en väljarstudie vid Göteborgs universitet
så sker den politiska socialiseringen numera utanför familjen och tar längre tid än
tidigare. Studien visar att många ungdomar inte väljer partipolitisk och ideologisk
tillhörighet förrän i trettioårsåldern.102 Men även om man inte är medlem i något
politiskt parti eller om man inte röstar så visar studien 1\�WLG��1\D�WDQNDU"�att 65 % av
ungdomarna mellan 16 och 29 år tycker att det är viktigt att blanda sig i politiken för att
visa vad man tycker är bra respektive dåligt.103 Studien visar även att ungdomarna har
ett annat förhållningssätt till politisk handling än de äldre och i den meningen tycker att
politisk handling är viktigare än det etablerade politiska livet. Dock visar studien att
runt 60 % har varit eller kan tänka sig att vara medlem i ett politiskt parti.104 Detta är en
hög siffra om man ser till hur många som i realiteten är medlemmar i ett politiskt parti.

                                                
95 Ibid., s. 30.
96 Ibid., s. 9.
97 Ungdomsstyrelsens utredningar; 17, s. 32.
98 Gustafsson, Agne, Nationalencyklopedin band 16 s. 173
99 Petersson, Olof 1999. 6YHQVN�SROLWLN, s. 190f.
100 I skrivandet stund innebär detta valen 1994 och 1998.
101 Ungdomsstyrelsens utredningar nr; 17, s. 46f.
102 Ibid., s. 49.
103 Ungdomsstyrelsens utredningar; 10, s.96f.
104 Ibid., s. 98f.
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I $OOW� HOOHU� LQJHW� �� RP� XQJDV� V\Q� Sn� HQJDJHPDQJ� RFK� SDUWLSROLWLN� tar man upp hur
representationen bland unga ser ut i de offentliga organ där beslut fattas och man
konstaterar att andelen uppdrag som innehas av unga har minskat sedan 1995 och
minskningen är tydligast bland kvinnor.105 I de kommunala beslutsorganen hade unga
mellan 18 och 29 år 6 % av förtroendeuppdragen och av dem är 60 % över 25 år.106

Detta betyder alltså att det är ganska få under 25 som har kommunala
förtroendeuppdrag. Om man sedan går vidare till riksdagsnivå så konstaterar man i $OOW
HOOHU�LQJHW att unga är kraftigt underrepresenterade i både kommun och riksdag men att
det ändå ser bättre ut i kommunfullmäktige än i riksdagen. Vid senaste valet 1998 var
endast 4 % av de valda under 30 år, ingen av dessa var under 25.107

                                                
105 Ungdomsstyrelsen rapporterar; 18, s.85.
106 Ibid., s. 88.
107 Ibid., s. 91.
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���/LWWHUDWXUVWXGLH

I det här avsnittet kommer vi att börja med att ge en presentation av ungdomspolitikens
framväxt. Vi kommer även att närmare presentera tre viktiga ungdomspolitiska
dokument som alla har givits ut under 1990-talet. Vi kommer att försöka ta reda på hur
riktlinjer och mål rörande ungdomars möjlighet till makt och inflytande har vuxit fram
och utvecklats och om de har förändrats över tid. Genomgången av dessa dokument
kommer förhoppningsvis att hjälpa oss att hitta viktiga delar som kan fungera som
redskap för vår diskussion av de olika frågeställningarna rörande ungdomar, inflytande
och demokrati.

����8QJGRPVSROLWLN��NRUW�KLVWRULN

Den statliga ungdomspolitiken handlade fram till 1970-talet i första hand om de
politiska ungdomsorganisationernas relation till staten. Statens ungdomsråd bildades
1959 och dess huvudsakliga uppgift var att ha en samordnande funktion. 1976 blev
Statens ungdomsråd en statlig myndighet och i och med detta förflyttades dess tidigare
koordinerande funktion till att koncentreras kring att främja kultur och
fritidsverksamhet för barn och ungdomar. I allmänhet vill man nu försöka se
ungdomspolitiken som en helhet istället för att arbeta sektorsindelat. Under 1980- talet
och början av 1990- talet genomfördes flera undersökningar om ungdomars villkor och
det tillsammans med att den första ungdomsministern tillsattes 1986 ledde till att den
statliga ungdomspolitiken även inbegrep ungdomars arbets- och bostadsförhållanden.
1994 ersattes Statens ungdomsråd med en ny statlig myndighet, Ungdomsstyrelsen,
detta i samband med att riksdagen 1994 beslöt att införa nya riktlinjer för
ungdomspolitiken.108

Den kommunala ungdomspolitiken har påverkats dels genom FN:s världsungdomsår
1985 och dels genom Ungdomskommitténs slutbetänkande 8QJGRP� RFK� PDNW�109 De
båda faktorerna har påverkat en sektorsövergripande ungdomspolitik då frågor som
delaktighet och inflytande diskuterats. Förslag på hur ungdomars ställning skulle kunna
stärkas inom många olika områden presenterades i 8QJGRP�RFK�PDNW� Under 1990-talet
har frågor rörande ungdomars inflytande tagits upp i olika kommuner, bl.a. har
ungdomsråd bildats för att underlätta ett samarbete mellan kommunala beslutsfattare
och ungdomar. Dock skiljer det sig mycket mellan kommun och kommun om man
utvecklat något ungdomsråd och hur detta i så fall ser ut.110

                                                
108 Regeringens proposition 1998/1999:115, s.12f.
109�SOU 1991:12.
110Regeringens proposition 1998/99:115, s.13.
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����8QJGRPVSROLWLVND�GRNXPHQW

I det här avsnittet kommer vi att undersöka de dokument som ligger till grund för den
ungdomspolitik som förs idag. Vi kommer främst att koncentrera vår studie till att se
hur målen för ökat inflytande för ungdomar har vuxit fram och se om de har ändrats
något över tid. De dokument vi kommer att gå igenom är 8QJGRP� RFK� PDNW� SOU
1991:12 som är ett betänkande från ungdomskommittén, 3ROLWLN�I|U�XQJD SOU 1997:71
som är ett slutbetänkande från ungdomspolitiska kommittén samt propositionen 3n
XQJGRPDUV� YLOONRU 1998/99:115 som är ett förslag från regeringen för den framtida
ungdomspolitiken. 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU är det i tid senast publicerade dokumentet och
det vi kommer att lägga tyngdpunkten vid.

������8QJGRP�RFK�PDNW

8QJGRP�RFK�PDNW��RP�XQJGRPDUV�GHODNWLJKHW�� LQIO\WDQGH�RFK� MlPOLNKHW�Sn������WDOHW
(SOU 1991:12) är ett betänkande som kom ut i januari 1991.111 Dåvarande
ungdomsministern Margot Wallström bemyndigades av regeringen att tillsätta en
kommitté för att utreda ungdomarnas situation vad gäller demokrati, delaktighet och
jämlikhet och hur dessa områden kan stärkas. Betänkandet 8QJGRP�RFK�PDNW�föregås av
ett tidigare betänkande, ,QWHUQDWLRQHOOW�XQJGRPVE\WH (SOU 1990:42) som dock inte är
intressant för vårt uppsatsämne och som därför inte kommer att tas upp här.112

I 8QJGRP�RFK�PDNW kan man läsa att ”En självklar utgångspunkt i betänkandet är att
betrakta ungdomar som i alla avseenden fullvärdiga medborgare.”113 Med det menar
ungdomskommittén att de ska betrakta ungdomar som individer och att
”…heterogeniteten visar sig i attityder och värderingar…”. 114 De håller sig även till
FN:s konvention om barn- och ungdomars rättigheter, de påpekar att denna konvention
förmodligen kommer att få lika stor betydelse som FN:s konvention om de mänskliga
rättigheterna.115 I kapitlet som heter 8WJnQJVSXQNWHU står det att ”Ungdomars villkor på
1990-talet ska behandlas och frågor som rör delaktighet och inflytande, d.v.s. makt, ska
vara i fokus”.116 Maktutredningen som kom året innan, 'HPRNUDWL�RFK�PDNW�L�6YHULJH,
ligger till grund för ungdomskommitténs arbete och deras uppgift har varit att göra en
sådan maktutredning fast med ungdomar i åtanke, de är de som ska stå i centrum.117

Betänkandet tillämpar ett generationsperspektiv� i undersökningen för att få fram
skillnaderna mellan 1980/90-talets ungdomar och deras föräldrar, det är en ny
generation som växer upp och samhället har förändrats liksom ungdomars frågor och
uppfattningar.118 Statens ungdomsråd gav 1981 ut en utredning som heter (M� WLOO� 6DOX
och många aspekter som togs upp i den återkommer här.119 Även om det skiljer 10 år
mellan den utredningen och detta betänkande så är begreppen delaktighet och inflytande

                                                
111 SOU 1991:12.
112 Ibid., se inledningen.
113 Ibid., s. 17.
114 Ibid.
115 Ibid., s. 17f.
116 Ibid., s. 15.
117 'HPRNUDWL�RFK�PDNW�L�6YHULJH��0DNWXWUHGQLQJHQV�KXYXGUDSSRUW� 1990. (Statens offentliga utredningar,
(SOU) 1990:44).
118 SOU 1991:12 s. 15.
119 (M�WLOO�VDOX, 1981. Rapportserien Till varje pris – slutrapport.  Liber förlag, Helsingborg (utgiven av en
arbetsgrupp inom statens ungdomsråd).
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fortfarande i hög grad aktuella när 8QJGRP�RFK�PDNW kommer ut. Att ungdomar ska ses
som en resurs och ska få uppgifter och ansvar i samhället samtidigt som de ska
samarbeta med de vuxna är något som 8QJGRP�RFK�PDNW framhåller. Ungdomar måste
också påpekas det i betänkandet – få tillgång till ”egna rum” för att kunna utveckla egna
verksamheter.120 Betänkandet har en tidaspekt då de skildrar ungdomars situation från
slutet av 1980-talet fram till 1990/91. De satsar också på att sätta allt i ett internationellt
perspektiv.121 Detta är kortfattat vilka utgångspunkter betänkandet har.

I betänkandet ser man på ungdomarnas situation inom fyra arenor; politiken, skolan,
fritiden och arbetet. De använder sig även av tre olika perspektiv vilka de kallar
maktens tre ansikten. Man fokuserar på inflytande och jämlikhet och för hela tiden
diskussioner kring ungdomars delaktighet.122 Betänkandet börjar efter inledningen med
två kartläggande kapitel angående ungdomars levnadsvillkor i världen och i Sverige.
Efter det följer olika kapitel rörande ungdomars situation vad gäller kultur och
delaktighet i fritidsverksamheten, delaktighet i skolan och i arbetslivet, samt ungdomar
och politik. Slutligen ges förslag på förnyelse inom kommun och stat samt en
sammanfattning med bedömningar och förslag.

I det här betänkandet så går man mer in på djupare resonemang kring makt, delaktighet,
inflytande och jämlikhet och går egentligen inte in på några konkreta mål. Ungdomar
ska ses som individer och betraktas här som en heterogen grupp.

������3ROLWLN�I|U�XQJD

Ett antal riktlinjer för ungdomspolitiken godkändes av riksdagen i maj 1994, men
regeringen ansåg att dessa riktlinjer var för vaga och att de borde ersättas av mer
konkreta mål.123 Därför tillsattes en kommitté som fick namnet Ungdomspolitiska
kommittén på uppdrag av regeringen i december 1995. På detta följde slutbetänkandet
3ROLWLN�I|U�XQJD�(SOU 1997:71) som kom ut i april 1997 tillsammans med två bilagor
innehållande resultatredovisning och statistik som kallas -R��Vn�KlU�W\FNHU�YL�.124

Kommittén har arbetat utåtriktat och undersökt ungdomarnas åsikter rörande
ungdomspolitik främst på tre olika sätt:

½ Genom rådslag där unga har samlats för att diskutera ungdomspolitik och där varje
rådslag har dokumenterats för att sammanfattningen ska skickas tillsammans med
förslag på åtgärder till kommittén. Dessa dokument återfinns i slutbetänkandets
bil.1.

½ Genom en enkätundersökning som gjorts i samarbete med Statistiska centralbyrån
där ca 2000 ungdomar har fått svara på frågor rörande arbete, bostad, fritid, makt
och inflytande. Resultaten presenteras i slutbetänkandets bil. 2.

½ Genom rapporten 9DG�W\FNHU�GX" som skickats ut till ca 2500 olika ungdomsgrupper
runt om i landet, t ex gymnasieskolor, elevkårer, ungdomsorganisationer etc.

                                                
120 SOU 1991:12 s. 16.
121 Ibid., s. 17.
122 Ibid., s. 25.
123 SOU 1997:71. se Bilaga 1 i detta slutbetänkande. Kommittédirektiv 1997. s. 5 (Den framtida
ungdomspolitiska Dir 1995:154).
124 SOU 1997:71 se inledningen. Bilagorna heter jR��Vn�KlU�W\FNHU�YL��Det finns två stycken.
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Rapporten efterfrågar huruvida ungdomar anser att en politik för unga behövs och
ungdomarnas svar finns att hitta i slutbetänkandets bil. 2.125

I 3ROLWLN� I|U� XQJD� framgår det att ungdomspolitiska kommittén vill ha en målstyrd
politik för unga med övergripande nationella mål.126 De utgår från att varje människa är
unik och alla människor har lika värde och har format målen efter det. De föreslår
följande:

½ Samhället ska underlätta för unga att leva ett självständigt liv.
½ Unga ska ha verklig möjlighet till makt, inflytande och delaktighet.
½ Den resurs ungas engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande utgör ska

tas tillvara.127

Kommittén poängterar att ”…alla unga ska ha rätt till goda levnadsvillkor…” och målen
har formulerats i enlighet med det. 128 De föreslår att dessa övergripande mål ska brytas
ner och göras mer konkreta och ger många förslag på hur detta kan ske inom olika
områden.129

Om vi ser lite närmre på de övergripande målen så bygger det första målet; 6DPKlOOHW
VND� XQGHUOlWWD� I|U� XQJD� DWW� OHYD� HWW� VMlOYVWlQGLJW� OLY, på att ungdomar ska få bättre
möjligheter till självständighet trots en förlängd ungdomstid. De anser dock att även om
man inte alltid hunnit komma ut på arbetsmarknaden och skaffat sig en egen ekonomi,
så kan man ändå vara vuxen men det blir svårare att leva ett självständigt liv.
Kommittén anser att det mer handlar om att förändra attityder än att genom politiska
beslut försöka förändra uppfattningen att ungdomar ska accepteras och respekteras som
självständiga individer. Ett konkret mål som föreslås i samband med detta är t ex att DOOD
XQJD�VND�NXQQD�I|UV|UMD�VLJ�Sn�VLWW�DUEHWH, de ska inte behöva komplettera lönen med
bidrag.130

Det andra övergripande målet; 8QJD�VND�KD�YHUNOLJ�P|MOLJKHW� WLOO�PDNW�� LQIO\WDQGH�RFK
GHODNWLJKHW, ser kommittén ur tre aspekter. Dels tror man att unga känner sig utanför
samhället eftersom de inte har något att säga till om, dels vet man att unga är dåligt
representerade i samhället jämfört med andra och dels tycker man att det är värdefullt
att tillvarata ungdomars kunskap och engagemang.131 Den sista aspekten utvecklas
dessutom till en egen del genom det tredje målet eftersom kommittén tycker att det är så
viktigt. Ett konkret mål som presenteras i anknytning till detta är att $OOD�XQJD�VND�KD
P|MOLJKHW�DWW�GHOWD�L�YHUNVDPKHW�LQRP�I|UHQLQJVOLYHW. Kommittén tycker bl.a. att det ”är
en viktig del i ungas demokratiska fostran och ett betydelsefullt sätt att tillvarata det
ideella engagemanget bland unga”.132

Det tredje övergripande målet;� 8QJDV� HQJDJHPDQJ�� VNDSDQGH� I|UPnJD� RFK� NULWLVND
WlQNDQGH�VND�WDV�WLOOYDUD�VRP�UHVXUV, bygger som sagt vidare på målet innan. Man vill
lyfta fram ungas nytänkande och ifrågasättande av det etablerade samhället och ge dem
                                                
125 Bilaga 1 & 2, s. 5 (tillhörande 3ROLWLN�I|U�XQJD SOU 1997:71).
126 SOU 1997:71 s. 9.
127 Ibid.
128 Ibid., s. 29.
129 Ibid., s. 9. Dessa förslag presenteras genom hela detta kapitel.
130 Ibid., s. 32f
131 SOU 1997:71, s. 38.
132 Ibid., s. 41.
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möjlighet att utveckla detta. Här återfinns också en del konkreta mål som t ex $Y
OHGDP|WHU� L� VWDWOLJD� NRPPLWWpHU� E|U� PLQVW� ��� SURFHQW� YDUD� XQGHU� ��� nU. Enligt
inrikesdepartementet så är medelåldern i statliga kommittéer 51,6 år (1995/96) och de
anser att en åldersspridning bör stärka den samlade kompetensen.133

De konkreta exempel som föreslås till varje övergripande mål ska vara till hjälp för att
bryta ner de större målen till mål som är lättare att genomföra i praktiken. Vi har endast
givit ett exempel till varje mål.

I 3ROLWLN�I|U�XQJD går man igenom maktbegreppet och ser på vad makt innebär för unga
inom olika områden som politik, skola, kultur och fritid. När kommittén talar om makt
så använder de sig bl.a. av både maktutredningen 'HPRNUDWL� RFK�PDNW� L� 6YHULJH från
1990 och betänkandet 8QJGRP� RFK� PDNW från 1991. 134 De konstaterar att
maktbegreppet innefattar flera olika definitioner men koncentrerar sig i nästföljande
kapitel på hur ungdomarna själva upplever sina möjligheter till makt och påverkan inom
olika områden.135 De poängterar att delaktighet är en av grunderna i demokratin och det
måste underhållas för att demokratin ska fortleva.136 Efter det följer flera kapitel som
diskuterar möjligheterna att förbättra ungdomars förhållande till makt inom olika
områden som politik, skola och kultur- och fritid. Andra viktiga problem som
betänkandet för fram är ungas ekonomi och bostadssituation.

I det här betänkandet kan man se tydliga målsättningar. Med konkreta mål blir det
lättare för kommunerna att jobba politiskt för och med ungdomar. Med detta betänkande
följer även två bilagor som helt bygger på ungdomarnas egna åsikter och funderingar
kring frågor som ungdomspolitiska kommittén fastställt. Vi tycker att det är en bra
utgångspunkt att fråga ungdomarna själva eftersom de är de som bäst vet vad det tycker.
Det är stora och viktiga frågor som tas upp och att det även gjorts på lite olika sätt gör
att informationen får bredd. Vi tycker att utvecklingen av ungdomspolitiken har gått i
rätt riktning jämfört med 8QJGRP�RFK�PDNW� Här betraktas varje människa som unik och
ska ha samma rättigheter.

