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Sammanfattning 
 
 
Syftet med studien är att genom en demokratiaspekt synliggöra de faktorer unga anser vara 
avgörande för att de skall uppleva ett reellt inflytande över beslut i frågor som rör dem.   
 
Det är en kvalitativ studie med ett explorativt tillvägagångssätt som bygger på gruppintervjuer 
med ungdomar, deltagande observationer och sekundära källor av statistiskt material och 
utredningar från Ungdomsstyrelsen. Dess teoretiska utgångspunkter tas i makt och demokrati 
genom framförallt Giddens, Baumann och Bourdieu. För analysen av det empiriska materialet har 
symbolisk interaktionism och Asplunds teorier om social responsivitet använts. 
 
Situationerna som behandlas omfattar det som ungdomarna själv har ansett viktiga men 
innehåller inte frågor som berör hem och familj. 
Den demokratiska aspekten är tydlig. Genom regeringens proposition om en speciell 
ungdomspolitik lyfter man fram vikten av tillgång till verklig makt och rätten till välfärd. Många 
vuxna har genom sitt arbete uppdraget att realisera målen med propositionen.  
Mot denna politik ställs det jag uppfattar vara en vanlig åsikt, ungdomar idag är inte intresserade 
av politik och vill inte vara delaktiga. Alla undersökningar jag funnit som gjorts i frågan säger 
något annat. Unga idag vill vara med och påverka, en majoritet uppfattar allmänna val som det 
bästa sättet att påverka i samhället. Giddens skriver att vi måste demokratisera demokratin och 
ställer sig frågan om vi kan göra demokratin transnationell i ett alltmer globaliserat samhälle. 
Putnam talar om att grunden för en fungerande demokrati ligger i det civila samhället. Barber 
undrar hur det ska gå med demokratin när friheten att välja ligger i valet var man skall spendera 
sina pengar. Den gemensamma frågan för dem alla är, enligt min tolkning, hur ger vi 
medborgarna i ett land den demokratiska bildning som behövs för att fortsätta ha levande 
demokratier, hur demokratiserar vi demokratin? Arbetets, dvs. mitt svar på frågan är att vi måste 
vårda de demokratiska förutsättningar vi har. Vuxna kan skapa goda förutsättningar genom att 
våga dela med sig av makten, våga ta diskussioner och att bli ifrågasatta. Det som Putnam 
beskriver, hur medborgarnas vana att diskutera, argumentera och kompromissa i olika 
sammanhang tydligt har att göra med hur väl en demokrati fungerar, är i ett mikroperspektiv 
precis det som ungdomarna beskriver. När de upplever att de har inflytande är de innefattade av 
Asplunds responsorium och social responsivitet. Det är tillfällen av samtal som sker i ögonhöjd 
mellan de inblandade.     
 

 

Nyckelord: demokrati, inflytande, delaktighet, makt, ungdomar, politik, medborgare. 
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”Man får inte vara så orättvis att man behandlar alla lika” 

(Min livsdevis) 

 

 

1. Inledning 

I en stor sal stod en ung man och höll ett brandtal. Han berättade om hur bra det skulle bli i 

landet om det bara kom fram en stark ledare. En ledare att se upp till och följa, en ledare som såg 

till landets bästa. Runt halsen hade han knutit en röd sjal… 

 

Jag träffade honom på ett kontaktmöte i Eksjö 2001. Vi var ett fyrtiotal ungdomsledare från bl.a. 

Sverige, Polen, Litauen och Ryssland. Mötet var finansierat av EU genom ett av deras program 

som heter Youth.1 Dess syfte är att öka integrationen mellan unga människor i medlemsländerna 

och som i detta fall, även de länder som ansöker om medlemskap i EU. 

I ett av momenten för att lära känna varandra delades vi in i grupper. Vi skulle genom fantasin 

”bygga” ett land utifrån vissa givna förutsättningar. Landet kunde ligga under vattnet, ute i 

rymden. Alltigenom till synes omöjliga uppdrag, men fantasin var redskapet och fantasin har bara 

de gränser man själv ger den. Varje grupp skulle skapa det bästa landet, det som alla människor 

skulle ha det bra i. 

 

Den unge mannen i inledningen redovisade sin grupps drömland. Han kom från Ryssland och 

den röda sjalen var från hans egen tid som pionjär. 