������3n�XQJGRPDUV�YLOONRU

3n�XQJGRPDUV�YLOONRU heter den ungdomsproposition som dåvarande ungdomsministern
Ulrika Messing lade fram våren 1999.137 Den så kallade ungdomspropositionen
överlämnades från regeringen till riksdagen den fjärde mars 1999 och den första
december 1999 bestämde riksdagen att de förslag som finns i regeringens proposition
ska genomföras.138 Den nationella ungdomspolitiken skall vara sektorsövergripande för
att komplettera den redan existerande mer konkreta ungdomspolitiken som grundlades
1994.139 En viktig utgångspunkt för den tidigare ungdomspolitiken har varit en
"…strävan efter rättvisa…att ge alla ungdomar jämlika förutsättningar i framtiden…att
ständigt försöka skapa jämlika villkor oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, etnisk
eller kulturell bakgrund eller någon form av funktionshinder…” och detta ska även i
                                                
133 Ibid., s. 42f.
134 Ibid., s. 47ff.
135 Ibid., s. 47.
136 Ibid., s. 50.
137 Regeringens proposition�1998/99:115.
138 0HG�IRNXV�Sn�XQJGRPDUV�YLOONRU�L�6YHULJH��RP�UHJHULQJHQV�DUEHWH�PHG�XQJGRPVIUnJRU� 1999.
Regeringskansliet
139 8QJGRPVSROLWLN�1994. Regeringens proposition 1993/94:135.
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fortsättningen spela en central roll. Politiken skall nu bli en målstyrd generell
sektorsövergripande politik eftersom man ser det som en viktig uppgift att ”…bejaka
ungdomstiden samt underlätta vuxenblivandet…” och ungdomspolitiken ”…tar sin
utgångspunkt i de gemensamma problem ungdomsgruppen som helhet ställs inför; den
s.k. förlängda ungdomstiden, den alltför spridda känslan av maktlöshet samt att många
ungdomar upplever att vuxna främst intresserar sig för dem då de skapar eller själva
utgör problem.”140 Den natitionella ungdomspolitikens utformande presenteras i tre
olika delar; dels en målstyrning av den nationella ungdomspolitiken, dels de tre
övergripande målsättningarna och dels delmål och goda exempel.141  Man menar i
ungdomspropositionen att det bör införas ett system för styrning, uppföljning och analys
av ungdomspolitiken som ska bestå av tre delar:

½ Mål för den nationella ungdomspolitiken som beslutas av riksdagen och som anger
ungdomspolitikens inriktning. Målen bör utgöra en av utgångspunkterna för den
ordinarie mål- och resultatstyrningen.

½ Delmål som beslutas av regeringen och som utgör en utgångspunkt för uppföljning
och analys av den samlade ungdomspolitiken. Dessa mål bör fortlöpande prövas av
regeringen.

½ Goda exempel som är avsedda att illustrera olika former av konkret verksamhet som
bidrar till att ungdomspolitikens mål uppnås.142

Man anser att man bör ha en helhetssyn på ungdomars levnadsvillkor och situation och
därför föreslås här att ungdomspolitiken bör bedrivas sektorsövergripande. Man kan då
samordna insatser för ungdomar bättre och att de kan bli mer resurseffektiva, samtidigt
som det även skulle fungera som ”…en metod för kvalitetssäkring av samhällets
samlade insatser för ungdomar."143 Det skulle betyda att man lättare kunde utbyta
erfarenheter mellan de olika sektorerna och uppföljningen av de olika åtgärderna skulle
underlättas. Detta ses som en brist i den tidigare ungdomspolitiken. Den nya
ungdomspolitiken ska innebära att analys, uppföljning och utvärdering skulle
underlättas genom att man byter ut de nuvarande riktlinjerna för ungdomspolitiken med
ett nytt system ”…för styrning, uppföljning och analys som består av tre delar; mål,
delmål och goda exempel”.144 Målen ska vara övergripande och bör prövas av riksdagen
när regeringen redovisar resultaten, delmålen bör hela tiden prövas av regeringen och de
goda exemplen ska Ungdomsstyrelsen tillsammans med andra berörda myndigheter
identifiera.145 Det nya systemet ska ses som ett komplement och den nuvarande
ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna skall inte förändras.

Det är tre övergripande mål som i stort sett är de samma som i 3ROLWLN�I|U�XQJD men är
här i en något omarbetad form:

½ Ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv.
½ Ungdomar skall ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet.

                                                
140 Regeringens proposition�1998/99:115, s. 28.
141 Ibid., s. 1.
142 Ibid., s. 29.
143 Regeringens proposition�1998/99:115, s. 29.
144 Ibid., s. 30.
145 Ibid.
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½ Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande skall tas tillvara
som en resurs.146

Målen ska ses som övergripande målsättningar som skall fokusera på övergången från
ungdom till vuxen. Målen ska formuleras på det sättet att ”…de avser den påverkan på
samhällsutvecklingen som riksdag och regering har för avsikt att uppnå genom olika
insatser”.147 Utformningen av målen bör göras så att man kan använda dem som
utgångspunkt vad gäller den fastställda mål- och resultatstyrningen och även för att
kunna använda dem för att följa upp sektorsövergripande samt för att kunna göra en
analys av ungdomspolitiken.148

Det första målet; DWW� XQJGRPDU� VNDOO� KD� JRGD� I|UXWVlWWQLQJDU� WLOO� HWW� VMlOYVWlQGLJW� OLY,
kommer ur det att ”…många ungdomar har svårt att etablera sig på vissa samhälleliga
arenor”.149 Med det menar man att ungdomar känner det som om ungdomstiden förlängs
eftersom det är svårt att få bostad, jobb och utbildningsplatser. Eftersom det i mycket är
att flytta hemifrån och bli självförsörjande som karaktäriserar vuxenblivandet och gör
det möjligt att skapa självständighet, menar man i propositionen att man via politisk väg
bör göra det lättare för ungdomar att gradvis nå självständighet.150

Det andra målet; XQJGRPDU� VNDOO� KD� YHUNOLJ�P|MOLJKHW� WLOO� LQIO\WDQGH� RFK� GHODNWLJKHW�
skall gälla både inflytande över ungdomars egen vardag och för gruppen ungdom både
nationellt och internationellt. Detta för att ungdomar skall känna sig delaktiga för annars
menar man att en betydelsefull del av det som det demokratiska samhället baseras på
raseras. Det är viktigt, menar man i propositionen, att ungdomar har möjlighet att känna
delaktighet och att ungdomars intresse av att ha inflytande tillmötesgås. Detta betyder
att det politiska systemet samt myndigheter och samhälleliga organisationer ska ta
hänsyn till detta. Man tycker även att jämställdhet är en viktig aspekt som man måste
lägga stor tonvikt vid när det gäller ungdomspolitiken.151

Det tredje målet; XQJGRPDUV� HQJDJHPDQJ�� VNDSDQGH� I|UPnJD� RFK� NULWLVND� WlQNDQGH
VNDOO� WDV� WLOOYDUD� VRP� HQ� UHVXUV. Genom att uppmuntras till engagemang så ska
delaktigheten för ungdomar öka. Det leder i sin tur till att den energi och kraft som
kommer ur detta kan tas tillvara av samhället som helhet. Samhället måste även bli
bättre på att ta vara på ungdomars kompetens. Man menar att ungdomar måste komma
med i offentligheten eftersom det just nu är dålig spridning i åldrarna på dem som sitter
i offentliga styrelser och andra beslutande organ. Ungdomar har kompetens som behövs
i ett föränderligt samhälle och bl.a. IT, media och språk är viktiga kunskapskällor som
ungdomar besitter. Följaktligen behövs alltså ungdomarna.152

Efter att riksdagen den första december 1999 beslutat om inriktningsmålen för den
nationella ungdomspolitiken har regeringen beslutat om delmålen för ungdomspolitiken.
Detta gjorde man den 16 december 1999. De olika delmålen delas in under vissa
områden som t ex skola, fritid och kultur. Ett exempel på ett delmål som ligger under

                                                
146 ibid.
147 Ibid., s. 31.
148 Ibid.
149 Ibid.
150 Ibid.
151 Regeringens proposition�1998/99:115, s. 31f. .
152 Ibid., s. 32.
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mål två är att ”kommunerna bör i samarbete med kommunens unga upprätta
ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan unga och beslutsfattare, i syfte
att möjliggöra för unga medborgare att utöva inflytande över den kommunala
verksamhetsplaneringen.”.153 Nu är det även bestämt att Ungdomsstyrelsen ska redovisa
utfallet av den nya ungdomspolitiken varje år och vart fjärde år skall man lämna in en
fördjupad analys. Detta skall sedan ligga till grund för eventuella justeringar av
riksdagens inriktningsmål i ungdomspolitiken. 154

                                                
153 0HG�IRNXV�Sn�XQJGRPDUV�YLOONRU�L�6YHULJH��RP�UHJHULQJHQV�DUEHWH�PHG�XQJGRPVIUnJRU��1999.
Regeringskansliet.
154 Ibid.
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������6DPPDQIDWWQLQJ

I 8QJGRP� RFK� PDNW från 1991 koncentrerar man sig kring makt då den kom efter
maktutredningen och i viss mån bygger på densamma. Man vill i denna fokusera på
makt, delaktighet, inflytande och jämlikhet och med hjälp av något de kallar maktens tre
ansikten undersöker de olika arenor. Det ges inga direkta mål men de ger bedömningar
och förslag på hur ungdomars delaktighet kan öka på de olika arenorna. När 3ROLWLN�I|U
XQJD� kom� 1997 så försökte man styra upp det bättre än vad som gjordes 1994 där
riktlinjerna ansågs vara för vaga. Inför detta slutbetänkande hade man gjort omfattande
undersökningar där man undersökt ungdomars åsikter och detta hade man gjort på flera
plan. Man kom fram till att man ville ha en målstyrd politik för unga med övergripande
nationella mål. Man ger förslag på hur dessa mål skulle kunna se ut och menar även att
konkreta delmål bör formuleras. I 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU som kom 1999 har man tagit
ännu ett steg och menar att det man vill ha är en sektorsövergripande nationell
ungdomspolitik och man har nu modifierat de mål som redan formulerats i 3ROLWLN� I|U
XQJD� I 3n�XQJGRPDUV� YLOONRU ges förslag på hur man sedan ska kunna följa upp och
analysera resultaten av politiken. Riksdagen har sedan beslutat att detta ska genomföras
och konkreta delmål har fastställts.

I alla tre politiska dokumenten går man ganska tidigt igenom vad begreppet ungdom
innebär och hur mångfacetterat begreppet är. Alla tre dokumenten tar upp det
problematiska med att definiera och avgränsa en ungdomsgrupp, speciellt om man ser
ungdomstiden som en livsfas. Man diskuterar även begreppet ungdomspolitik både som
begrepp och dess historik i 3ROLWLN�I|U�XQJD och i 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU�där det ges en
kort överblick i hur den svenska ungdomspolitiken vuxit fram. Huvudsyftet med alla tre
dokumenten verkar vara att öka ungdomars delaktighet inom samhället. I 8QJGRP�RFK
PDNW resoneras det mer utifrån maktbegreppet då man bygger på maktutredningen
'HPRNUDWL�RFK�PDNW�L�6YHULJH�som kom året innan. Vi kan se samma tendens i 3ROLWLN
I|U� XQJD där man diskuterar mycket kring ungdomars makt inom olika områden. De
behöver mer makt och inflytande t ex i skolan och inom politiken. 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU
utgår mer från själva demokratibegreppet än de tidigare dokumenten och det märks
särskilt under delmål två som innebär verklig möjlighet till inflytande och delaktighet.
Men inte i något av dokumenten hittar vi någon ordentlig genomgång av vad man
menar med demokrati. När propositionen 3n� XQJGRPDUV� YLOONRU kom ut hade arbetet
med en stor demokratiutredning påbörjats och studien 1\� WLG�� Q\D� WDQNDU rörande
ungdomars levnadsvillkor hade presenterats. Ungdomarnas Demokratikommission
tillsattes för att anlägga ett ungdomsperspektiv på Demokrati Utredningen och
delrapporten 8WJnQJ" gavs ut 1999.155 Här koncentrerar man sig på ungdomars
delaktighet och möjligheter till inflytande på ett mer koncentrerat sätt än i 3n
XQJGRPDUV� YLOONRU som sätter upp riktlinjer för hur man ska kunna bedriva en ny
ungdomspolitik. En av dessa riktlinjer är att arbetet ska ske sektorsövergripande för att
man vill ha en helhetssyn på ungdomars levnadsvillkor och för att samarbetet mellan
sektorerna ska underlättas. Avsaknaden av detta har setts som en brist inom den tidigare
ungdomspolitiken.

                                                
155 8WJnQJ? 1999. En delrapport från Ungdomarnas Demokratikommission till Demokratiutredningen.
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���6WXGLH�L�JUXQGOlJJDQGH�EHJUHSS

För att kunna analysera resultatet av vår empiriska undersökning kommer vi i detta
avsnitt anknyta till några av de begrepp som förekommer i vår litteraturstudie. Vi
kommer att ta upp vad vi anser vara relevanta tankegångar som berör det politiska
systemet, samhällets maktfördelning och ungdomars integrering i vuxenlivet. De
begrepp som vi närmare kommer att gå igenom i detta avsnitt har stark anknytning till
det vi frågar om i vår enkät och vi vill på detta sätt koppla samman teori och praxis. Vi
börjar med politik innan vi går in på begreppen demokrati och makt som utan tvekan är
tvetydiga begrepp men de flesta har någon sorts uppfattning om vad de innebär. Vår
enkät bygger till stor del på denna uppfattning och i detta kapitel vill vi försöka visa hur
dessa begrepp diskuteras och definieras i forskningen. Vi tar även upp autonomi som
ingår i den demokratiska grundtanken och är en motsats till paternalismen som istället
handlar om hur man ibland bestämmer över vissa, även om det sker mot deras vilja,
med motiveringen att det är till det bästa. Vi vill ha med paternalism som ett verktyg att
arbeta med då vi i 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU läst att en ökad maktlöshetskänsla finns bland
ungdomar.156 Vi har även märkt av detta hos våra respondenter och då särskilt bland de
yngre. Vi kommer även att ta upp socialisation då det är förbundet med hur det är att
vara ungdom och vad vuxenblivandet innebär. När man växer upp socialiseras man in i
samhället och det har inverkan på hur vi fungerar däri.

����3ROLWLN

Politik betyder enligt Nils Andrén i Nationalencyklopedin ”statskonst … processen att
erövra och utöva makt i offentliga sammanhang”.157 Politik har i Sverige två
grundbetydelser. Dels innebär det processer där makt utövas och där besluten tas, dels
innebär det principer och egentliga sakinnehåll som den förda politiken har. En viktig
egenskap hos politiken är ”dess karaktär av en process”, där personer med olika
ståndpunkter och intressen kommer fram till ett giltigt beslut. Förutsättningen är alltså
att det finns motsättningar om mål eller metod. En viktig sak i processen är
kompromissen som ger möjligheten att få motståndaren att ge efter lite på sina egna mål
och löften. Politik förutsätter också att det finns bestämda regler för att kunna
fungera.158 Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, säger att det idag finns ett
stort antal varianter som anknyter till begreppet politik.159 Den samhällsvetenskapliga
disciplinen förändras ständigt i och med att även samhället förändras, detta kan jämföras
med demokratin. Han säger att man oftast diskuterar tre huvudtyper av begreppet
politik, där politik omfattar det som är relaterat till det offentliga, den auktoritativa
fördelningen av värden för ett samhälle och till utövandet av makt. Dessa huvudtyper
överlappar varandra i stor utsträckning, och i vilken utsträckning beror på vilken typ av
stat det handlar om.160 Politik är alltså ett mångtydigt begrepp som hela tiden förändras
men som ändå förutsätter vissa regler.

����'HPRNUDWL

                                                
156 Regeringens proposition 1998/99:115, s. 28.
157 Andrén, Nils, Nationalencyklopedin, band 15 s.191f.
158 Ibid.
159 Lundquist, Lennart 1993. 'HW�YHWHQVNDSOLJD�VWXGLHW�DY�SROLWLN, s. 27.
160 Lundquist, s.27f.
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Demokrati är ett snårigt och omtvistat begrepp men även ett av de viktigaste för vår
studie. Demokrati som begrepp kan diskuteras i all oändlighet men vi har i vår enkät
utgått ifrån att det hos alla även finns en allmän uppfattning om vad demokrati är för
något. Vi ska här försöka presentera hur det kan uppfattas och vad som kan läggas i dess
mening.

Begreppet demokrati är hämtat från grekiskans GHPRV (folk) och NUDWLD
(styre/auktoritet) och sägs ha sitt ursprung i antikens Grekland där demos (folk)
utgjordes av stadens fria, vuxna män. Sedan dess har demokratin kommit en lång bit på
vägen och utvecklas till den demokrati vi har idag och fortsätter hela tiden att förändras
och omformas. 161 I Sverige kan man säga att vi först 1921 blev en ”riktig” demokrati då
beslutet om allmän och lika rösträtt antogs. Den regeringsform och riksdagsordning som
vi har i Sverige idag fick vi 1974 då även de medborgerliga fri- och rättigheterna
närmare beskrevs i ett särskilt kapitel. Kritik mot detta kapitel uppstod emellertid
eftersom ”…rättigheterna ansågs vara alltför otillräckligt preciserade och alltför svagt
skyddade”.162 Utredningar följde på detta och 1976 och 1979 utvidgades kapitlet
ytterligare i regeringsformen. I regeringsformen står det att "Den svenska folkstyrelsen
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse."163

Under 1990-talet har vi genom en allt större internationalisering och medlemskap i EU
fått en högre instans som bestämmer i vissa fall över svensk lag och
Europakonventionen om medborgerliga fri- och rättigheter har kommit till.164

”Demokratin är den styrelseform som förverkligar folksuveränitetens idé” skriver Olof
Petersson i 6YHQVN� SROLWLN�165 I maktutredningen från 1990 kan man läsa att alla
människor har lika värde och ska ha samma möjligheter att påverka utvecklingen i
samhället samt sina egna levnadsvillkor. Detta förutsätter att t ex ekonomiska resurser,
kunskap och kompetens är jämt fördelade över medborgarna. När olikheter uppstår blir
förutsättningarna olika för att delta och tillämpa sitt inflytande. Demokratins innehåll
förändras dessutom i takt med den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället.166 I
maktutredningen kan man även urskilja två tolkningar av demokratin, en
samhällscentrerad och en individcentrerad. I den första beskrivs den enskilde som
medlem i ett kollektiv där det är självklart vem som har den slutgiltiga makten, det
gemensamma har alltid företräde. I den andra tolkningen förutsätts det att den enskilde
individen tar ansvar för sig själv och den enskildes individualitet understryks. Det
privata ges företräde och alla ska kunna hävda sina egna intressen utan för stor
inblandning från andra. En viktig del av demokratiseringen har varit att försöka hitta en
balans mellan de båda tolkningarna.167

Det finns några minimikrav som ställs för att en demokrati ska kunna verka som
styrelsesätt och i dagens demokratier är dessa krav mer eller mindre uppfyllda.
Allmänna val måste hållas och genomföras regelbundet och någon typ av tvång får ej
förekomma. Alla som i Sverige är över 18 år ska ha rätt att rösta och ställa upp som
                                                
161 Gidlund, Janerik 1994. Demos och makten. Ingår i Sannerstedt, Anders & Jerneck, Magnus (red) 'HQ
PRGHUQD�GHPRNUDWLQV�SUREOHP, s. 187.
162 Petersson 1999, s. 22.
163 6WDWVVNLFNHWV�JUXQGHU���$OO�RIIHQWOLJ�PDNW�L�6YHULJH��XWJnU�IUnQ�IRONHW��SFS 1974:152.
164 Petersson 1999, s. 22f.
165 Ibid., s. 35.
166 SOU 1990:44 s. 12f.
167 SOU 1990:44, s. 14.
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kandidater i valen. Medborgarna måste få uttala sin mening och få vara kritiska mot
makthavarna. Alla ska kunna efterfråga alternativa informationskällor och ha rätt att
bilda politiska partier, s.k. organisationsfrihet.168 ”En demokratisk stat lever för och
genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger
den”.169 Detta kan man läsa i den nya demokratiutredningen som valt att se på
demokratin ur främst ett moraliskt perspektiv som bygger på att varje medborgare ska
visa tolerans och respekt mot sina medmänniskor.170 I Sverige koncentreras vår
demokratiuppfattning mycket kring deltagandet i samhälle och politik men
demokratiutredningen poängterar att ett deltagande utan reellt inflytande inte är det som
menas här utan istället verkliga möjligheter till påverkan.171 Fortsättningsvis säger
demokratiutredningen att ”…ingen är formellt utestängd…” men att ”…bl a
klasstillhörighet, ålder och etnicitet…” kan bidra till orättvisa vad gäller detta
deltagande.172