 

Det jag upplevde i Eksjö har satt djupa spår i mig och mitt förhållande till mitt arbete. Vi var flera 

som pratade med den unge ryssen efteråt. Alla i gruppen hade upplevt att han verkligen talade 

från hjärtat, att han trodde på och menade varje ord han sa. Varför? I ett Ryssland som 

genomgått Glasnost och i vissa avseenden demokratiserats leds vi gärna att tro att demokrati är 

självklart och självgående. Den unge mannen svarade gärna på våra frågor. Enligt honom 

fungerade inte demokratin, korruptionen var stor. Som ung var man inte med om att påverka 

något. Förr, som pionjär var man stolt och kände att det man gjorde hade betydelse. Nu fanns 

ingen plats för unga. 

 

                                           
1 Youth är ett EU-program vars intentioner, kultur och utbildning, är att skapa goda förutsättningar för unga, 15-
25 år, att studera och arbeta i andra länder, framförallt inom EU. Detta vill man göra genom olika former av 
utbyten olika grupper emellan. Det vänder sig direkt till ungdomar, men även till dem som arbetar med 
ungdomar. Ett syfte är att även marginaliserade ungdomar skall kunna få internationella erfarenheter. 
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Det här var ett par år sedan och berörde ett land som kan upplevas ligga långt från Sverige, i varje 

fall i vissa avseenden. Men man behöver inte gå längre än till Danmark för att möta en annan 

inställning till ungdomsinflytande än vad vi i Sverige vill arbeta för. Genom ett EU-projekt har 

Lund och Fredriksbergs kommuns (mitt i Köpenhamn) anställda på fritidsgårdar/fritidsklubbar 

fått mötas och samarbeta i olika utvecklingsprojekt. Flera av de danska fritidsledarna har reagerat 

på den öppenhet vi har till ungdomars inflytande över verksamheten och än mer över att unga 

skall få påverka politiken genom Ungdomsting och liknande. De erbjuder programverksamhet på 

fritidsgården, frågar inte ungdomarna vad de vill ha för verksamhet. Men nyfikenheten på hur vi i 

Sverige arbetar med ungdomar och inflytande finns. Kanske väcker detta goda idéer även på 

andra sidan sundet.2

 

Jag är absolut övertygad om att demokrati måste gå i arv, läras ut från människa till människa. 

Demokratin måste vårdas och odlas, den är inte självgående. Jag kommer att definiera vad 

demokrati är för mig i ett kommande avsnitt. När man som jag har förmånen att arbeta med och 

för unga måste det också vara min skyldighet att föra vårt demokratiska arv vidare. Jag vill inte 

uppleva att en ung medborgare i Sverige så till den grad tappar tron på demokratin att hon ställer 

sig upp och propagerar för en enpartistat med en suverän ledare. 

Jag instämmer med Giddens (2003), demokratin måste demokratiseras; det finns enligt min 

mening inga realistiska alternativ till demokrati. Demokratin har helt enkelt visat sig överlägsen därför att 

den är bäst (Giddens 2003:76). Vad han menar är att det måste ske en fördjupning av demokratin i 

de redan demokratiska staterna och i en tidsålder som präglas av globalisering måste även 

demokratin bli transnationell. 

 

Den första ungdomspropositionen kom 1999, alla kommuner i Sverige skulle arbeta för att 

efterleva de mål som var uppsatta i propositionen. I september 2004 kom en ny ungdomspolitisk 

proposition, Makt att bestämma – Rätt till välfärd (2004/05:2). Både den första och den nu gällande 

propositionen trycker på att kommunerna måste ge utrymme för unga att vara delaktiga, att du 

som ung skall ha inflytande över de frågor i samhället som berör dig. Samtidigt är det som ung 

svårt att få tillträde till besluten. I den kommunala världen där jag arbetar och vi alla på ett eller 

annat sätt lever, behöver vi tänka efter noga hur vi ska förhålla oss till detta. Som vuxen är man 

ofta osäker i sin roll, kan jag ge makt till unga utan att själv tappa makt? Vill vi vuxna dela med 

oss? Vill de unga ha makt? Hur gör vi vuxna och hur borde vi göra, för att skapa möjligheter till  

 

                                           
2 I skrivande stund deltog fyra fritidsledare från Fredriksberg på Lunds Ungdomsting. De var imponerade av det 
stora ansvar och engagemang de mötte hos deltagarna under genomförandet av tinget.  

 5



ungas inflytande? Vad är viktigt, vilka faktorer gör skillnaden mellan det som ungdomsstyrelsen 

kallar en av sina skrifter i ämnet, Demokratiska procedurer eller låtsaskrumelurer (1999)? 