I demokratiutredningen från 2000 tar de upp olika former av demokrati, bl.a. den
deltagande och den deliberativa. I den GHOWDJDQGH�demokratin framhålls att människan
även är en social varelse och inte bara en individ. Alla ska delta i de gemensamma
besluten och ifall de inte gör det beror det på avsaknad av möjlighet att påverka. Att
argumentation och samtal är viktigt betonas i den GHOLEHUDWLYD demokratin där politik
och diskussion går hand i hand. Demokratin blir därför beroende av offentliga arenor
där opinionsbildning och debatter kan föras. Den nya maktutredningen i Sverige
föreslår att kombinera dessa två demokratiteorier.173

����$XWRQRPL

Ett viktigt begrepp, och enligt många själva kärnan i demokratin, är autonomi som
kommer av autos (själv) och nomos (lag, regel). Det betyder självbestämmanderätt och
innebär att man lever efter regler man själv fastställt. Dess motsats kallas heteronomi,
där reglerna bestäms av någon annan. Autonomi kan appliceras på både enskilda
personer och kollektiva institutioner.174 Autonom åsiktsbildning innebär att man som
enskild person själv kan avgöra ifall man tycker si eller så. Autonom opinionsbilding
utgår från att varje människa har kapacitet att ompröva nya fakta och diskutera sin egen
åsikt med andra. Många faktorer komplicerar denna fria opinionsbildning däribland ren
okunnighet, lögn och ensidig information.175 David Held skriver i sin bok
'HPRNUDWLPRGHOOHU att dagens demokratiska styrda stat måste ge tillfälle och möjlighet
till individens självförverkligande.176 Staten får sätta tilltro till den enskilda människans
förmåga att resonera och bestämma med jaget i centrum. En naturlig följd av detta blir
den enskilda människans förmåga till omdöme, att själv kunna göra avvägningar och
välja bland olika alternativ. 177 Held fortsätter med att säga att autonomiprincipen bör
ses som en nödvändig förutsättning i vårt moderna demokrati. Held påpekar även han

                                                
168 Petersson 1999, s. 38.
169 SOU 2000:1. s.17.
170 Ibid.
171 Ibid., s. 35.
172 Ibid., s. 36.
173 Ibid., s. 22f.
174 Petersson 1999, s. 36.
175 Petersson, Olof och Carlberg, Ingrid 1990. 0DNWHQ�|YHU�WDQNHQ� s. 9.
176 Held, David 1997. 'HPRNUDWLPRGHOOHU��IUnQ�NODVVLVN�GHPRNUDWL�WLOO�GHPRNUDWLVN�DXWRQRPL, s. 365.
177 Ibid., s. 367.
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att autonomin är kärnan i den politik där människor ska få utrymme att tänka och handla
fritt. 178

����0DNW

Makt är precis som demokrati ett svårt begrepp att definiera men det handlar om en
möjlighet att kunna påverka någon annan. Makt kan ofta förknippas med ord som
inflytande, tvång och konflikt och det finns många sätt att analysera maktbegreppet på.
Här kommer vi främst att visa på makt så som det kan skildras inom den svenska
politiken och samhället i stort.179

Både i den svenska maktutredningen från 1990, 'HPRNUDWL�RFK�PDNW� och i betänkandet
8QJGRP�RFK�PDNW från 1991 kan man urskilja PDNWHQV� WUH� DQVLNWHQ eller maktens tre
dimensioner.180 Det I|UVWD�DQVLNWHW representerar den synliga makten där deltagandet i
val är ett exempel, men hur pass mycket inflytande har ungdomar vad gäller politiska
val och fackliga möten? Maktens DQGUD�DQVLNWH innebär formulerandet av de frågor som
ska ställas i dagordningen, vad som ska tas upp och diskuteras, och där tillhör makten
dem som har någon form av position vare sig det är på arbetet, i politiken eller någon
annanstans. I skolan kan det handla om elevrådet, men de som formulerar frågorna till
dagordningen kanske inte är samma personer som ska diskutera och genomföra dem.
Det WUHGMH�DQVLNWHW är svårare att definiera, man kan säga att det döljer sig bakom de två
första. Det rör sig om vem som har makten över medborgarnas föreställningar,
uppfattningar och tankar, den enskilde personens medvetande om sig själv och sin roll i
delaktigheten.181

Om demokratins ideal ska utgå ifrån att makten över tanken ska ligga hos individen
själv är det tredje och sista ansiktet en intressant tankegång eftersom det här handlar om
RV\QOLJ� makt, en påverkan som formar ungas medvetande. Genom samhällets
grundläggande värderingar och via media som idag tidigt blir en central del i
ungdomarnas vardag formas och förändras deras verklighetsbild. "Tankekontroll är en
av de allra mest betydelsefulla metoderna för att utöva makt" skriver Olof Peterson och
Ingrid Carlberg i sin bok 0DNWHQ�|YHU�WDQNHQ�182�Fri opinionsbildning och tankekontroll
är två begrepp som går isär och utgör ett dilemma för demokratins grundtanke. Man kan
även diskutera skillnaden mellan att |YHUW\JD och att |YHUWDOD någon. I båda fallen
handlar det om att försöka påverka en annan persons tankar och idéer men det finns en
viktig skillnad. Att övertyga någon innebär att få en annan person att ändra inställning
med hjälp av rationella argument medan att övertala någon mer innehåller andra typer
av påverkan som inte redovisas lika ”öppet” där alla medel som är effektiva används.183

Vem är det då som formar våra tankar? Det är lätt att fastna i bilden av att det till största
delen är media som dagligen påverkar oss men Petersson och Carlberg skriver att det
förutom media, familj och vänner finns en stor grupp som har en betydelsefull inverkan
på våra liv nämligen olika yrkesgrupper som t ex lärare.184 De har stort inflytande i vårt

                                                
178 Ibid., s. 371.
179 Petersson, Olof 1991. 0DNW��HQ�VDPPDQIDWWQLQJ�DY�0DNWXWUHGQLQJHQ, s. 6f.
180 SOU 1991:12, s. 22.
181 Ibid.
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liv under minst nio års tid och då under kanske vår mest formbara period i livet. Dit hör
även förskollärare och universitets- och högskolelärare m fl. Sen har vi exempelvis
sådana yrken som präster, politiker och informatörer. Listan kan göras lång.185 Men
enligt sociologen Erling Bjurström så är det första vi möter när vi växer upp ändå
familjen, och den styr den första kontakten vi har med den sociala verkligheten. Senare
tar andra grupper över som t ex vänner.186 Familjen, vänner och den närmsta
omgivningen påverkar oss både medvetet och omedvetet. Dessa som Bjurström kallar
primärgrupper, matar oss dagligen med information som vi ofta gör till vår egen.187

Petersson beskriver i 0DNWHQ� |YHU� WDQNHQ hur massmedia kan ha så stor makt att
påverka oss. Petersson skriver att eftersom teve, radio och tidningar idag är den
viktigaste informationskällan vad gäller politiken i samhället för dagens medborgare så
spelar massmedia en stor och t o m avgörande roll i kommunikationen mellan
medborgaren och makthavarna. 188 Han pekar på att media är en arena som samhällets
olika maktgrupper strävar efter att dominera och där de kämpar om uppmärksamhet. 189

Massmedias uppgift är dock enligt Petersson dubbel i den bemärkelsen att den dels ska
förmedla nödvändig information för att medborgaren ska kunna ta ställning i olika
frågor, dels ska massmedia vara en kanal för medborgaren att kunna utrycka sina åsikter
och deltaga i debatten.190

                                                
185 Ibid., s. 29.
186 Bjurström 1980, s. 22.
187 Ibid., s. 21f. Vi förklarar begreppet primärgrupp lite mer utförligt i vårt avsnitt om socialisation.
188 Petersson & Carlberg 1990, s. 33f.
189 Ibid., s. 35.
190 Ibid., s. 207.
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����3DWHUQDOLVP

I 'HPRNUDWLQ�RFK�GHVV�DQWDJRQLVWHU�skriver Robert A Dahl om paternalism i anslutning
till personlig autonomi som vi nämnt i avsnittet kring demokrati. Han menar att barn nu
är den enda stora grupp människor som utsätts för paternalism och att de är enda
undantaget från personlig autonomi. Även om vuxna kan underställas en paternalistisk
auktoritet, är det då bara i undantagsfall då t ex människor är gravt handikappade eller t
ex lider av senilitet.191 När man fyller 18 år blir man myndig och räknas då som en
vuxen medborgare. Att vara barn är att ännu inte ha fyllt 18 år. Det betyder att
merparten av den grupp människor vi kallar ungdomar ses som vuxna, men vi vill ändå
ta upp detta med paternalism för att använda som analysverktyg. Här nedan följer en
genomgång av olika definitioner av paternalism och vad begreppet innebär.

I 5RXWOHGJH�HQF\NORSHGLD�RI�SKLORVRSK\ beskrivs paternalism på detta sätt, ”Restriction
of people’s liberty of action is paternalistic when it is imposed for the good of those
whose liberty is restricted and against their will.”192 Enligt Ulf Eveland i
Nationalencyklopedin menar han att det finns två betydelser av paternalism. Den första
betydelsen är av ekonomisk art och är det sätt som t ex det feodala systemet byggde på.
Han beskriver paternalism som ”ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad
mot de underordnade, grundat på att den överordnade som ersättning för vissa
prestationer överför resurser till de underordnade som dessa inte själva kan skaffa sig”.
Viktigare i det här sammanhanget är den andra definition på paternalism som man ger
här. ”Paternalism kan även betyda lagar och myndighetspolitik som begränsar
medborgarnas frihet ’i deras eget intresse’.”193

I 5RXWOHGJH� (QF\FORSHGLD� RI� 3KLORVRSK\�menar man att bete sig paternalistiskt är att
bete sig mot en vuxen som en förälder gör mot sitt barn. Paternalism innebär att man
bestämmer över någon eller några för dess/deras eget bästa vare sig personen eller
personerna vill det eller inte. Man utgår ifrån att man själv vet bättre vad som är bra för
någon än den som man ”bryr sig om”.194

Mary R. Jackman, som vid tiden för publicerandet av 7KH�9HOYHW�*ORYH forskade vid
University of California, skriver om paternalism i anslutning till förtryck av olika
grupper på grund av klass, ras och kön och beskriver paternalism utifrån dess
ursprungliga betydelse. Begreppet paternalism menar hon kommer ur faderns sätt att
dominera och bestämma över sitt barns uppförande och livsval. Hon menar även att
liksom mellan fadern och barnet finns ett visst mått av kärlek i en förtryckarrelation. Ett
sådant förhållande mellan den som dominerar och den som blir dominerad är det
idealiska, enligt dem som förtrycker. Hon menar att fientlighet inte alls alltid måste vara
knutet till förtryck, tvärt om. Tillgivenhet och omsorg är precis det som den
förtryckande gruppen vill känna för dem de förtrycker. Detta uttryck för förtryck,
förtryck med omsorg, är det hon kallar paternalism.195

                                                
191 Dahl, Robert 1999.�'HPRNUDWLQ�RFK�GHVV�DQWDJRQLVWHU, s.114.
192 5RXWOHGJH�(QF\FORSHGLD�RI�3KLORVRSK\�1998. general ed. Edward, Craig, s.250.
193 Eveland, Ulf, Nationalencyklopedin band 15 s 11, 1994
194 5RXWOHGJH�(QF\FORSHGLD�RI�3KLORVRSK\ 1998, s. 250.
195 Jackman, Mary R. 1994. 7KH�YHOYHW�JORYH, s.10.
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Paternalism finns inom många olika områden. Såhär skriver Rolf Sartorius, som är
professor i filosofi vid University of Minnesota, i introduktionen till antologin
”Paternalism”:

It includes entire systems of human relationships as traditionally conceived, for
example, the parent – child relationship. It caracterizes the physician- patient
relationship to a considerable degree. It lies at the foundation of controversial
bodies of regulatory law, as in occupational health and safty regulations. It is a
driving force behind extensive legal practices that are seriously invasive of
individual liberty, as with involuntary commitment of the mentally ill on the
grounds of danger to self.196

Argumentet för att agera paternalistiskt är att om man kan förebygga att någon gör sig
själv illa på ett eller annat vis, så bör det inte finnas några hinder för att göra det.
Motargumenten är dock att paternalism bryter mot autonomin vare sig det gör gott eller
inte, och genom att tillåta paternalism tenderar man att i varje fall göra mer ont än
gott.197 Joel Feinberg, tillhörande Department of Philosophy, University of Minnesota,
är en av dem som kritiserar paternalismen och en av dem som medverkar i antologin
3DWHUQDOLVP. Han skriver om paternalism inom rättsväsendet och menar att staten ibland
blandar sig i människors liv för att skydda dem vare sig de vill eller inte eftersom de
precis som en förälder till ett barn säger sig ”veta bättre”. Men Feinberg menar att om
man behandlar vuxna på det här sättet kommer man snart att ha tagit ifrån dem
förmågan att fatta rationella beslut. Man skall alltså inte behandla vuxna som barn, för
då kommer de att bli som barn. Dock menar han att inte heller barn bör behandlas på det
här sättet efter, som han säger, ”a cirtain point” eftersom de då inte får chansen att lära
sig att själva fatta beslut och i och med det växa upp till att bli ansvarstagande vuxna.198

Men att förbjuda paternalism är inte heller särskilt vettigt tycker Feinberg eftersom det
ligger så djupt rotat i våra moraliska värderingar och i våra lagar att man i vissa fall
måste få blanda sig i människors liv för att skydda dem.199

                                                
196 3DWHUQDOLVP 1983. Sartorius, Rolf. (ed), s.3.
197 5RXWOHGJH�HQF\NORSHGLD�RI�SKLORVRSK\ 1998, s 250.
198 3DWHUQDOLVP 1983, s. 3.
199 Ibid.
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����6RFLDOLVDWLRQ

I Nationalencyklopedin förklarar Sven-Eric Liedman socialisation på följande sätt:
”Inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen
formas till en personlighet.”.200 Enligt Katri Cronlund, lärare i psykologi och
samhällskunskap, är människan en social varelse som redan tidigt i livet övar sig i
relationer till andra människor.201 Dessa relationer fungerar sen som en viktig del av
livet. Vi påverkas ständigt av omgivningen omkring oss och i tidig ålder är det främst
familjen som står i centrum. Socialisation är en process som vi genomgår hela livet men
begreppet syftar främst på den träning inför vuxenlivet då vi lär oss förstå de regler,
normer och värderingar som formar vår person. Man kan säga att ”…genom
socialisationsprocessen får en individ sin sociala kompetens”.202 Sociologen Erling
Bjurström skriver att när man talar om socialiseringsprocessen är begreppet
internalisering viktigt. Genom den tar vi omgivningens normer och värderingar och gör
dem till våra egna. Det blir en \WWUH faktor som påverkar och reproduceras i vårt LQUH�
Motsvarigheten till internaliseringsprocessen är externaliseringsprocessen. Den senare
innebär att vi aktivt deltar i att forma vår omgivning och inte bara är passiva
mottagare.203

Det sker hela tiden ett samspel mellan människan och de sociala grupper man ingår i
fortsätter Cronlund.204 Dessa sociala grupper fungerar som en länk mellan individen och
samhället. Vi ingår i en mängd olika grupper som t ex familjen, bekantskapskretsen,
skolklassen eller arbetsplatsen, idrottsföreningen etc. Vi stannar inte inom samma
grupper hela livet och alla figurerar inte heller i lika många. Det som kallas
primärgrupper karakteriseras av en nära relation mellan gruppindividerna. Familjen är
den främsta primärgruppen, föräldrarna för över sina normer och värderingar till barnen.
Sekundärgrupper innebär en mer sporadisk kontakt och inte samma närhet i relationerna
till varandra. Det kan t ex vara grannar, lärare eller klasskamrater. Primär och
sekundärgrupperna har olika roller och fungerar därför på olika sätt.205 Gymnasielärarna
Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson nämner i sin bok 8WYHFNOLQJ�� OLYVYLOONRU� RFK
VRFLDOLVDWLRQ även något som kallas subgrupper som enligt dem finns i varje samhälle.
Det är grupper där ofta normer och värderingar skiljer sig från det övriga samhällets, de
hamnar därför i utkanten.206

Vi kommer enligt Cronlund i kontakt med en mängd normer dagligen och är inte alltid
medvetna om alla normer vi följer.207 Normer är något som vi tar till oss tidigt som barn
och är något som är självklart för oss. Det kan hända att vi inte tycker att en norm är
särskilt vettig och bra men vi följer den ändå, för att lättare accepteras av andra
människor. Ibland bryter vi ändå mot normerna när vi tror att det kan gynna oss. Olika
länder, kulturer och samhällsgrupper har olika normer och det kan skapa vissa
konflikter. Men normer skapar också ordning omkring oss och underlättar vårt sociala
liv.208 Cronlund fortsätter med att skriva att värderingar visar vad vi tycker om och inte
                                                
200 Liedman, Sven-Eric, Nationalencyklopedin band 17 s. 27f
201 Cronlund, Katri 1996.8WYHFNOLQJ��OLYVYLOONRU�RFK�VRFLDOLVDWLRQ� s 83.
202 Cronlund, Katri 1996. 8WYHFNOLQJ��OLYVYLOONRU�RFK�VRFLDOLVDWLRQ� s. 99f..
203 Bjurström 1980, s. 21.
204 Cronlund, s. 102.
205 Ibid., s. 102fff.
206 Olsson, Britt-Inger & Olsson, Kurt 2000. 8WYHFNOLQJ��OLYVYLOONRU�RFK�VRFLDOLVDWLRQ��s. 129.
207 Cronlund, s. 110.
208 Ibid., s. 109f.
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tycker om, vad vi anser har lågt respektive högt värde. Många värderingar är
gemensamma för en grupp och de skapar ordning i samhället, precis som normer.
Många värderingar har vi genom socialisationsprocessen, några kommer till genom
erfarenhet. Värderingar styr våra handlingar, vi försöker följa de värderingar vi tycker
känns bra och riktiga och undvika de som känns fel.209 Alla individer har enligt
Cronlund en eller flera roller i samhället - beteenden som förväntas av varje person i ett
visst sammanhang. Dessa roller har ett samband med de övriga i gruppen och regleras
av normer. Vad som kan förväntas av en individ och vilka beteenden som ingår i vilka
roller lär man sig genom socialiseringsprocessen. Det är samma sak här som med
normer och värderingar, de ser ofta olika ut i olika kulturer och samhällen.210 Bjurström
påpekar att det här går att skilja på SHUVRQHU och UROOHU, inom familjegemenskapen är det
personerna som bestämmer relationerna och utanför familjen så är det istället
rollerna.211 Han fortsätter med att säga att övergången från barndom/ungdom till något
annat även är ”…en brytning mellan två motsatta regelsystem”.212 Status innebär vilken
ställning vi har i gruppen, det kan vara låg eller hög status. Olsson och Olsson skriver
att det finns en rangordning mellan olika roller, de andra i gruppen förväntar sig olika
saker och beteenden av olika personer beroende på denna rangordning.213 Cronlund
anser också att varje grupp har sin föreställning om vad hög status är. Hon säger att vi
markerar status med hjälp av symboler och det lär vi oss genom socialiseringsprocessen.
Det kan här liksom i tidigare begrepp skilja sig mellan olika kulturer och samhällen. I
en del samhällen kanske hög status är lika med hög ålder eftersom man då är vis och har
erfarenhet. I vårt samhälle, Sverige, värderas däremot ungdom högt.214

Cronlund fortsätter att skriva om våra ständiga relationer till omgivningen och andra
människor som påverkas av hur vi tolkar dem och deras beteende. Det kallas
personperception som betyder uppfattning, förnimmelse. De personer vi möter
registreras i vårt inre genom en bedömning av hur hon/han ser ut, hur hon/han talar, vad
hon/han har på sig etc. Vi tolkar sedan denna information utifrån våra normer och
värderingar men även från minnen och erfarenheter. Det är många gånger en omedveten
process som går på ett ögonblick. Stereotypier är enligt Cronlund de allmänna
uppfattningar som vi har om en grupp människor som att t ex ”…rödhåriga är
temperamentsfulla…” och fördomar är enligt Cronlund en felaktig föreställning om
andra människor, ofta en grupp.215

Cronlund pratar om att identiteten är både subjektiv och objektiv eftersom den
innefattar både så jag själv anser mig vara och så som andra anser mig vara. Det finns
en interaktion mellan min subjektiva och min objektiva identitet eftersom man hela
tiden påverkas av hur andra ser på en själv. Att utveckla sin identitet sker i princip under
hela ens livstid men mest under uppväxttiden och mest intensivt i tonåren.216 Bjurström
skriver att man kan skilja mellan två typer av identitet, personlig och social. Den
personliga identiteten innebär ”…den självuppfattning individen upplever som
sammanhängande i tid och rum”.217 Han fortsätter med att beskriva den sociala

                                                
209 Ibid., s. 110f.
210 Cronlund, s. 111.
211 Bjurström 1980, s. 26.
212 Ibid.
213 Olsson & Olsson 2000, s. 131.
214 Cronlund 1996, s. 112f.
215 Ibid., s. 114f.
216 Ibid., s. 116f.
217 Bjurström 1980, s. 161.
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identiteten som innebär att individen bygger upp sin självuppfattning genom samhället
och de grupper hon/han ingår i. I och med inträdet i vuxenlivet får individen nya
möjligheter att bygga upp den sociala identiteten men samtidigt minskar möjligheterna
till att utveckla sig själv och sin personliga identitet. Gränserna mellan barndom,
ungdomsår och vuxenliv markeras tydligare i och med att individens erfarenheter och
identiteter blir åldersspecifika.218 Olsson och Olsson påpekar att
självständighetsprocessen ofta innebär ett utanförskap mycket pga. att man helt plötsligt
varken passar ihop med föräldrar och familj eller med andra människor eller kanske
samhället i stort.219 Olsson och Olsson tycker dock att självständighetsutvecklingen är
viktig eftersom den fyller en funktion, den att man lär sig att acceptera och hantera
svåra upplevelser, det ökar chansen att kunna komma överens med andra människor
senare

                                                
218 Bjurström 1980, s. 161f.
219 Olsson & Olsson, s. 64.
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.DUWOlJJQLQJ�DY�UHVSRQGHQWHUQD

Här gör vi en sammanställning av de första fem frågorna i enkäten för att ge en
bakgrund till vilka våra respondenter är, var de kommer ifrån, vilken utbildning de har
och vad de gör just nu. Vår tabell nedan visar en kartläggning av våra respondenter där
antal kvinnor och män och deras ålder visas. Anledningen till den åldersmässiga
uppdelningen är för att visa skillnaden mellan de som är under 18 år och de som är över
och därmed myndiga. Detta har en viss betydelse för vårt resultat.

7DEHOO����(Q�NDUWOlJJQLQJ�DY�YnUD�UHVSRQGHQWHU�XSSGHODG�L�DQWDO
�NYLQQRU��PlQ�RFK�nOGHU�

Kvinnor Män Samtliga
15-17 år 22 7 29
18-25 år 19 16 35
7RWDOW �� �� ��

Det först insamlade materialet uppgår till 16 enkätsvar. De som besvarat enkäten är sju
män och nio kvinnor i åldrarna 15-25 år.220 Ungdomarna är hemmahörande i
Stockholm, Göteborg och Borås med omnejd. Tio av respondenterna studerar, fyra av
dem går en eftergymnasial utbildning, fem går på gymnasiet och en går på högstadiet.
De övriga, alltså sex personer, arbetar.

I högstadieklassen är det 25 ungdomar mellan 15 och16 år varav sju är män och arton är
kvinnor. Alla ungdomarna kommer ifrån Borås med omnejd. Eftersom de går i
högstadiet har alla givetvis angivit att de studerar. Gymnasieklassen består av 23
ungdomar mellan 18 och 20 år. Nio är män och fjorton är kvinnor. Alla studerar på
gymnasieskolan årskurs tre men fem har arbete vid sidan av.

5HGRYLVQLQJ�DY�HQNlWVYDUHQ

Vi kommer att redovisa enkätsvaren i den ordning frågorna återfinns i enkäten. Vi
inleder redovisningen av varje fråga med att kortfattat berätta hur vi tänkte när vi
utformade frågan. I övrigt kommer vi att försöka redovisa frågorna i löpande text och
siffror kommer vi att redovisa där vi tycker att det är av intresse. Fråga 10, 13, 15 b och
23 kommer vi inte att redovisa då dessa frågor visat sig vara olyckligt formulerade
vilket har öppnat för flera tolkningar vilket har visat sig i svaren. Vi tycker inte att vi
kan använda oss av dem eftersom varken frågorna eller svaren tillför uppsatsen något.
Frågorna kan läsas i sin helhet i bilaga 1. Fråga 10 är var från början tänkt användas i en
diskussion kring vilka som ska föra ungdomars talan när de själva inte gör det. Vi har
dock uteslutit den här tankegången vilket medför att frågan inte tillför något för den
                                                
220 När det gäller ungdomar kan det vara svårt att veta hur man ska benämna dem. I enkäten har vi i
frågorna oftast använt oss av begreppen tjej och kille men i redovisningen kommer vi att säga man och
kvinna.



41

övriga diskussionen. Fråga 13 är olyckligt formulerad då vi inte har belägg för det vi
påstår. Svaren kan därför inte användas. Fråga 15b har vi formulerat på ett sådant sätt
att den tolkats på olika sätt av våra respondenter. Svaren kan därför inte jämföras
sinsemellan eller med svaren på de andra delfrågorna. Fråga 23 är konstigt formulerad
och vi fick heller inte särskilt många svar så en redovisning av den tillför inte uppsatsen
något av värde.

Där förståelsen av resultaten kan underlättas kommer vi att illustrera dessa frågor med
tabeller och diagram. Många av frågorna har gemensamma drag och flyter på många
ställen ihop och därför kommer vi att koppla en del frågor till varandra. Vi kommer
även att illustrera varje fråga med hjälp av citat hämtade ur de besvarade enkäterna.
Citaten har vi valt antingen för att visa generella och representativa åsikter eller för att
visa ytterligheter.

Innan vi redovisar resten av enkäten fråga för fråga så vill vi redovisa svaren till två
komplexa frågor� Dessa två frågor tycker vi handlar om viktiga begrepp som är
relevanta för vår undersökning. Vi är intresserade av hur respondenterna definierar
dessa i jämförelse med våra egna definitioner. Eftersom vi inte definierade begreppen i
enkäten vill vi gärna presentera svaren på dessa frågor för att läsaren ska få en
bakgrundsbild till hur våra respondenter har tänkt och tyckt om de för oss centrala
begreppen demokrati och ungdom.

)UnJD�QU���� 9DG�lU�GHPRNUDWL�I|U�GLJ"

Den här frågan var en av de frågor som vi hade tänkt diskutera lite närmre kring med
respondenterna. Detta var inte möjligt med alla respondenter då många antingen redan
fyllt i själva eller inte hade tid att stanna och diskutera. I skolklasserna som vi lämnat
enkäterna till blev vi tvungna att låta alla skriva sitt svar då det var omöjligt att få tid att
prata enskilt med alla men då nästan alla har svarat på frågan och dessutom svarat
relativt utförligt väljer vi att redovisa frågan här. Den här frågan är något av en
testfråga. Då demokrati är ett vanligt begrepp som även finns praktiserat ville vi se om
de kunde definiera demokrati på något sätt och i så fall hur.

De allra flesta har svarat att de tycker att demokrati är när alla får vara med och
bestämma och har möjlighet att uttrycka sin egen åsikt. Det handlar om frihet, jämlikhet
och delaktighet. Att få ha egna åsikter, göra sin röst hörd och att kunna påverka. Ett
demokratiskt samhälle är ett jämlikt samhälle där alla har samma rättigheter att utöva
sin religion, där man får ha politiska åsikter och man har medbestämmanderätt oavsett
klass, kön eller etnisk bakgrund. Demokrati kan även vara att kompromissa. Men alla
har inte samma åsikt utan en del tycker att demokrati istället handlar om pengar och
politisk makt. Någon tycker att det är att förlita sig på de vuxnas beslut och en del
påpekar även att ett folkstyre där alla är med och bestämmer kanske inte alltid fungerar i
praktiken utan är mer av en illusion. Resultatet visar tydligt att demokrati innebär att
alla ska få vara med, ingen ska utelämnas. Det var inget stort bortfall på den här frågan.
Det är endast fyra personer som inte har svarat.

)UnJD�QU���� 9DG�lU�DWW�YDUD�XQJGRP�I|U�GLJ"

Även den här frågan tillhörde de frågor vi ville diskutera med respondenterna och detta
fungerade inte som vi beskrivit i redovisningen av frågan ovan.
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På den här frågan fick vi varierande svar, den visade sig vara ganska komplicerad att
svara på och en del påpekar att begreppet ungdom i sig är svårt att definiera. Många har
valt att sätta en ålder som svar medan andra menar att det är en mognadsprocess, en fas
i livet som man går igenom. Ungdomsbegreppet verkar uppfattas antingen positivt eller
negativt. Positiva saker som förknippas med att vara ungdom är att man har kul, man
sportar, träffar kompisar, festar, utvecklas och är fri. Negativa associationer är att ingen
tar en på allvar, man ses som en besvärlig grupp, man får inte vara med och bestämma,
det är svårt och jobbigt samt att det antas att man ingenting vet.

Nu när vi har fått veta mer om hur våra respondenter ser på begreppen demokrati och
ungdom, fortsätter vi här vår redovisning av resten av enkäten i den ordning som
frågorna följer.

)UnJD� QU� �� bU� GX� SROLWLVNW� HQJDJHUDG� RFK�HOOHU� PHGOHP� L� QnJRQ� SROLWLVN
XQJGRPVRUJDQLVDWLRQ"

Här har vi två svarsalternativ��MD��Sn�YLONHW�VlWW" och QHM��YDUI|U�LQWH" Därmed lämnade
vi även utrymme för motivering av svaret. Vi ställde den här frågan för att vi hade fått
intrycket att många ungdomar inte är engagerade partipolitiskt eller politiskt engagerade
över huvud taget och vi var intresserade av att veta varför.

Det visade sig att endast sex personer av 64 svarade ja på denna fråga. Två har inte
svarat alls. Intresset för att engagera sig politiskt var inte så stort, särskilt inte bland dem
som fortfarande gick på högstadiet. Ingen av dem svarade ja. Som motivering till varför
de ej var engagerade angav hälften av nejsägarna antingen att de inte har tid eller att de
inte är intresserade. Andra menar att det känns tråkigt eller att deras egna åsikter inte
passar in i något politiskt parti eller organisation. Här följer ett par citat av de
kommentarer vi fått på frågan. Kvinna, 20 år säger: ”Litar ej på politiker” och kvinna 18
år säger: ”För att jag känner att jag inte kan stå för något partis politik. Har ej tid, just nu
prioriterar studierna”

Definitionen på vad som är politiskt engagemang ligger hos respondenterna själva och
att politiskt engagemang kan uppfattas på olika sätt ser man om man tittar på vad de
som svarat ja har att säga. På deras svar kan man märka att politiskt engagemang kan
innebära allt från aktiv partipolitisk medverkan eller att vara aktiv i miljöfrågor till att
enbart ha ett intresse för samhällsfrågor och att vara uppdaterad i allmänhet. En
kommentar som var rakt på sak fick vi från en 18-årig man: ”Diskuterar alltid politik
när jag super”. Andra sätt att engagera sig på är bl.a. att vara med i organisationer såsom
SSU, RKU eller Greenpeace. Att vi inte har definierat vad vi menar med politiskt
engagemang innebär att det blir svårt att jämföra resultatet av vår undersökning med hur
det ser ut på ett rikstäckande plan. Man kan ändå nämna att 1998 var 3 % av
ungdomarna mellan 16 och 24 år medlemmar i något politiskt parti.221

'LDJUDP����bU�GX�SROLWLVNW�HQJDJHUDG�RFK�HOOHU�PHGOHP�L�QnJRQ�SROLWLVN
XQJGRPVRUJDQLVDWLRQ"�)UnJD�QU���L�HQNlWHQ��L�DQWDO�

                                                
221 Svensk ungdomsstatistik 1999, s.49.
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)UnJD�QU����7\FNHU�GX�DWW�GX�KDU�P|MOLJKHW�DWW�SnYHUND�VDPKlOOHW"

Frågan är en tvåvalsfråga med alternativen MD�� L� Vn� IDOO� QlU� och� QHM�� YDUI|U� LQWH"
Möjlighet�att motivera svaren finns. Ungefär hälften av dem som besvarat frågan tycker
att de har möjlighet till att påverka. Den andra hälften tycker inte det och fem av de
tillfrågade har inte svarat alls. Här syns stora skillnader på svaren beroende på ålder.
Bland dem som är 18 år och äldre är det mycket vanligare att tycka att man har en chans
att påverka och många av dem har angivit att de kan påverka genom sin rösträtt. Andra
tycker att de kan påverka på andra sätt t ex som en 21-årig man säger: ”Genom att stå
för mina åsikter”. Eller som en kvinna på 18 år som tycker att man kan: ”Gå med i
organisation, påverka genom elevråd mm. Det går bara man har vilja och ork”.

Dock tycker inte alla som är över 18 år att de har chans att påverka även om ett par av
dem till och med nämner att de har rösträtt. Exempelvis säger en kvinna som är 18 år
att: ”Även om jag röstar så kan jag inte som enskild person påverka”. En man på 18 år
säger att: ”Jag har en röst- inte mer. Pengar styr och jag har inga”. Andra säger helt
enkelt att de inte är intresserade.
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'LDJUDP����7\FNHU�GX�DWW�GX�KDU�P|MOLJKHW�DWW�SnYHUND�VDPKlOOHW"
)UnJD�QU����L�HQNlWHQ��L�SURFHQW�RFK�nOGHU�

De som är under 18 år och därför inte röstberättigade tycker oftast att man inte har
någon chans att påverka. Endast ett fåtal tycker att de har möjlighet till det. En del
menar att det man säger inte väger så mycket, man är för ung och ingen bryr sig. ”Till
vem ska jag vända mig? Vem lyssnar?” säger en kvinna på 15 år. En annan kvinna i
samma ålder har även hon svarat nej på frågan och motiverar med ”Därför att jag är
'ingen'”.

De få som tycker att de kan påverka har olika idéer om hur man går tillväga. De nämner
bl. a att man kan påverka genom att gå med i en politisk ungdomsorganisation eller
genom att säga vad man tycker och tänker.

)UnJD�QU����9LOO�GX�NXQQD�SnYHUND"

På den här frågan har vi bara gett två svarsalternativ. MD eller QHM och det finns inget
utrymme till att motivera svaret. Detta är enda frågan vi inte gett den möjligheten. Vi
tänkte som så att antingen ville man påverka eller inte. Nu i efterhand ser vi detta som
en brist då det skulle ha varit intressant att se hur de motiverade. Som det är nu kan vi
inte läsa ut så mycket av svaren mer än att alla har svarat på frågan och i princip har alla
svarat ja. Frågan är i viss mån ledande, då utformandet och placeringen av den gör att
det blir svårt för våra respondenter att svara QHM. Frågan var dock till för att komplettera
frågan ovan och då alla utom tre säger att de vill kunna påverka tycker vi att man ändå
kan jämföra detta med att bara hälften tycker att de kan eller har möjlighet till det.

Om man jämför resultatet på den här frågan med fråga nr 6 kan man konstatera att
engagerar sig politiskt gör ganska få om man ser procentuellt sett, men att kunna
påverka, det vill nästan alla. Om man sammanfattar resultatet av dessa tre frågor så kan
man säga att nästan alla vill påverka, hälften tycker att de har möjlighet att göra så och
en väldigt liten procentandel engagerar sig politiskt.

'LDJUDP����6NLOOQDGHQ�PHOODQ�UHVXOWDWHQ�Sn�HQNlWHQV�IUnJD���RFK����L�DQWDO�

7\FNHU�GX�DWW�GX�KDU�P|MOLJKHW�DWW�SnYHUND�
VDPKlOOHW"
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)UnJD� QU� ��� 7\FNHU� GX� DWW� PDQ� VND� In� YDUD� GHODNWLJ� L� RFK� NXQQD� SnYHUND
VDPKlOOVIUnJRU�UHGDQ�VRP�EDUQ�HOOHU�VND�PDQ�YDUD�L�HQ�VSHFLHOO�nOGHU"�1lU�W\FNHU
GX�DWW�PDQ�lU�PRJHQ"�1lPQ�HQ�nOGHU�RFK�PRWLYHUD�RP�P|MOLJW�

Detta är en öppen fråga och vi ställde den i första hand därför att vi själva hade funderat
över detta med en åldersavgränsning av dels rösträtt och dels för att kunna påverka. Vi
fick många olika motiveringar och ofta tycker våra respondenter att det är väldigt
individuellt när man är mogen för att få vara med och påverka. Vi har ändå kunnat skilja
ut grupper som svarat på likartat sätt.

De allra flesta tycker att den åldersgräns vi har för att bli myndig och kunna rösta är�bra.
Kvinna 18 år säger att: ”18 år är en bra röstålder. I alla fall jag har fått mer klarhet i var
jag står och vad jag tycker i olika frågor”. En annan kvinna på 20 år tycker att: ”18 år.
Då är man myndig. Man har fått tillräckligt med kunskap (från skolan)”.

Några tycker att man ska kunna vara med att påverka redan som barn. Det beror då på
vad frågorna gäller och i vilket sammanhang man ska kunna påverka. T ex som en
kvinna på 18 år säger: ”I vissa frågor kan man nog vara barn. Barn vet t ex bäst hur det
är att vara på dagis/lekis, skola o s v. Man kan påverka på olika sätt vid olika åldrar”.

Många sätter sin tänkta åldersgräns i samband med andra gränser t ex när man
börjar/slutar högstadiet eller gymnasiet. Ofta nämns 16 år då man slutar nian och börjar
gymnasiet. Två kvinnor ur niondeklassen säger: ”16 år Innan dess han man ofta ingen
aning vad det handlar om och man är inte gammal nog att ha en åsikt som står fast.
Oftast ändras åsikterna hos personer väldigt mycket under högstadietiden. När
gymnasiet börjar är man nog lite mognare (förhoppningsvis)” ”16 då har man haft
undervisning om samhället och man kan tänka själv”.

Några tycker att man ska vara 18 år eller äldre som en kvinna på 19 år som säger: ”Det
är bra att det är en viss ålder för när man är mindre så vet man ingenting. Vid 20 tycker
jag är en bra ålder”. Kvinna 18 år tycker: ”Inte före 18 års ålder. Man har kommit upp
till ’vuxenvärlden’ då och förstår samband och olika samhällsfrågor bättre. Man är ung
och ovetande före den åldern”.

6NLOOQDGHQ�PHOODQ�UHVXOWDWHQ
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Vissa tycker att det inte spelar någon roll hur gammal man är, alla ska kunna påverka.
Dock menar ett par att det är en mognadsfråga, att det handlar om att kunna ta ansvar.
Man 21 år skriver: ”Mogen är man inte förrän man har respekt för sina medmänniskor,
tyvärr går det inte att sätta en ålder på det, men om det skulle vara tvunget så skulle jag
säga 19”. Man 25 år skriver ”När du vill påverka samhället är du mogen att delta i
samhällsfrågor. Det har inget med ålder att göra utan inställning. Det finns de som (är)
40 år och fortfarande inte tar sitt samhällsansvar”.