En förhoppning med arbetet är att jag skall göra det möjligt för fler vuxna att (våga) lyssna på 

ungdomar, att våga dela med sig av makten. Jag kommer längre fram i arbetet att diskutera olika 

sätt att förhålla sig till frågan. 

 

Flera undersökningar visar att många unga idag inte är intresserade av att engagera sig partipolitiskt 

(Ungdomsstyrelsen 2003). Samtidigt växer det som ibland kallas enfrågerörelser, organisationer som 

fördjupar sig i t ex djurens rätt, miljöfrågor eller mänskliga rättigheter. Dessa två faktorer har tagit 

plats som en sanning om att unga inte är politiskt intresserade, att det skulle vara innebörden i dem. 

Rapporten Unga Medborgare (Ungdomsstyrelsen 2003:2) visar att tre fjärdedelar av de tillfrågade 18-

åringarna anser det mest effektiva sättet att påverka politiska beslut är att delta i val och av olika sätt 

att påverka sätter man de traditionella högst. Det finns en snarlik syn hos de unga jämfört med det 

övriga samhället på vad som är effektiv påverkan. Rapporten vill alltså hävda att det finns ett 

politiskt intresse hos ungdomar, att det inte är så dåligt som massmedia ibland vill påskina. Ändå har 

det totala valdeltagande sjunkit från 91,4 % vid 1982 års val, till 80,1 % vid 2002 års val. Samtidigt 

har valforskare funnit att sociala bakgrundsfaktorer visar ett allt större samband med valdeltagandet 

(2003:2:19). Röstdeltagandet har minskat hos lågutbildade, låginkomsttagare, arbetare och vissa 

grupper av invandrare. Även förstagångsväljarna utnyttjar i lägre grad sin rösträtt trots att det enligt 

rapporten finns en tilltro till val som ett effektivt sätt att påverka. Däremot röstar de socialt gynnade 

i samma omfattning som alltid sedan 1964 då den första statistiken finns att tillgå. 

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Det är många olika professioner som idag arbetar direkt med unga och därmed också har 

ansvaret att skapa förutsättningar för delaktighet och ge unga inflytande över de frågor som berör 

dem. Lärare och fritidsledare är två yrken som traditionellt associeras med detta arbete men det 

finns många fler som är berörda. Skall kommunerna uppfylla regeringens mål måste en mängd 

yrkeskategorier engageras. Som exempel kan nämnas tekniska nämnder; hur ser det ut med 

skolvägar? Grönytor? Bostäder? Frågor som i allra högsta grad påverkar unga i samhället. Även 

Kultur och Fritid, som jag själv arbetar inom, är en förvaltning som i allra högsta grad innehåller 

verksamheter som unga berörs av och är delaktiga i. Politiker och tjänstemän i olika nämnder och 

förvaltningar måste förändra sitt arbete för att öppna upp och ge unga inflytande.  
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Ungdomar idag tillbringar allt mer av sin tid i det som Ahrne, Roman och Franzén (2000) kallar 

semiorganiserade fält. Köpcentrum och kaféer men framförallt gator, torg och parker, där 

åldersgränser och ekonomi inte ställer krav, är naturliga mötesplatser för unga. De 

semiorganiserade fälten har en dragningskraft i sin vardagliga frihet och anonymitet, det finns till 

synes inga förpliktelser av den art som finns i en organisation. Man kan komma och gå som man 

vill. Den frihet som anonymiteten ger är samtidigt begränsande. Engagemang och delaktighet har 

sin plats i andra sammanhang. Om då unga tillbringar allt mer tid i dessa semiorganiserade fält, 

vad händer då med kunskapen och insikten om vikten av att engagera sig? Demokratin bygger på 

att medborgarna på något sätt har förvärvat denna insikt. Det är klart man inte känner att det är 

någon mening att engagera sig i samhällsfrågor om ett köpcentrum är upplevelsen, bilden av vad 

ett samhälle är. Dessa kommersiella krafter vårdar och underhåller medborgarnas, unga som 

gamla, konsumtionsattityd. Vem tar ansvaret för att underhålla och vårda demokratin? 

 

Inom det ämne jag behandlar finns åtskilligt undersökt om var och när man som ung upplever sig 

ha inflytande, de flesta av dessa undersökningar är enkätstudier, gemensamt är att de talar om för 

oss i vilken grad unga upplever sig ha inflytande i t ex skolan och samhället. Jag har inte funnit 

någon undersökning som visar på de faktorer ungdomar anser vara avgörande för sin upplevelse 

av inflytande. Vad är det hos de vuxna den unga möter som har betydelse, vad är det i formen, 

organisationen som påverkar känslan? Jag vill ställa frågan direkt till de unga för att få svar på vad 

som i deras ögon är avgörande faktorer för ett reellt inflytande. 