Några andra tycker att alla ska få vara med, att det inte spelar någon roll vem man är
eller hur gammal man är. Kvinna 19 år skriver: ”Nej, jag tycker inte att man ska behöva
uppnå en viss ålder. Vill man lära sig mera så bör man bli mottagen med öppna armar”.
En annan kvinna på 19 år tycker: ”Om en människa har vettiga åsikter och synpunkter
tycker jag att man bör lyssna på den personen, spelar ingen roll vilken ålder, kön,
sexuell läggning osv. osv. man har… ” Kvinna 15 år tycker att: ”Vilken ålder som helst.
Alla bor ju i samhället”.

När vi tittar närmare på vilka det är som har svarat vad så ser vi ett mönster i att de
flesta som nämner en viss ålder är ungefär i den åldern själv. Det ser vi särskilt på dem
som går i årskurs 9 på högstadiet där ungefär hälften skriver sin egen ålder eller då man
börjar gymnasiet. Men många tycker att den rösträttsålder vi har är bra.

)UnJD� QU� ���� 1lPQ� QnJRQ�QnJUD� RUJDQLVDWLRQHU�� SROLWLVND� RUJDQ� HOOHU
VDPPDQVOXWQLQJDU�VRP�GX�YHW�UHSUHVHQWHUDU�XQJGRPDU�L�VDPKlOOHW�

Denna fråga är en öppen fråga utan svarsalternativ. När vi började med uppsatsen tänkte
vi ha ytterligare en dimension i vår undersökning där vi tänkte titta närmare på
ungdomars eventuella språkrör och deras funktion. Så när vi ställde den här frågan ville
vi se om våra respondenter kände till några som representerade dem i samhället.

På den här frågan har vi ett stort bortfall. Vi har även några som svarat att de inte vet. Vi
väljer ändå att redovisa frågan då det stora bortfallet även det är ett viktigt resultat.
Eventuellt är frågan felformulerad men vi tror snarare att det beror på att de helt enkelt
inte vet. Många av dem som inte har svarat går fortfarande på högstadiet och har kanske
därför inte kommit i kontakt med så många organisationer. 36 av 64 har ändå gett några
olika förslag och de följer här nedan:

De politiska ungdomsförbunden som kommit på förslag flest gånger är:
MUF (Moderata ungdomsförbundet), SSU (Sveriges Socialdemokratiska
ungdomsförbund) och Ung Vänster.

Andra politiska ungdomsförbund som nämns är t ex:
KDU (Kristdemokratiska ungdomsförbundet), LUF (Liberala ungdomsförbundet), CUF
(Centerpartiets ungdomsförbund) och RKU (Revolutionär kommunistisk ungdom).

Några politiskt obundna organisationer som några av respondenterna har nämnt är:
Bris (Barnens rätt i samhället), Amnesty, Greenpeace och UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization).

Andra organisationer och föreningar som bara förekommit någon enstaka gång som
förslag är:
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BOV (Bäckängs Oberoende Vänster), fritidsgårdar, Ungdomsparlamentet, Unga Örnar
och Syndikalisterna.

Vi ser tydligt att de som våra respondenter känner till mest är de stora politiska
ungdomsförbunden som t ex SSU och MUF och i allmänhet partipolitiskt bundna
organisationer.

)UnJD�QU����

D��bU�GHW�NUnQJOLJW�PHG�SROLWLN"
E��bU�GHW�LQWUHVVDQW�PHG�SROLWLN"

Båda frågorna har två svarsalternativ. På fråga 12 a finns alternativen MD�� YDUI|U" och
QHM. Utrymme till motiveringar finns både för ja och nej-svaret men vi har inte ställt
någon följdfråga på nej-svaret. På fråga 12 b finns alternativen MD��YDUI|U och QHM��YDUI|U
LQWH och sedan finns utrymme att motivera svaret. Båda de här frågorna är ledande
frågor och styr i olika riktningar vilket är ett medvetet val. När vi formulerade fråga 12
a hade vi (tyvärr) redan fått en bild av att ungdomar ofta tycker att politik är krångligt.
Vi valde därför att ställa frågan så för att få reda på om de verkligen tyckte att det var så
krångligt som vi trodde att de skulle göra. På fråga 12 b var vi istället mest intresserade
huruvida de tyckte att politik var intressant. Vi misstänkte att det kunde vara svårt att
tycka EnGH�RFK. Dock är de två begreppen inte motsatser till varandra vilket gör att det
blir svårt att göra en direkt jämförelse mellan dem. Men vi kommer ändå att se hur
svaren på de båda frågorna förhåller sig till varandra.
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'LDJUDP����bU�GHW�NUnQJOLJW�PHG�SROLWLN"�)UnJD���D�L�HQNlWHQ��L�DQWDO�

På fråga 12 a har 47 st och därmed de flesta av de tillfrågade svarat att det är krångligt
med politik och bland dem så kan vi utläsa vissa gemensamma hållpunkter. Ett flertal
tycker att språket är svårt att förstå, andra nämner att de tycker att det är svårt att hänga
med i vad som händer och att det är svårt att sätta sig in i hur systemet fungerar. En hel
del tycker att det är mycket ”mygel”, ”tjafs”, ”pajkastning” och ”falskspel” inom
politiken medan andra bara tycker att det är ointressant och tråkigt och därför krångligt.
Flertalet av jasägarnas åsikter i den här frågan kan sammanfattas med följande citat av
kvinna 22 år: ”Mycket att ha koll på, dessutom tycker jag att det är mkt. skitsnack. Mkt
snack & lite hockey”.

Även om vi inte satt ut en följdfråga efter alternativet nej i fråga 12 a har ändå de flesta
motiverat sitt svar på något sätt. De 16 som svarat nej tycker att bara man sätter sig in i
vad politik innebär så är det inte krångligt, eller som ett par av våra respondenter
uttrycker det: ”Inte om man själv inte krånglar till det” skriver kvinna 18 år och
”Egentligen inte om man sätter sig in i det” skriver kvinna 19 år.

På fråga 12 b har 35 d v s mer än hälften av de tillfrågade angett att de tycker att det är
intressant med politik. Många ger som skäl att de tycker att samhället är lika med politik
och därför något som angår oss alla. Många poängterar att politik är något som påverkar
ens framtid och berör en personligen och borde därför vara intressant. Man 18 år säger:
”Politik är allt – allt är politik. Kan det vara ointressant”. Kvinna 23 år menar att
”Politiken utgör ju grunden för hela samhället och påverkar en oavsett om man vill eller
inte”.

Av de 27 som svarat nej uttrycker några av de yngre en känsla av att politik är något för
vuxna och inte för ungdomar. Kvinna 16 år tycker att ”Den politik man ser och hör rör
inte oss ungdomarna. Det handlar om sådant vi inte är insatta i (de flesta av oss) och
inte förstår utan vidare”. En annan kvinna på 16 år skriver att ”Det är ändå bara vuxna
som styr och ställer”. En av de lite äldre som svarat nej tycker inte att politik är
intressant eftersom ”De håller sig inte till sina ursprungliga ideologier”. Den som säger
så är en man på 18 år. Det är bara två personer som inte har svarat på den här frågan.

bU�GHW�NUnQJOLJW�PHG�SROLWLN"
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'LDJUDP����bU�GHW�LQWUHVVDQW�PHG�SROLWLN"�)UnJD�QU���E�L�HQNlWHQ��L�DQWDO�

De här två frågorna är två sidor av samma sak men de går inte att jämföra då de inte är
varandras motsats. Dock kan man av svaren utläsa att frågorna ändå hänger samman. En
del har t e x svarat att politik inte är intressant just för att det är krångligt. Detta
resonemang utvecklar vi i analysen. Intressant är dock att det är en majoritet som har
svarat ja på båda frågorna. Då frågorna innehåller värderingsord som vi har bestämt är
det svårt att säga om det är på det här sättet de själva skulle uttrycka sig om frågorna
formulerats annorlunda.

)UnJD� QU� ���� 7URU� GX� DWW� GHW� ILQQV� VNLOOQDGHU� L� I|UGHOQLQJHQ� DY
UHVXUVHU�ELGUDJ�XWEXG�PHOODQ�WMHMHU�RFK�NLOODU"

Den här frågan har två svarsalternativ, MD��KXU�PlUNV�GHW�och QHM. Dock finns det plats att
motivera sitt svar på båda svarsalternativen. Eftersom den här frågan från början var
tänkt att använda ihop med fråga 13 som nu utgår lägger vi inte lika stor vikt vid
resultatet. Vi tycker ändå att frågan är värd att titta lite närmare på ur ett könsperspektiv,
vi har därför jämfört kvinnornas svar med männens.

Då barn och ungdomar är en prioriterad grupp i kulturpolitiken kom vi att tänka på hur
resurser och bidrag fördelas och hur det ser ut i verkligheten. I och med besparingar
läggs b l a fritidsgårdar ner och bidrag dras in. Men bland det som ändå fördelas, märks
det någon skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelse av det? Vi har båda
erfarenheter av att kvinnor ofta kommer i andra hand när det gäller t ex träningstider på
sporthallar, utrymme på fritidsgårdar och utbud av aktiviteter. Upplever våra
respondenter det på samma sätt? Den här frågan knyter an till det vi från början ville
fokusera oss på nämligen kulturpolitik. Vi tycker att den har viss relevans i den här
diskussionen då ens utrymme på den offentliga arenan kan påverka ens uppfattning om
möjlighet till inflytande.

Totalt sett så tror de flesta att det inte är någon skillnad. Dock ser vi en skillnad i hur
kvinnorna och männen har svarat. Hos männen tror ca 30 % att det finns skillnader men
av kvinnorna tror ca 41 % att det är så. När de svarat ja på den här frågan har de ofta
påpekat att det är främst inom idrott som detta märks. Man jämför b l a ridsport med
fotboll och ishockey där ridsport som anses vara en ”tjejsport” får mindre bidrag än
fotboll och ishockey som domineras av män. De flesta som svarat nej på den här frågan
har inte motiverat sina svar men de som ändå gjort det menar att vi idag lever i ett
jämlikt samhälle.

bU�GHW�LQWUHVVDQW�PHG�SROLWLN"
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)UnJD�QU����

D��7URU�GX�DWW�HQV�SROLWLVND�LQIO\WDQGH�SnYHUNDV�RP�PDQ�KDU�LQYDQGUDUEDNJUXQG"
F��7URU�GX�DWW�GHW�ILQQV�QnJRQ�VNLOOQDG�L�P|MOLJKHW�DWW�SnYHUND�SROLWLVNW�EHURHQGH
Sn�RP�PDQ�lU�WMHM�HOOHU�NLOOH"

Innan vi redovisar resultatet på den här frågan vill vi poängtera att vi inte vet mer om
våra respondenter än det vi kan se i vår kartläggning. Vi vet hur gamla de är och vilket
kön de tillhör. Vi vet således ingenting om deras socialgruppstillhörighet eller om någon
har invandrarbakgrund eller ej.

Vi ställde tre frågor som handlar om eventuella skillnader i möjlighet till påverkan
beroende på om man har invandrarbakgrund, föräldrarnas sociala ställning samt
könstillhörighet. Tyvärr visade det sig att fråga 15 b var oklar och har missuppfattats
och därför väljer vi att inte redovisa den. På både 15 a och 15 c finns två alternativ,�MD�
Sn�YLONHW�VlWW�KXU och QHM. Dock finns utrymme för motivering på både ja och nejsvaret.

De flesta av våra respondenter tror att det finns skillnader i möjlighet till påverkan i
fråga 15 a som gäller om man har invandrarbakgrund. 47 av 64 tror att det är så, resten
har svarat nej. Många av de som svarat ja har även motiverat sitt svar, dock skiljer sig
motiveringarna ibland tydligt ifrån varandra.

'LDJUDP� ��� 7URU� GX� DWW� HQV� SROLWLVND� LQIO\WDQGH� SnYHUNDV� RP� PDQ� KDU
LQYDQGUDUEDNJUXQG"�)UnJD�QU���D�L�HQNlWHQ��L�DQWDO�

Många tror att svenskar kan ha svårt att lita på invandrare på grund av skillnader i kultur
och att få vill lyssna på vad en invandrare har att säga. Andra hinder tror man kan vara
att man inte klarar språket så bra samt människors misstänksamhet och fördomar
gentemot invandrare. Ett konkret exempel på hinder för att kunna påverka är att man
inte har rösträtt förrän ett visst antal år som svensk medborgare. Här följer ett par
exempel, kvinna 15 år skriver ”Jag tror inte att så många svenskar vill lyssna på
invandrare”. Man 18 år menar ”Det är väl bara att se hur många invandrare som sitter i
riksdagen”.

Några ser istället möjligheter där andra ser hinder t ex så tycker några att det är positivt
att komma från en annan kultur och ha andra erfarenheter, kvinna 16 år skriver ”Man
har mer erfarenheter och vet mer för man har bott i ett annat land och troligtvis haft en

7URU�GX�DWW�HQV�SROLWLVND�LQIO\WDQGH�SnYHUNDV�RP�
PDQ�KDU�LQYDQGUDUEDNJUXQG"
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annan politik”. Av de som svarat nej på frågan har de allra flesta valt att inte motivera
sitt svar.

I fråga 15 c var vi intresserade av att veta om våra respondenter trodde att det fanns
någon skillnad i möjlighet att påverka politiskt beroende på om man är kvinna eller
man. Till skillnad från den första frågan så har det flesta svarat nej på den här frågan. 44
av respondenterna svarar att de inte tror att det spelar någon roll om man är kvinna eller
man vad gäller politisk påverkan. 18 av de tillfrågade tror att det har betydelse och två
har inte svarat alls. Av kvinnorna tror ca 27 % att könet har betydelse och ca 71 % tror
det inte. Hos männen finner vi nästan samma resultat. 30 % av männen tror att ens
möjligheter påverkas och ca 65 % tror inte det. Det är således ingen större skillnad
mellan vad kvinnorna och männen tror.

De som har svarat nej har oftast inte motiverat sitt svar. Några skriver ändå bl.a. att i
dagens samhälle så ska det inte ha någon betydelse om man är kvinna eller man,
könsrollerna har luckrats upp och ens möjlighet till påverkan är mer en fråga om att
engagera sig. Bland dem som svarat ja tror man att det är svårare för kvinnor att påverka
politiskt eftersom det är ett mansdominerat samhälle vi lever i och att män hörs mer än
kvinnor. Man lyssnar inte på kvinnor på samma sätt som till män, kvinnor får inte
samma respekt.

)UnJD� QU� ���� 2P� GX� VNXOOH� YLOMD� OlJJD� IUDP� HWW� I|UVODJ� HOOHU� I|UV|ND� SnYHUND
SROLWLVNW�Sn�QnJRW�VlWW��YHW�GX�Gn�KXU�GX�VNXOOH�Jn�WLOOYlJD"

Här finns två svarsalternativ MD�� KXU och QHM�� GlUI|U� DWW. Det finns möjlighet till
motivering på båda.

Om man vill engagera sig och kunna påverka politiskt är det viktigt att veta hur man ska
gå tillväga och vi var nyfikna på om våra respondenter visste hur de skulle göra.
Ungefär en tredjedel svarade att de vet hur de ska bära sig åt och förklarar på olika sätt
hur. T ex menar de att man kan gå med i en ungdomsorganisation eller ett parti som
företräder deras åsikter. Eller så kan man lägga fram en motion till kommun/riksdag, gå
via skolan eller via media. Av de som svarat nej på den här frågan motiverar några detta
med att de aldrig fått lära sig eller blivit informerade om hur man gör. Andra svarar att
de inte är intresserade, att de inte är insatta eller kort och gott att de inte vet.

'LDJUDP����2P�GX�VNXOOH�YLOMD�OlJJD�IUDP�HWW�I|UVODJ�HOOHU�I|UV|ND�SnYHUND
SROLWLVNW�Sn�QnJRW�VlWW��YHW�GX�Gn�KXU�GX�VNXOOH�Jn�WLOOYlJD"�)UnJD�QU�����L�HQNlWHQ�

L�DQWDO.
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)UnJD�QU�����9DG�lU�YLNWLJD�VDPKlOOVIUnJRU�I|U�GLJ"
)UnJD�QU�����9DG�WURU�GX�SROLWLNHU�DQVHU�lU�YLNWLJD�IUnJRU�U|UDQGH�XQJGRPDU"

Detta är två öppna frågor som vi valde att ställa därför att vi trodde att det eventuellt
fanns skillnader mellan vad ungdomar tycker är viktiga samhällsfrågor och vad
politikerna tycker. Tyvärr finns det ett olyckligt inslag i vår formulering. När vi samlade
in materialet blev det uppenbart för oss att de inte riktigt fungerade som varandras
motsats och går därför inte att jämföra med varandra på det sätt vi hade tänkt från
början. Här handlar det istället om ungdomars tankar kring viktiga VDPKlOOVIUnJRU i
allmänhet och vad de tror att politikerna tycker är viktiga XQJGRPVIUnJRU. Vi tycker
trots det att frågorna är värda att uppmärksammas och vi har fått många olika förslag
som vi vill redovisa.

På den första frågan, nr 17, kan vi se att en hel del gett likartade svar och tycker att
snarlika samhällsfrågor är viktiga. De svar som förekommer oftast är saker som har med
förtryck, diskriminering och jämställdhet att göra samt skola/utbildning, vård och
äldreomsorg. Andra frågor som många har berört är miljö, ungdomar, arbetslöshet,
invandrarpolitik och ekonomi. Men även om många svarat likartat finns det gott om
förslag på annat som är viktigt som till exempel ”bostäder åt alla”, ”bensinpris”,
”studiemedel”, ”hemlöshet” och ”barnomsorg”. Detta är endast ett fåtal av alla de
förslag som getts och som våra respondenter anser vara viktiga frågor.

På den andra frågan, nr 18, undrade vi vad våra respondenter trodde att politiker anser
vara viktiga frågor rörande ungdomar. Här fanns det ingen tvekan om vad ungdomarna
tror att politikerna tycker. Skola/utbildning  återkommer ständigt som förslag. Även
arbetslöshet är ett ämne som nämns upprepade gånger. Droger, våld, alkohol och rasism
är andra områden som flera berört. Fritidssysselsättningar är också något som en del tar
upp. Det som inte tas upp här som flitigt förekom i frågan ovan är de sociala frågorna
som vård och omsorg.

)UnJD�QU�����2P�QlU�XQJGRPDU�VND�YDUD�PHG�RFK�EHVWlPPD�LQRP�GH�WUDGLWLRQHOOD
UDPDUQD�VND�GH�Gn�LQWHJUHUDV�L�GHQ�YDQOLJD�SROLWLVND�EHVOXWVSURFHVVHQ��W�H[�JHQRP
SODWVHU� L� NRPPXQDOD� SROLWLVND� RUJDQ�� HOOHU� VND�XQJGRPDU�KD� HWW� HJHW� EHVOXWDQGH
RUJDQ��W�H�[�XQJGRPVUnG�"
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I den här frågan var vi intresserade av att få veta på vilket sätt man som ungdom vill
vara med och bestämma. Det är en öppen fråga men eftersom vi i själva frågan gav
exempel på hur detta skulle gå till så har vi styrt frågan ganska mycket.

Hälften av respondenterna tycker att en integrering i den traditionella beslutsprocessen
är det bästa alternativet. Den andra hälften tycker att ungdomar borde ha ett eget organ,
t ex ett ungdomsråd. Två har inte svarat alls. Dock ser vi ett tydligt mönster i att vad
man än valt att svara så motiverar många med att ”annars så tas ungdomar inte på
allvar”. Detta verkar därför vara det som är viktigast, att verkligen få höras, att det är på
riktigt vare sig det sker inom den traditionella politiken eller utanför. Vi ser även att
många av de yngre svarat att ett ungdomsråd vore det bästa, medan de äldre tycker att
man ska integreras. Detta kan ha att göra med att de som är över 18 faktiskt har reell
möjlighet att integreras i de redan existerande formerna. Detta gäller inte de yngre som
inte får vara med. För att illustrera hur våra respondenter har svarat har vi valt ut några
representativa svar från båda sidor: Man 19 år säger ”De ska integreras. Ungdomar är en
del av samhället. De lever inte i en egen värld”. Och en kvinna 22 år menar att
”Integrerat, bra att blanda. Men för att få sina röster hörda behövs nog ett ungdomsråd”.
Kvinna 18 år tycker ”Ja, ett ungdomsråd skulle vara bra, där skulle man våga ha flera
åsikter tror jag”.

)UnJD�QU�����9LOO�GX�LQJn�L�EHJUHSSHW�XQJGRP�QlU�GHW�JlOOHU�SROLWLVND�IUnJRU"�(OOHU
YLOO�GX�KHOOUH�EDUD�UHSUHVHQWHUD�GLJ�VMlOY"

Det här är en öppen fråga som visade sig vara ganska tvetydig. När vi utformade den
här frågan var det delvis därför att ungdomsbegreppet i sig är ett komplicerat begrepp
som kan uppfattas på många olika sätt. Då vi i vår undersökning faktiskt buntar ihop
människor i en viss åldersgrupp och kallar dem ungdomar undrade vi vad våra
respondenter tyckte om den saken. Vill man ingå i en redan definierad grupp, eller är
det  viktigare med individualitet?

Det råder väldigt delade meningar i svaren förmodligen beroende på det mångtydiga
och oklara begreppet ungdom. Många säger att det är ok att ingå i begreppet ungdom,
men i princip lika många vill bara representera sig själva. En del menar att de vill vara
både och, och en del påpekar att det beror på vad man menar med begreppet ungdom
när det gäller om man vill ingå eller inte. Några tycker att det är ok att ingå i begreppet
ungdom ibland, beroende på vad det handlar om men ibland vill man bara representera
sig själv. Några säger att om man samlas under begreppet ungdom blir man en grupp
och tillsammans blir man starka. Andra vill ingå i andra grupper så som studerande eller
beroende på politisk tillhörighet t ex kommunism. Vissa svar vi fått skiljer sig lite från
de andra som t ex: man 25 år som säger ”12. Självständighet tack”. Man 16 år skriver
att han vill ”Representera mina åsikter”. Man 18 år anser att ”Ungdom eller ung
människa det spelar ingen roll vad det kallas huvudsaken är att alla grupper i samhället
är representerade i politiken”.

����5HGRYLVQLQJ�DY�LQWHUYMXQ

Vi har genomfört en intervju med Magdalena Fransson som vid tiden för intervjun var
ordförande för ungdomarnas demokratikommission. Intervjun genomfördes i Borås
000502. Vi kommer inte att redovisa hela intervjun här utan sammanfatta resultatet och
ta upp de viktigaste delarna. Vi vill egentligen inte kalla intervjun för en egen del av vår
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undersökning då det endast är HQ intervju som är genomförd och det är inte tillräckligt
med material för att utgöra en egen del. Vi har ändå haft nytta av intervjun under
arbetsprocessen och den kommer även att hjälpa oss när vi analyserar vårt övriga
material. Intervjufrågorna finns som bilaga nr 2.

Magdalena är 28 år, kommer från Småland men bor vid intervjutillfället i Borås
samtidigt som hon arbetar som ombudsman för reumatikerförbundet i Stockholm. Vi
började med att fråga vad Magdalena gör nu och vad hon har för bakgrund. Tidigare har
hon varit ordförande i CUF (Centerpartiets ungdomsförbund), men vill nu arbeta
partipolitiskt obundet med ungdomsfrågor. Ungdomarnas Demokratikommisson
tillsattes genom LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) och den
utredning de har gjort skulle fungera som ett komplement till demokratiutredningen (Q
XWKnOOLJ� GHPRNUDWL som kom 2000 då man inte trodde att det skulle finnas så stort
ungdomsperspektiv i den. 222 Kommissionen bestod av ungdomar mellan 16 och 29 år,
alla med olika bakgrunder. Delrapporten 8WJnQJ" presenterades i november 1999.223

En fråga som vi tyckte var viktig att ställa var hur det kom sig att Magdalena valt att
engagera sig politiskt. Enligt henne själv så började det redan när hon var 14 år och
engagerade sig i att ordna en buss hem till byn. Samtidigt var det riksdagsval och alla
partierna var ute och pratade i skolorna. Hon valde att gå med i CUF där hon senare
blev aktiv medlem.

Vi frågade Magdalena vad de för oss centrala begreppen demokrati och ungdom var för
henne. Hon svarade att demokrati för henne är att varje dag kunna påverka. Att alla ska
kunna vara med och fatta beslut, inte som idag då det är den vita, heterosexuella äldre
mannen som är normen och är den som bestämmer. Hon anser att vi idag inte har någon
demokrati då inte alla kan vara med och bestämma och påverka varje dag.

Att vara ungdom tycker hon är något kulturellt. Att det handlar om hur man ser på sig
själv och hur man identifierar sig. Samhället sätter gränser, ofta åldersgränser som t ex
att ungdom är att vara under 25 år där gränsen för att få vissa bidrag dras, men själv vet
hon inte hur länge hon kommer att se sig själv som ungdom.

Då det partipolitiska engagemanget bland ungdomar sjunkit de senaste åren frågade vi
Magdalena varför hon tror att så få ungdomar engagerar sig i den traditionella politiken.
Hon tror att det beror på att de inte ser något mål och syfte med att engagera sig. Allt tar
lång tid och vill man driva en fråga kan det ta flera år innan det sker någon förändring.
Det finns många hinder i vägen och de hindren kan göra att frågan faller innan man ens
hunnit engagera sig. Vi frågade hur hon trodde att man kan göra istället, om det finns
andra sätt och Magdalena menar att det borde vara så att man ska kunna engagera sig i
de frågor man vill utan att vara bunden till något parti. Hon tror att det skulle vara
lättare om man bestämde mer lokalt. Vi fortsatte med att fråga hur hon ville att
ungdomars roll inom politiken ska se ut. Hon tycker att man ska få vara med och fatta
beslut direkt på plats samtidigt som man som ung måste få vara lite radikal. Att få ha
idéer och visioner utan att man för den delens skull måste ta ansvar för hur det ska
finansieras.

                                                
222 Vi menar här: (Q�XWKnOOLJ�GHPRNUDWL���'HPRNUDWLXWUHGQLQJHQV�EHWlQNDQGH (SOU 2000:1).
223 8WJnQJ? 1999. En delrapport från Ungdomarnas Demokratikommission till Demokratiutredningen.
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Vi undrade hur Magdalena ser på det politiska klimatet och om hon tror att ungdomar
har någon chans att påverka. Hon tror att det är svårt för ungdomar att få makt och det
lilla antal som får det får istället mycket makt. Det är antingen allt eller inget.
Magdalena tycker att ungdomar ofta bara sätts in som en legitimitet där det passar.
Ungdomar väljs sällan som representanter för ett parti utan det blir oftast ”gubbar”.

Precis som i enkäten undrade vi lite om ungdomars och politikers intressen möts, om de
har samma åsikter om vad som är viktiga ungdomsfrågor. Magdalena tror att ofta görs
det en bild av vad det är ungdomar vill och det är inte alltid den bilden stämmer. Bilden
krockar med verkligheten. Ofta tror hon att det är så att de som bestämmer tror sig veta
hur det är att vara ung, alla har ju varit unga, men att det är annorlunda att vara ungdom
idag än vad det var när de som bestämmer var unga. Dock tror hon att ungdomar och
politiker oftast tycker att samma slags frågor är viktiga.

Vi frågade Magdalena om vad hon trodde om den nya ungdomspolitiken, om den är
realistisk. Vad kommer den att leda till och  kommer att uppfylla sina syften?
Magdalena tycker att den nya ungdomspolitiken är bra men saknar det ekonomiska
perspektivet. Hon tror att det kan lyckas och tycker att hon märker ett större intresse för
ungdomsfrågor nu. Hon vet inte om den kommer att uppfylla sina syften helt men hon
tror fortfarande på den. Hon tycker att det är bra att ungdomspolitiken ska vara
sektorsövergripande så att ungdomspolitiken finns inom alla myndighetsområden. Hon
tycker att många kommuner har en dålig ungdomspolitik och hoppas på att det kommer
bli bättre i och med att ungdomspolitiken ska fungera sektorsövergripande.
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���$QDO\V�RFK�GLVNXVVLRQ

I det här avsnittet kommer vi att analysera vårt undersökningsmaterial. Vi kommer att
analysera resultatet av vår enkätundersökning med hjälp av de ungdomspolitiska
dokumenten och de för uppsatsen grundläggande begreppen. Intervjun kommer även
den att användas som ett verktyg i vårt arbete. I analysen samlar vi de frågor som vi
tycker anknyter till varandra under rubriker som vi enkelt kan relatera till våra
frågeställningar.

����'HPRNUDWL�RFK�XQJGRP

Här kommer vi att analysera resultatet av några frågor som handlar om begreppen
demokrati och ungdom.224

Demokrati är som vi diskuterat tidigare ett allmänt begrepp som man lär sig i skolan och
sedan matas med dagligen i olika typer av media och diskussioner. Det är ett begrepp
som ingår i samhället och används i teorin lika väl som i praktiken. Svaren vi fick
överensstämde i stort sett med det vi trodde att de skulle svara. De flesta har även
beskrivit demokrati i likhet med hur vi beskriver det. De allra flesta av våra
respondenter menar att demokrati innebär att alla får vara med och bestämma och att
alla ska vara jämlika i samhället. Eftersom frågan låg som en av de sista i enkäten så
hade de redan fått fundera över frågor som rör inflytande och påverkan. Vi tror att det
kan ha haft viss inverkan på deras svar eftersom de flesta kommit fram till att de faktiskt
inte har någon större möjlighet till vare sig inflytande eller påverkan i samhället. Därför
skulle vi kanske även ha frågat våra respondenter om de tycker att demokratin fungerar
i praktiken. För många av dem kanske begreppet demokrati egentligen är mer av ett
teoretiskt begrepp. Även om autonomi är ett centralt begrepp inom demokratin så
frångås här tanken om självbestämmanderätt och som Dahl säger är barn, alltså de som
är under 18, det enda undantaget från personlig autonomi.225 Reglerna gäller alltså inte
för dem som inte är myndiga. I demokratiutredningen som kom år 2000 skriver man att
även om ingen är formellt utestängd från det deltagande som demokratin innebär så kan
bl.a. ålder bidra till orättvisa.226 Vi tycker att det verkar som att de flesta av våra
respondenter har en bild av vad demokrati innebär och hur den ska se ut. Däremot
kanske bilden inte riktigt stämmer överens med hur deras verklighet ser ut. Magdalena
Fransson säger att hon tycker att vi egentligen inte har någon demokrati idag eftersom
alla inte kan vara med och bestämma och påverka varje dag.

Ungdom är ett väldigt komplext begrepp och kan betyda många olika saker detta syns
tydligt i resultatet på frågan om vad de tycker att det är att vara ungdom. När man fyller
18 så upphör man att vara barn enligt vår lagstiftning. Ungdom betyder dock att vara
mellan barn och vuxen så den avgränsning man gör i lagen innehåller inget
ungdomsbegrepp. I avsnittet om ungdomsbegreppet diskuterar vi kring att ungdom kan
vara så skilda saker som att vara tonåring, vilket är en åldersavgränsning, till att
genomgå en psykisk och fysisk mognad eller ingå i ett speciellt kulturellt
sammanhang.227 Många av våra respondenter har svarat på hur de upplever att det är att

                                                
224 Frågorna är i nämnd ordning nr 21, nr 22 och nr 20 i enkäten se bil.1.
225 Dahl 1999.
226 SOU 2000:1.
227 Ohlsson & Swärd 1994.
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YDUD ungdom. De ser mer på ungdomsbegreppet som ett tillstånd än en ålder. Att vara
ungdom är negativt och positivt i olika bemärkelser och det är tydligt att det är en tid då
mycket händer. Dessutom har många påpekat hur svårt det är att definiera KXU eller YDG
det är att vara ungdom. Ungdomspropositionen 3n� XQJGRPDUV� YLOONRU poängterar det
komplexa i ungdomsbegreppet och menar att man ska akta sig för att generalisera
ungdomar som grupp eftersom det ofta är andra faktorer som förenar en grupp än
ålder.228 Magdalena Fransson tycker att det handlar om hur man ser på sig själv och på
vilket sätt man identifierar sig. Det är något kulturellt. Enligt Bjurström är
uppbyggnaden av en personlig och en social identitet som mest intensivt under tonåren.
Detta kanske kan innebära att det är svårt att definiera för sig själv och andra vem man
är.229 Att vara ungdom är svårt att definiera och även vi tycker att det har mer att göra
med hur man är och vad som händer, än med ålder. Vi ser alltså i likhet med våra
respondenter på ungdomsbegreppet mer som om det innebär en livsfas än att det är
något åldersbestämt.

Vi frågade även våra respondenter huruvida de vill ingå i begreppet ungdom vad gäller
politiska frågor eller om de hellre vill representera sig själva. Som ungdom blir man ofta
inpetad i en grupp vare sig man vill eller inte och man sorteras in oavsett bakgrund.
Oftast är det då åldersrelaterat liksom vi har gjort i vår undersökning rent konkret för att
avgränsa vår målgrupp. Men vill man ingå i en sådan grupp eller vill man stå på egna
ben? Att svaren blev väldigt olika här tror vi kan bero på att begreppet är så mångtydigt
och kan innebära så många olika saker i olika sammanhang, man kanske inte måste vara
antingen eller. Kan man inte vara båda delarna? Kan man inte driva sina egna frågor
och ändå räkna sig till ungdomsgruppen? Under uppväxttiden figurerar man hela tiden i
olika grupper samtidigt som man försöker utveckla sin egen identitet vilket gör att man
slits mellan individualism och social tillhörighet.230 Att kunna tänka sig att ingå i en så
stor grupp som ungdomar utgör är kanske inte så svårt när det gäller politiska frågor
men samtidigt så finns det utrymme för att utveckla sig själv och bilda egna mindre
grupper. Flera av våra respondenter har påpekat att det beror på vad saken gäller, om
man vill ingå i ungdomsgruppen eller inte. Det kan vi hålla med om. Vi tror att
ungdomsgruppen är heterogen och kan helt förstå att det inte alltid är den premissen att
man är ungdom man vill utgå ifrån när man vill stå upp i en politisk fråga. I livet så
ingår vi hela tiden i en mängd olika grupper t. ex. familjen, kompisarna,
idrottsföreningen och skolklassen m.fl. och vi stannar heller inte i samma grupper hela
livet utan detta förändras över tid.231

                                                
228 Regeringens proposition 1998/99:115.
229 Bjurström 1980, s.161.
230 Cronlund 1996.
231 Ibid., s.102fff
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����0|MOLJKHW�DWW�SnYHUND

I den här delen kommer vi att analysera de frågor som tydligast rör inflytande och
möjligheter att påverka.232

I svaren vi fick på huruvida våra respondenter är politiskt engagerade eller medlemmar i
någon politisk ungdomsorganisation visade det sig att många svarat nej och motiverat
med att de inte har tid att engagera sig. Vad beror det på? Har våra respondenter så
mycket för sig så att de inte har tid att engagera sig? Kanske är det så att man är helt
upptagen med att vara ungdom och komma på vad man vill med sig själv så att sådana
saker som politiskt engagemang får komma i andra hand. Om man ser till den
rikstäckande statistiken så är ca 3 % av ungdomarna mellan 16-24 medlemmar i något
politiskt parti.233 Då 6 av våra respondenter säger sig vara engagerade politiskt är det ca
9 % och en jämförelsevis hög siffra. Emellertid  är det några av våra respondenter som
svarat ja som inte är med i något politiskt parti utan räknar andra saker till politiskt
engagemang t ex medlemskap i Greenpeace eller bara ett allmänt intresse. Den
rikstäckande tendensen har varit att färre och färre går med i politiska ungdomsförbund.
Dock kan det kanske bero på att de väljer att gå andra vägar med sitt engagemang. Detta
menar b l a Petersson i 6YHQVN� SROLWLN234 Kanske kan det vara så som Magdalena
Fransson säger i intervjun att det går för långsamt inom den traditionella politiken och
att man därför inte orkar försöka ens en gång. Om man jämför det här med hur många
som tycker att det är intressant med politik kan man ju undra varför det är så få av våra
respondenter som engagerar sig. Åldern verkar även den ha betydelse för om de
engagerar sig eller inte. Alla av våra respondenter som är i högstadieåldern har svarat
nej. Detta tror vi kan bero på att de som är i den här åldern har väldigt liten chans till
reell makt och att de därför inte ens intresserar sig. När man väl slutat grundskolan ställs
högre krav på eget ansvar och det medför kanske att man börjar intressera sig för det
omgivande samhället.

Vi ställde ett par frågor som dels tar upp om våra respondenter vet vilka som
representerar ungdomar i samhället och dels om de vet hur de själva ska gå tillväga för
att nå inflytande eller kunna påverka. Resultatet visar att våra respondenter vet vilka de
stora ungdomsförbunden är, eftersom de flesta har SSU och MUF med i svaren. Vi kan
gissa att detta har att göra med att det är de ungdomsförbunden som har flest
medlemmar och därför är lättast att komma i kontakt med eller höra talas om. Det kan
även bero på att de enligt våra respondenter är ”typiska” politiska organisationer i
motsats till t ex Greenpeace. Trots resonemanget kring ungdomars tendens att idag mer
och mer frångå just partipolitiken så visar svaren vi fått att våra respondenter ändå ger
förslag på organisationer som är knutna till något parti. Vad gäller partipolitiskt
obundna organisationer ger de endast ett fåtal exempel. Detta kan ha att göra med hur
de läst frågan och därmed lagt tonvikten på politiska organisationer eftersom tonvikten
på politik är stark hela enkäten igenom. En annan möjlighet är att de automatiskt
kopplar politiskt inflytande till partipolitik. Detta för även tanken till maktens tredje
ansikte, makten över tanken.235 Den samhällsinformation ungdomarna får kommer ju i
stor del från föräldrarna, skolan, media etc. och när det gäller politik så kopplas ofta
diskussioner om olika saker till de olika partierna. Man formas hela tiden mer än man

                                                
232 Frågorna är i nämnd ordning nr 6, 11, 16-18, 7-9 och 19 i enkäten se bil.1.
233 Ungdomsstyrelsens utredningar; 17.
234 Petersson 1999, s.191
235 SOU 1991:12.
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tror. Resultatet på den här frågan visar även att få av de yngre har gett några förslag.
Kanske är de för unga för att ha hunnit komma i kontakt med några organisationer eller
är det så att de helt enkelt inte är intresserade eftersom de ännu är för unga för att få
vara med och bestämma i varje fall och därför inte heller bryr sig. De som representerar
dem kanske betraktas som utomstående som oftast t o m består av vuxna eller ungdomar
som kanske inte har samma syn på saker som de själva? Men det är lite tråkigt om de
faktiskt inte vet vilka det är som representerar dem och finns där för dem om det skulle
behöva hjälp. Antalet ungdomar som är medlemmar i politiska partier har minskat
stadigt sedan mitten av åttiotalet och 1998 var som sagt var endast ca 3 % av
ungdomarna mellan 16 och 24 medlemmar i något parti.236 Förhoppningsvis engagerar
sig ungdomar på andra sätt.

I den andra frågan, som återfinns i enkäten som fråga sexton, undrade vi ifall våra
respondenter visste hur de skulle gå tillväga ifall de ville lägga fram ett förslag eller
påverka politiskt på något sätt. Ungefär en tredjedel svarar att de inte vet hur man kan
påverka och en del säger att de ”aldrig blivit informerade”. Vi tycker att det till viss del
är upp till var och en att ta ansvar för detta. Vi tror att många förutsätter att man ska lära
sig allt man behöver veta om samhället i skolan, och antagligen får man tillräckligt med
information där. Men hur man tar till sig informationen varierar säkert. Om man
verkligen vill ändra på något så kanske man tar reda på hur man ska gå tillväga vid det
tillfället och då har det mer att göra med hur engagerad man är. I dagens enorma
informationsflöde är det säkert svårt att ta till sig fakta om något man inte känner sig så
engagerad i. Vi är heller inte speciellt förvånade över resultatet eftersom vi själva är
osäkra på hur man ska göra. I och med att de flesta av våra respondenter gick i skolan
då de besvarade vår enkät så har vi inte fått med så många yrkesverksamma som
eventuellt har erfarenhet av exempelvis fackligt arbete.

På frågan om vad de tycker är viktiga samhällsfrågor idag så fick vi många snarlika
förslag. Våra respondenter verkar tycka ganska lika. Detta kanske tyder på att de blivit
påverkade av vad som sades i media och vad som debatterades just då. Återigen
kommer maktens tredje ansikte in i bilden. Detta tredje ansikte innefattar så mycket mer
än bara media nämligen hela omgivningens inverkan på varje person. Det som ständigt
återkommer i teve, radio och i tidningarna är något som rimligtvis måste göra ett visst
intryck likaväl som något annat. Massmedias roll är inom politiken dubbel eftersom den
likaväl ska förmedla information till medborgaren som låta medborgaren delta i
debatten och uttrycka sina egna åsikter.237 Ibland kanske den senare rollen hamnar i
skymundan och de enda som får säga något är redan etablerade politiker. Men vi tror att
det kan vara så att de saker våra respondenter nämnt är sådana saker som nästan alla
bryr sig om, saker som är viktiga för de flesta t e x sjukvård, skola omsorg och
äldrevård. De frågorna berör ju oss alla. Dessutom tror vi att slagorden vård, skola och
omsorg från valet 1998 kommer igen här. Vi har läst att man ständigt påverkas av sin
omgivning och gör ofta omvärldens värderingar till sina egna och detta är enligt
Bjurström en del av internaliseringsprocessen.238

Resultatet hade möjligtvis blivit ett helt annat om vi istället frågat vad de tycker var
viktiga ungdomsfrågor. Trots att många svarat ungefär samma saker så var antalet
förslag ganska stort, vilket tyder på att de ändå har en slags medvetenhet och ett
engagemang även om det inte är aktivt. Vi tycker att det är fel att bara tro att ungdomar
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vill vara med att bestämma när det gäller frågor som rör ungdomar som grupp.
Magdalena Fransson säger att det många gånger görs en bild av vad ungdomar vill men
hon tror att ungdomar och politiker ofta är intresserade av samma slags frågor. I
propositionens tredje mål säger man att man vill ta tillvara ungdomars engagemang,
skapande förmåga och kritiska tänkande och man exemplifierar detta med att säga att
ungdomar besitter en massa kompetens vad gäller IT, språk och media.239 Om man tittar
på de svar vi fått så verkar det som att ungdomar tycker att det är viktigt med
samhällsfrågor inom många olika områden. Så vi tycker att det man ska koncentrera sig
på är huvudsyftet vilket är att få in ungdomar i offentligheten överhuvudtaget. Vi tycker
det är bra att man vill ta tillvara ungdomars kompetens men det borde gälla DOOD
områden och inte bara på vad man fått för sig ungdomar är bra på.

Vad tror då våra respondenter att politiker tycker är viktiga frågor rörande ungdomar?
Vi hade tänkt jämföra detta med frågan ovan men det fungerar inte riktigt då frågorna är
olika ställda. Dock kan man dra vissa paralleller. Precis som i förra frågan kan självklart
media och debatter ha inverkat på hur våra respondenter har svarat här. De mest
frekventa svaren vi fått är skola och utbildning. Det tycker vi inte är så konstigt då de
flesta ungdomar går i skolan fram till de är i artonårsåldern och många fortsätter sedan
vidare in i högre utbildning. Men många av våra respondenter har även svarat
arbetslöshet, droger, våld, alkohol och rasism vilka ses som problemområden. I
propositionen påpekar man att många ungdomar ibland känner att vuxna endast visar
intresse för dem när det handlar om olika problem och det är tydligt här att det är vad
våra respondenter också tror.240 Detta tycker vi är ganska realistiskt tänkt då det som
nämns är sådant som vi själva ofta kopplar till ungdomsgruppen. Om vi återkopplar till
frågan innan så tycker ungdomar att DOOW i samhället är viktigt, inte alls bara ämnen som
vi relaterar till just ungdomar. Magdalena Fransson tror också att det ofta görs en bild
av vad det är ungdomar vill och den bilden stämmer inte alltid överens med
verkligheten. Det är synd att skilja ut vissa saker som ska ha att göra med
ungdomsgruppen, bara för att man automatiskt tror att det måste vara just detta som
ungdomarna är intresserade av. T ex. är frågan om alkohol knappast enbart ett
ungdomsproblem, det är ett samhällsproblem i stort. Varför måste vi särskilja detta? Här
kommer vi automatiskt in på maktens andra ansikte, vem är det som sätter
dagordningen? Vem/vilka är det som bestämmer vad som ska tas upp och vad som ska
kallas för ”ungdomsfrågor”?241 Här utsätts ungdomar för ett paternalistiskt tankesätt där
någon annan bestämmer vilka frågor som ska tas upp för diskussion. Om vi tolkar
propositionens tredje mål rätt, så innebär det att man ska ta tillvara ungdomars
engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande och se dem som en resurs istället
för att se dem som ett problemområde.242 Om ungdomar ska kunna bli intresserade och
engagerade inom politiken måste de få vara med på alla områden och känna att det kan
ha åsikter om allt detta och inte bara få komma in ”då och då”.

Då vi frågade våra respondenter om de tycker att de har någon möjlighet att påverka i
samhället säger hälften att de kan påverka och hälften att de inte kan det. Vi kan se en
tydlig koppling mellan att tycka sig kunna påverka och myndighetsålder. De flesta av de
som är under 18 år tycker inte att de har någon möjlighet medan de som är över 18 år
och därmed myndiga anser att de kan. Många av de som är 18 år eller äldre påpekar
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också att de kan påverka just genom sin rösträtt. Vi tror att det kan vara ganska naturligt
att svara så om man är runt den åldern själv, det är inte särskilt överraskande. Om
rösträttsåldern hade sänkts till 16 år kan vi gissa att de som befinner sig runt 16 år hade
svarat ja de med. Dock är det så att några som säger att de har rösträtt, ändå inte tycker
att de har någon chans till påverkan och några av de som inte är röstberättigade tycker
istället att de har det. Detta tror vi har att göra med att alla personer faktiskt är olika och
om man är en driven, positiv person så kan man nog känna att man har möjlighet att
påverka även om man inte är myndig. I det motsatta förhållandet så kan vi ha ett
liknande resonemang. Om man tycker att den röst man har inte spelar någon roll är det
klart att man inte tycker att man kan påverka. I propositionen 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU är
ett av målen att unga ska få möjlighet till verkligt inflytande och delaktighet, varje
människa ska ha inflytande över sin egen vardag och även i stort.243 Detta mål har de
gemensamt med vad som sägs i 'HPRNUDWLXWUHGQLQJHQ. Alla ska ha verklig möjlighet
till påverkan. Inte bara ett deltagande, utan reellt inflytande.244 Detta påpekas även i $OOW
HOOHU�LQJHW där man menar att man nu står inför ett dilemma där allt färre unga engagerar
sig partipolitiskt och därmed inte heller väljs in i de beslutsfattande organen vilket leder
till att allt färre unga får någon reell makt och återväxten hämmas.245 De som är under
18 år är omyndiga och är nu den enda grupp människor som är undantagna den
personliga autonomin och som är utsatta för paternalism. Detta om man bortser från de
människor som är gravt handikappade eller som lider av senilitet och därför inte anses
kunna ta hand om sig själva. Paternalism innebär att någon annan bestämmer åt dem. Är
man under 18 år har man ingen reell makt och då uppstår en motsättning till det som
sägs i 'HPRNUDWLXWUHGQLQJHQ�  Vi tycker att det är svårt att avgöra när man egentligen är
helt kapabel att fatta sina egna beslut och bestämma över sig själv. Det paternalistiska
tänkandet är därför svårt att ta ställning till eftersom det av praktiska skäl krävs en
gränsdragning. Samtidigt stämmer det inte överens med den demokratiska grundtanken.

I samband med frågan ovan undrade vi om våra respondenter vill kunna påverka. Alla
utom tre har här svarat ja. Vi drar slutsatsen att de vill kunna påverka, även om frågan i
viss mån är ledande. Antingen har vi formulerat frågan på ett sätt som gör att det är
svårt att svara nej, eller så är det kanske så, att våra respondenter inte vill verka
ointresserade inför oss. Förhoppningsvis så är det ändå så att alla verkligen vill kunna
påverka. Om vi då sätter det i relation till att många inte tycker att de kan göra det, så
finns det uppenbarligen ett motsatsförhållande. Men om det nu är så att alla vill, varför
engagerar sig inte fler av våra respondenter politiskt? Som vi såg i frågan som handlar
om politiskt engagemang så är det få som verkligen är politiskt engagerade. En av våra
frågeställningar rör just det här med huruvida man kan påverka och göra sin röst hörd.
Så som det verkar så tycker många att det inte har så stor chans att påverka förutom med
sin rösträtt men de allra flesta vill faktiskt kunna vara med och göra det. När vi frågade
Magdalena Fransson vad hon trodde om detta så uppfattade hon det som att ungdomar
ofta sätts in som en legitimitet i vissa sammanhang där det passar istället för att
verkligen få någon reell makt. Hon tror dock att de ungdomar som väl får makt istället
får P\FNHW makt. I 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU menar man under delmål två, att ungdomars
vilja att nå inflytande bör tillmötesgås av det politiska systemet samt av myndigheter
och samhälleliga organisationer.246 Vi tycker att man här har en bra målsättning då man
på det viset kan inbjuda till ett ökat politiskt engagemang.
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När är man då mogen att vara med och påverka i olika samhällsfrågor? Många av våra
respondenter har svarat den ålder de själva befinner sig i, eller en närliggande. Kanske
är det för att man är YDQ vid en del åldersgränser som t ex 16 år, 18 år, 20 år. Många av
de som är över 18 år, säger att 18 år som är myndighetsåldern, är en bra ålder. Däremot
svarar de som är under 18 år, oftast 16 år då man börjar gymnasiet. Det viktigaste är
kanske inte en speciell ålder, men ibland måste man dra en gräns någonstans. Så även
om en del säger att det är individuellt när man är mogen, så är det möjligt att en
gränsdragning är nödvändig rent praktiskt. I $OOW�HOOHU�LQJHW�diskuterar man mycket kring
förslaget att sänka rösträttsåldern till 16 år. Man menar ett det kanske skulle öka antalet
unga i det beslutsfattande systemet då unga rimligtvis borde vara intresserade av att få
in fler representanter ur ungdomsgruppen.247 För att återkoppla till den nya
ungdomspolitikens andra mål att ungdomar ska ha verklig möjlighet till delaktighet och
inflytande så tycker vi att det är svårt att utläsa när ungdomar ska få denna verkliga
möjlighet till delaktighet och inflytande då man i propositionen inte ger någon klar
definition på vad det är man egentligen menar med ungdomar. Dock kan man i bilaga 4
i propositionen läsa en sammanfattning av slutbetänkandet %HYDNDG� |YHUJnQJ� ±
cOGHUVJUlQVHU� I|U�XQJD�XSS�WLOO����nU som tar upp samhällets åldersgränser och några
förslag till ändringar.248 Där tycker man att man vid 12 års ålder bör få ett mer bestämt
inflytande gällande frågor om ens egen person medan man vid 15 års ålder bör ta ett
ökat ansvar för sina egna handlingar. Vid 18 års ålder ska man kunna ta ansvar fullt ut
och man ska ”vara vuxen”. Man ger några förslag till förändringar gällande
åldersgränser och bl.a. föreslår man att rösträttsåldern för kommunala val och
folkomröstningar ska sänkas till 16 år.249

Vi ställde en fråga där vi var intresserade av på vilket sätt våra respondenter vill vara
med och bestämma inom politiken. Ska de integreras i den vanliga beslutsprocessen
eller ska ungdomar ha ett eget beslutande organ som t ex. ungdomsråd? I och med att vi
har gett exempel redan i frågan så kom det inte som någon överraskning när många
svarade att just ungdomsråd var en bra idé. Här är det en påfallande skillnad mellan
ålder, de äldre vill bli integrerade, de yngre vill ha ungdomsråd. Det har väl att göra
med att om man är 18 och myndig så har man ju en viss möjlighet att påverka med sin
röst vid exempelvis val, men är man 16 så låter nog ungdomsråd lockande om det
betyder reell makt. Det verkar som om det viktigaste av allt är att bli tagen på allvar om
det så är genom den traditionella politiken eller genom andra vägar. Ungdomarna i vår
enkätundersökning vill kunna påverka, och för att kunna göra det måste man räknas, tas
på allvar och vara med när det gäller. Det är detta man vill åstadkomma med en
sektorsövergripande politik. Det tycker vi är bra, men för att det ska kunna fungera
måste man sluta att se på ungdomar som en grupp som man måste bestämma åt. I
propositionen 3n� XQJGRPDUV� YLOONRU rapporteras att man runt om i kommunerna idag
mer och mer använder sig av olika ungdomsråd.250 Vi tycker att det i viss mån kan vara
bra, men håller fast vid det vi tidigare sagt om att ungdomar borde få vara med på
arenan, inom alla områden. Med ungdomsråd ser vi att det finns en risk att ungdomar
bara sätts in som rådgivare i vissa frågor. Men att starta ungdomsråd ute i kommunerna
ger en väg in i det politiska arbetet och är därför värt att pröva. Att arbeta
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sektorsövergripande tror vi är en bra idé då det kan stärka ungdomars position på alla
områden. Man kan här dra paralleller med hur man arbetar inom kulturpolitiken som
ligger under kulturdepartementet, men som samtidigt är tvärvetenskapligt och
sektorsöverskridande. Kulturbegreppet i sig rymmer väldigt mycket och likadant är det
med ungdomsbegreppet. Om ungdomspolitiken blir mer sektorsövergripande får man
lättare förståelse för olika frågor och kan lättare hitta lösningar på problem.

����8SSOHYHU�XQJGRPDU�SROLWLN�VRP�NUnQJOLJW�HOOHU�LQWUHVVDQW"

Här tänker vi analysera resultatet av de frågor som handlar om huruvida politik upplevs
som krångligt eller intressant. 251

Vi påpekade redan i redovisningen att dessa två delfrågor är ledande frågor båda två.
Detta har den konsekvensen att det blir svårt för våra respondenter att motivera sina
svar när vi redan lagt in värderingar i frågorna. Resultatet visar dock att även om de
flesta tycker att politik är krångligt så tycker många att det samtidigt är intressant. Vi för
således med oss många åt båda hållen. Är det för att de tycker att det är krångligt som
de inte engagerar sig? Partipolitiken och det politiska beslutandesättet är kanske svårt
att sätta sig in i, och samtidigt är det tidskrävande. Kanske det är så att man inte ser mål
och syfte, som Magdalena Fransson säger. Man hinner inte ens säga vad det är man vill,
innan man får klart för sig hur svårt det är att få igenom sitt förslag. Det tar ju ofta flera
år. Det kanske inte passar ungdomar. Sen om man väl engagerar sig partipolitiskt är det
ganska få som når den positionen där de verkligen har något att säga till om. I
ungdomspropositionen menar man att om man ska få ungdomar mer delaktiga behövs
en ändring av det politiska systemet med fler direkta former av möjlighet till
inflytande.252 Det tror vi är en bra och rimlig tankegång. Vi tror även att man bör ändra
det politiska språket om alla ska kunna ta till sig informationen. Många av våra
respondenter tycker att politik är krångligt eftersom språket upplevs som svårt och att
det politiska systemet är svårt att sätta sig in i. Vi tycker att det ofta är så att när man ser
politiskt insatta personer uttala sig så är det nästan som på ett annat språk.

En förutsättning för att man ska engagera sig är ändå att man har ett visst intresse. Då
majoriteten av våra respondenter faktiskt tycker att politik är intressant, misstänker vi
att det bör ske en förändring av det politiska systemet när så få verkligen orkar med att
engagera sig. Att försöka genomföra det man i ungdomspropositionen presenterar under
delmål två tror vi är en nödvändighet om alla ska ha samma möjligheter inom
politiken.253 Om man minskar klyftan mellan ungdomarna och beslutsfattarna och
istället satsar på en dialog dem emellan kan ungdomar få mer faktiskt inflytande i
kommunens verksamhet. Om man satsar på att involvera ungdomar i den kommunala
politiken så är det nog lättare att intressera dem eftersom det handlar om lokala frågor
som berör direkt. Man kan lättare se syfte och mål.

����%HW\GHOVH�DY�EDNJUXQG�I|U�P|MOLJKHW�WLOO�PDNW�RFK�LQIO\WDQGH

När det handlar om vilken betydelse bakgrunden eventuellt kan ha när det gäller makt
och inflytande, analyserar vi svaren på några frågor som handlar om detta här.254
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När det gäller huruvida det politiska inflytandet påverkas utifrån aspekter som
invandrarbakgrund och könstillhörighet, så visar resultatet att fler av våra respondenter
tror att invandrarbakgrund har betydelse än könstillhörigheten. När det gäller
invandrarbakgrund så tror de flesta att det har betydelse och då oftast på ett negativt
sätt. De tror bland annat att många är misstänksamma och har fördomar mot människor
som har annan bakgrund än de själva. Även språk och kulturkrockar kan inverka
negativt på ens möjlighet att nå inflytande. Alla ser det dock inte som något negativt
utan ser det positiva i att ha andra erfarenheter. Man kanske kan bidra med något nytt.
Vi tror att våra respondenter har en realistisk syn på den här frågan, med tanke på det vi
tagit upp i socialisationen av människor. Där diskuterar vi hur olika kulturer har olika
normer och hur vi alla på ett eller annat sätt har olika fördomar.255 Man kan även tänka
sig att samma resonemang som vi nämnt i sammanhanget att sätta in ungdomar ibland
för att enbart diskutera ungdomsfrågor även kan stämma in här. Invandrare får bara
prata om invandrarfrågor och ingenting annat.

På frågan om de tror att könstillhörighet har någon inverkan på ens möjligheter till
politisk makt, så kan vi se att det inte är så stor skillnad mellan vad kvinnor och män
tycker. De tycker att vi lever i ett jämställt samhälle. Men de som ändå tror att det är
skillnad, tror att kvinnor har det svårare. Någon säger att kön inte ERUGH ha någon
betydelse och det pekar ju ändå på att det finns en viss medvetenhet om att det existerar
skillnader. Kanske är det så att de inte vill att det ska vara någon skillnad, och svarar att
det inte är någon skillnad. Vi tror att vi matats med bilden av det jämlika samhället, och
den jämlika mannen och kvinnan, att man inte gärna vill tro att verkligheten kan se
annorlunda ut. Eller så kan det vara så att våra respondenter verkligen tror att samhället
är helt jämlikt, vilket vi inte håller med om. Vi tror nämligen inte att kvinnor har lika
möjligheter till politisk makt som män, även om vi glädjande nog har några framstående
kvinnliga politiker idag. Men kanske våra respondenter känner att det verkligen inte är
någon skillnad på att vara man eller kvinna. Åter igen kan vi koppla dessa frågor till
grundidén med ett demokratiskt samhälle där alla ska ha samma möjligheter att påverka
sina levnadsvillkor. I (Q�XWKnOOLJ�GHPRNUDWL�menar man att ingen är formellt utestängd
från ett deltagande men att olika variabler som t ex klasstillhörighet, ålder och etnicitet
kan ge vissa skillnader i förutsättningar för detta.256 I 3n�XQJGRPDUV�YLOONRU skriver man
att en central utgångspunkt i ungdomspolitiken är att skapa jämställda förutsättningar
för alla oavsett kön, socioekonomisk- etnisk- eller kulturell bakgrund.257

Vad gäller om våra respondenter tycker att det märks någon skillnad i fördelningen av
resurser och bidrag mellan könen, anser majoriteten att det inte är någon skillnad. När vi
jämför mellan männen och kvinnorna som har svarat ja, så är det inte så stor skillnad i
antal. Likafullt är det så att det är fler kvinnor än män som svarat ja på frågan. Det kan
eventuellt vara så att så många har svarat nej på den här frågan eftersom man inte vill att
det ska vara någon skillnad. När det gäller motiveringarna så tar de ofta upp exempel på
sporter som anses vara en ”tjejsport” eller en ”killsport”, och att det är där det syns en
skillnad. Att de här jämför ridsport med hockey, tycker inte vi är så konstigt, då det är
ett vanligt exempel som ofta har figurerat i media. Detta är inte en klar jämlikhetsfråga
även om det har med det att göra, och vi tror att det ofta är så att de svarar att de tror att
samhället är jämlikt även om vi tror att det fortfarande finns en obalans mellan könen.
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Om vi ska relatera detta till ungdomars möjligheter till makt, så kan det vara så att en
snedfördelning av resurser gör att det blir en snedfördelning av den plats man tar på den
offentliga arenan. Om tjejer får mindre plats i offentligheten på detta sätt, tror vi att det
även kan bidra till att de heller inte får ta plats på andra sätt, t ex inom politiken. Att
bidra till att skapa jämlika förhållanden för alla oavsett bakgrund tillhör, som vi sagt här
ovan, en grundläggande målsättning i ungdomspolitiken. För att kunna ta del i
offentligheten och få makt och våga säga vad man tycker, underlättas om man får synas
och ta plats. Att inte prioriteras och att få mindre plats, signalerar kanske att man inte är
värd lika mycket och därför inte orkar ta lika mycket plats. Detta är vad vi själva tror,
och vi tror även att om tjejer ska orka med att ta plats i offentligheten måste det till att
tjejer och killars uppväxtvillkor även de är jämlika.
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���6OXWVDWVHU�RFK�I|UVODJ�WLOO�IUDPWLGD�IRUVNQLQJ

����6OXWVDWVHU

I det här avsnittet tänker vi presentera vad vi har kommit fram till i vår uppsats. Vårt
huvudsakliga syfte har varit att diskutera kring hur ungdomar upplever sina möjligheter
till makt och inflytande i samhället. Vi presenterar detta i enlighet med våra
frågeställningar.

Hälften av våra respondenter tycker inte att de har någon möjlighet att påverka i
samhället men nästan alla vill väldigt gärna vara med och göra detta. De som är
myndiga och har rösträtt tycker oftare att de har möjlighet till påverkan medan de under
18 år tycker att ingen lyssnar. Vi tror att detta har att göra med att man har en
paternalistisk syn på ungdomar och får ingen reell möjlighet till makt. Våra
respondenter tycker att rösträttsåldern är en bra ålder för att få vara med och påverka
men många yngre tycker att just deras ålder är en bra ålder för att få vara med. Detta
tycker vi tyder på att alla faktiskt vill vara med och påverka oavsett ålder. De känner
inte till så många organisationer som representerar ungdomar i samhället och en
majoritet vet inte heller hur de ska gå tillväga om de själva vill lägga fram ett förslag
eller på annat sätt påverka politiskt. Många av dem säger att de inte är intresserade eller
att de inte blivit informerade och detta står i motsats till att de faktiskt vill vara med och
påverka. Våra respondenter tycker att allmänna samhällsfrågor som vård, skola och
omsorg är viktiga politiska frågor. Men de tror dock att det politikerna tycker är viktiga
ungdomsfrågor, är mer förknippat med problemfrågor som t ex. arbetslöshet, droger och
våld. Vi tycker att ungdomar behöver vara med inom alla politiska områden och inte
bara inom områden som andra anser handlar om dem. Om man väl ska vara med och
bestämma, så tycker ungefär hälften att det går bra att integreras i den redan befintliga
traditionella politiken, medan den andra hälften tycker att det går bättre genom t ex. ett
ungdomsråd. Huvudsaken verkar vara att, i vilken form det än sker ska det vara på
riktigt, och den makt man då har ska vara reell. Vi tror att det nuvarande politiska
systemet inte fungerar för ungdomar och vi tycker att det är dags att ändra systemet så
att demokratin kan fungera för alla medborgare i samhället.

Begreppen ungdom och demokrati har genomsyrat hela vår uppsats, och vi har upptäckt
att det långt ifrån är lätt att definiera dessa två begrepp. Vad det är att vara ungdom är
en komplicerad fråga, och det finns flera sätt att definiera begreppet. Våra respondenter
tyckte även de att begreppet var svårt att definiera. En del gör en åldersbestämning
medan andra beskriver hur det är att vara ungdom, och då i positiv eller negativ
bemärkelse. Vi kan inte utläsa något tydligt svar på om de vill ingå i ungdomsgruppen
när det gäller politiska frågor eller ej. Vi tror det kan ha att göra med att
ungdomsbegreppet i sig självt är ett svårdefinierat begrepp och att ungdomsgruppen inte
är en homogen grupp. Alla våra respondenter har däremot en ganska klar bild över vad
demokrati är. De flesta är överens om att demokrati innebär ett jämlikt samhälle där alla
har lika rättigheter och där alla ska få vara med och bestämma. Vi tycker dock att svaren
på övriga enkätfrågor tyder på att deras bild inte alltid överensstämmer med deras egen
verklighet. Inte alla våra respondenter tycker att de kan vara med och bestämma, och
många av dem får det inte heller, eftersom de inte är myndiga.

Det är tydligt att många av våra respondenter tycker att politik är ganska krångligt, men
många tycker samtidigt att det är intressant. Av deras svar tycker vi att vi kan dra den
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slutsatsen att de tycker att det politiska språket är krångligt och att systemet är svårt att
sätta sig in i. Vi tror precis som vi redan har sagt här ovan att det behövs en förändring
av det politiska systemet om vi ska kunna ta tillvara på det intresse våra respondenter
ändå säger att de har.

De flesta tror att det har betydelse om man har invandrarbakgrund om man vill påverka
politiskt och då att det inverkar negativt. När det handlar om skillnad mellan kvinnor
och män så tycker de flesta däremot att samhället idag faktiskt är jämlikt och detta
innebär följaktligen att kvinnor bör ha lika möjligeter till politisk makt som män. Vi tror
inte att den bilden är realistisk.

Sammanfattningsvis så kan vi säga att det inte är så många av våra respondenter som är
politiskt aktiva, varken partipolitiskt eller på annat sätt. Att det inte är så många som
engagerar sig partipolitiskt är en rikstäckande trend samtidigt som undersökningar visar
att ungdomar faktiskt är intresserade av politik och vill kunna vara med och påverka.
Detsamma gäller våra respondenter då många tycker att de inte kan påverka i samhället
men gärna vill. De tycker att politiken känns krånglig och svårbegriplig samtidigt som
många säger sig vara intresserade av politik. Hur upplever då ungdomar sina
möjligheter till makt och inflytande? Vi tycker att vårt resultat visar att våra
respondenter inte tycker att deras möjligheter är så stora och detta gäller främst bland de
ungdomar som är under 18 år. Vi tycker att de mål som satts upp i den nya
ungdomspolitiken är bra, men vi tror även att det krävs en ganska omfattande
förändring av det politiska systemet i stort för att alla ska kunna känna sig delaktiga.
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����)|UVODJ�WLOO�IUDPWLGD�IRUVNQLQJ

Under arbetet med denna uppsats har det blivit uppenbart för oss att det skulle behöva
forskas mer kring ungdomars inflytande i samhället. Vår explorativa studie genererar
nya frågeställningar inför framtida forskning i ämnet och vi vill här dela med oss av
våra idéer.

½ Varför säger sig ungdomar ha en känsla av maktlöshet vad det gäller inflytande i
samhället idag? Vad är det som gör att de inte känner sig delaktiga i politiken? Vi
undrar vilka styrmedel som skulle kunna öka ungdomars känsla av att vara med och
bestämma.

½ Den nya ungdomspolitiken strävar efter att bli mer sektorsövergripande men vi
tycker att ungdomspolitiken i själva verket helt borde integreras in i det vanliga
politiska systemet istället för att ligga under ett enda departement. Vi undrar hur
ungdomspolitiken skulle kunna gå in i andra sektorer? Vilka skillnader kommer en
sektorsövergripande ungdomspolitik ge?

½ Vi efterlyser en större studie i hur ungdomar uppfattar viktiga begrepp såsom
ungdom, demokrati och makt. Hur tycker de att verklighet och teori går ihop? Vårt
resultat visar att det långt ifrån är lätt att definiera dessa snåriga begrepp, och det
skulle vara intressant att se hur ungdomar tycker att dessa fungerar rent praktiskt.

½ Vi välkomnar även en undersökning i vad ungdomar egentligen tycker om politik.
Det verkar finnas ett intresse för politik men ungdomar väljer ofta andra vägar att
gå. Vilka uttryck tar sig deras intresse och engagemang? Hur kan man bemöta detta?
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Ungdomar är flitiga användare och utövare av kultur. Inom kulturpolitiken ska
ungdomar vara en prioriterad grupp och då vi är intresserade av ungdomars
kulturutövning stod det snart klart att vi ville skriva om ungdomsfrågor. Samtidigt som
vi påbörjade vårt sökande efter ett lämpligt uppsatsämne publicerades propositionen 3n
XQJGRPDUV� YLOONRU� �� XQJGRPVSROLWLN� I|U� GHPRNUDWL�� UlWWYLVD� RFK� IUDPWLGVWUR
1998/99:115. Propositionen var ett förslag till en ny ungdomspolitik. Den verkade
intressant att undersöka så vårt ämne kom att breddas från kulturpolitik till ungdomar
och politik. Syftet med uppsatsen blev att försöka ta reda på och föra en diskussion
kring hur ungdomar upplever sina möjligheter till makt och inflytande i samhället och
politiken. Vår övergripande frågeställning med tillhörande delfrågor blev:

½ +XU� XSSOHYHU� XQJGRPDU� VLQD� P|MOLJKHWHU� WLOO� PDNW� RFK� LQIO\WDQGH� L
VDPKlOOHW"

½ Vad innebär begrepp som ungdom och demokrati för ungdomar?
½ Hur upplever ungdomar sin möjlighet att påverka i samhället?
½ Upplever ungdomar politik som krångligt eller intressant?
½ Tror ungdomar att möjligheter till politisk makt påverkas av variabler så som

kön och invandrarbakgrund?

Vårt viktigaste undersökningsmaterial är vår empiriska undersökning men vi har också
använt oss av andra slags material vårt uppsatsarbete. I och med detta har vi använt oss
av några olika metodologiska angreppssätt. Till våra tryckta källor har vi använt oss av
källanalys som är en kvalitativ metod. I vår enkätundersökning använder vi däremot en
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Enkäten är kvantitativ till sitt utseende
men är kommen ur en kvalitativ ansats. Vi har kompletterat detta med en intervju som
även den är av kvalitativ karaktär.

För att kunna arbeta med våra frågeställningar började vi med att försöka definiera det
mångtydiga begreppet ungdom och göra en egen avgränsning för att möjliggöra en
empirisk undersökning. För att lättare förstå hur ungdomar betraktas idag har vi en
genomgång över hur den svenska ungdomsforskningen utvecklats och hur ungdomars
levnadsvillkor och politiska engagemang ser ut. Fortsättningsvis har vi gjort en
litteraturstudie som inleds med en kort historik över den svenska ungdomspolitikens
framväxt. Vi fortsätter med en sammanställning av tre för oss viktiga ungdomspolitiska
dokument där vi lägger tyngdpunkten vid propositionen 3n� XQJGRPDUV� YLOONRU� �
XQJGRPVSROLWLN�I|U�GHPRNUDWL��UlWWYLVD�RFK�IUDPWLGVWUR.

För att kunna analysera resultatet av vår empiriska undersökning har vi anknutit till
några av de begrepp som förekommer i vår litteraturstudie. Vi har tagit upp några
relevanta tankegångar som berör det politiska systemet, samhällets maktfördelning och
ungdomars integrering i vuxenlivet. Begreppen politik, demokrati och makt är utan
tvekan tvetydiga begrepp men de flesta har någon sorts uppfattning om vad de innebär.
Autonomi ingår i den demokratiska grundtanken och är en motsats till paternalismen
som istället handlar om hur man ibland bestämmer över andra mot deras vilja.
Socialisation är en del av vuxenblivandet, när man växer upp socialiseras man in i
samhället.
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Vår enkätundersökning genomfördes under hösten 1999 och våren 2000 och då samlade
vi in 64 enkäter bland ungdomar mellan 15-25 år i Göteborg, Stockholm och Borås. Vi
redovisar resultatet av den empiriska undersökningen i ett kapitel och analyserar och
diskuterar sedan detta med hjälp av litteraturstudien och intervjun. Vi presenterar vad vi
kommit fram till i enlighet med våra frågeställningar i kapitlet slutsatser.

Eftersom vår undersökning inte är tillräckligt stor har vi inte kunnat dra några generella
slutsatser. Det har vi heller inte velat göra, eftersom vi anser att ungdomar inte är någon
homogen grupp. Vi tycker ändå att vi har kommit fram till ett viktigt resultat och vi har
även några förslag till fortsatt forskning i ämnet. De ungdomar som varit med i vår
undersökning verkar inte känna sig delaktiga i samhället och tycker inte att de har
någon större möjlighet till makt och påverkan. Detta gäller särskilt de som är under 18
år. Vi kan ändå se att intresset finns men de känner inte att de är delaktiga, detta tyder
på att den politik som förs idag inte inkluderar ungdomar. Vi hoppas att den nya
sektorsövergripande ungdomspolitiken får genomslag och att ungdomarna tillåts ta plats
i politiken på ett annat sätt. Vi tror att det är lång väg kvar tills ungdomar känner sig
delaktiga i det politiska arbetet och därmed i samhället.
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%LODJD����(QNlW

Ungdom och Politik

1. Kön:
        ( ) man
        ( ) kvinna

2. Ålder:…….

3. Vad har du för utbildning?
        ( ) grundskola
        ( ) gymnasieskola, vilket/vilken program/linje:……………………………………
        ( ) eftergymnasial utbildning, vad?…………………………………………………

4. Vad gör du nu?
        ( ) studerar
        ( ) arbetar
        ( ) arbetslös
        ( ) annat?…………………………………………………………………………….

5. Var bor du?…………………………………………………………………………….
        ( ) landsbygd
        ( ) liten stad
        ( ) mellanstor stad
        ( ) storstad

6. Är du politiskt engagerad och/eller medlem i någon politisk ungdomsorganisation?
        ( ) ja, på vilket sätt?………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
        ( ) nej, varför
inte?……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

7. Tycker du att du har möjlighet att påverka samhället ?
        ( ) ja, i så fall när?……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
        ( ) nej, varför
inte?……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....

8. Vill du kunna påverka?
        ( ) ja
        ( ) nej
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9. Tycker du att man ska få vara delaktig i och kunna påverka samhällsfrågor redan som
barn eller ska man vara i en speciell ålder? När tycker du man är mogen? Nämn en ålder
och motivera om möjligt.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………

10.a) Vem/vilka utöver dig själv tycker du är lämpliga att föra din talan i den politiska
debatten och i samhällsfrågor? (här får du gärna ange flera svarsalternativ)
        ( ) föräldrar
        ( ) lärare
        ( ) politiker
        ( ) media
        ( ) politiska ungdomsorganisationer
        ( ) ingen ska få föra min talan
        ( ) andra?
Vilka?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
….

b) Vem är viktigast utav
dem?………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….

11. Nämn någon/några organisationer, politiska organ eller sammanslutningar som du
vet representerar ungdomar i
samhället…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….
……………………………………………………………………………………………
….

12. a) Är det krångligt med politik?
        ( ) ja , på vilket
sätt?……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…..
        ( ) nej
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…...

b) Är det intressant med politik?
        ( ) ja,
varför?……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….
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        ( ) nej, varför
inte?..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
….
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13. Det talas ofta om att ungdomar är viktiga och att de bör få resurser. Tycker du att du
märker av denna resurstilldelning?
        ( ) ja,
hur?………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….
        ( )
nej……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….

14. Tror du att det finns skillnader i fördelningen av resurser/bidrag/utbud mellan tjejer
och killar?
        ( ) ja, hur märks
det?……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..
        ( )
nej…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…..

15.a) Tror du att ens politiska inflytande påverkas om man har invandrarbakgrund?
        ( ) ja, på vilket sätt/
hur?…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…...
        ( )
nej…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…...

b). Tror du att ens politiska inflytande påverkas beroende av ens föräldrars sociala
ställning?
        ( ) ja, på vilket sätt/
hur?…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..
        ( ) nej
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…...

c) Tror du att det finns någon skillnad i möjlighet att påverka politiskt beroende på om
man är tjej eller kille?
        ( ) ja, på vilket sätt/
hur?…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..



79

        ( )
nej…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…...

16. Om du skulle vilja lägga fram ett förslag eller försöka påverka politiskt på något
sätt, vet du då hur du skulle gå tillväga?
        ( ) ja,
hur?………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…….....................................................................................................................................
.......

        ( ) nej, därför
att…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…..

17. Vad är viktiga samhällsfrågor för dig? Ge
exempel:……………………………...……...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………

18. Vad tror du att politiker anser är viktiga frågor rörande
ungdomar?…………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….

19. Om /när ungdomar ska vara med och bestämma inom de traditionella politiska
ramarna, ska de då integreras i den vanliga politiska beslutsprocessen (t ex genom
platser i kommunala politiska organ) eller ska ungdomar ha eget beslutande organ (t ex
ungdomsråd)?
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….

20. Vill du ingå i begreppet ungdom när det gäller politiska frågor? Eller vill du hellre
bara representera dig själv?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
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21. Vad är demokrati för
dig?……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….

22. Vad är att vara ”ungdom” för dig?
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….

23. Tror du att det finns skillnader mellan olika generationer i fråga om målsättningar i
livet? (t ex materiell standard, familj, ekonomi, arbetssituation, själslig och andligt
välbefinnande etc) På vilket sätt?
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..

7DFN�I|U�KMlOSHQ�
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½ Vem är du och vad jobbar du med på LSU? (en kort presentation)
½ Hur om det sig att du valt att engagera dig politiskt?
½ Vad är demokrati för dig?
½ Vad är att vara ungdom för dig?
½ Hur tycker du att det politiska klimatet ser ut för ungdomar idag, har de någon

chans att påverka?
½ Tycker du att politikers och ungdomars intressen möts inom politiken?
½ Har de samma åsikter om vad som är viktiga frågor rörande ungdomar, vad tror

du?
½ Vem ska föra ungdomars talan?
½ Bör de göra det själva och i så fall hur? (en stor del av ungdomar är t ex inte

myndiga och får inte rösta)
½ Fördelas de ansvarsområden som gäller ungdomar bra i dagens samhälle, vad

tycker du?
½ Hur ska ungdomar kunna ta del i det politiska livet?
½ Är det viktigt att de gör det?
½ Fungerar de traditionella politiska ramarna i så fall?
½ Varför tror du att så få ungdomar engagerar sig i den traditionella politiken?
½ Hur vill du att ungdomars roll inom politiken ska se ut?
½ Hur ska detta genomföras?
½ Hur stor roll tror du att media har när det gäller att påverka ungdomars syn på

sig själva och politiken och samhället i stort?
½ Vad tycker du om den nya ungdomspolitiken?
½ Hur ska den kunna genomföras?
½ Vad kommer den att leda till?
½ Är den realistisk, strukturerad och bra?
½ Kommer den att uppfylla sitt syfte?