 

Syftet med min studie är alltså att genom en demokratiaspekt synliggöra de faktorer unga anser 

vara avgörande för att de skall uppleva ett reellt inflytande över beslut i frågor som rör dem. Jag 

vill hitta karaktären på situationen när ”det händer”, fenomenets innebörd. Vad handlar det om? 

Är det möjligt att klargöra vad känslan av inflytande handlar om, vad den innebär?  

 

Den mer preciserade frågeställningen blir således: 

Vilka faktorer gör att man som ung anser sig ha haft reellt inflytande över beslut eller situationer 

som individen själv anser viktiga? 

 

1.2 Begränsningar  

Min avsikt är inte att ta reda på i vilken omfattning unga upplever sig vara delaktiga eller ha 

inflytande över olika frågor. Svaret på den frågan finns hos Ungdomsstyrelsen som under flera år  
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har rapporterat statistik gällande ungdomar från olika kommuner i Sverige. Där redovisas bland 

annat ungas upplevelse av inflytande och delaktighet i skolan och andra sammanhang. 

Jag har valt att titta på faktorer som handlar om situationer i livet utanför familjen och hemmet. 

Beslut inom familjen är i detta arbete inte intressant då de handlar om andra strukturer och 

framförallt inte är ett direkt samhällsansvar. Naturligtvis påverkar ändå hemmets förhållningssätt 

till demokrati och beslutsfattande hur individen senare förhåller sig till de situationer jag lyfter 

fram. 

De personer jag har vänt mig till har alla befunnit sig inom någon form av organiserat fält. De 

semiorganiserade fälten är viktiga förutsättningar för arbetets idé. Men det kan också ses som 

svårare att närma sig och skulle kräva betydligt mer tid för en gruppintervju av samma omfattning 

som det organiserade fältet gett mig.   

 

Min frågeställning blir inte heller behandlad ur ett speciellt ungdomsperspektiv, jag använder mig 

inte av ungdomskulturer som en väg att definiera situationer. Jag har i arbetet medvetet begränsat 

mig till den demografiska kategorin ungdomar. Då jag vill åt de specifika faktorer som påverkar 

känslan av delaktighet och inflytande har det varit av vikt för mig att inte blanda in fler nivåer på 

tolkningsmöjligheter än att just koncentrera arbetet på definitionen av situationen.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens inledning beskriver bakgrunden till val av ämne och problemställning. Följande 

avsnitt behandlar själva arbetets upplägg med problemformulering, metodval och mitt empiriska 

tillvägagångssätt. Dessutom redogör jag för mitt val av litteratur.  

För att göra tydligt för läsaren om arbetets subjektivitet kontra objektivitet, vilka intressen och 

värderingar som står att finna, har jag ett särskilt kapitel om just detta. Sedan följer kortare 

definitioner av arbetets centrala begrepp.  

I teoridelen behandlar jag i de två första delarna demokrati respektive inflytande och makt. 

Avsnitten måste ses som en kort bakgrund för att kunna värdera förutsättningen till arbetets 

frågeställning. De gör inte på något sätt anspråk på att vara uttömmande i respektive ämne. 

De tre kommande avsnitten beskriver olika forum för ungas inflytande, tre helt olika perspektiv 

men med samma mål; Ett ökat inflytande för unga i frågor som berör dem.  

Innan jag slutligen redogör för intervjuer och resultat görs en beskrivning av de teorier jag använt 

för min analys av samtal och intervjuer. 

Min avslutande diskussion är uppdelad i två avsnitt som avrundas med ett slutord. Allra sist för 

jag ett kort resonemang om eventuell fortsatt forskning. 
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2 Uppsatsens genomförande 

Inför mitt arbete har jag haft många diskussioner med mig själv och en del med min handledare 

om hur jag skulle gå tillväga med min undersökning. Skulle jag göra en kvantitativ eller kvalitativ 

undersökning? Vilka frågor jag skulle ställa? Hur skulle jag begränsa arbetet så materialet blev 

hanterbart? Framförallt var jag betänkt över hur och om jag verkligen kunde få svar på min 

frågeställning. Min erfarenhet sa mig att jag skulle riskera att få de svar som respondenterna 

trodde att jag ville ha, istället för att tänka efter vad de själva hade för uppfattning. En annan fälla 

jag kan se när man undersöker ungdomar, är att de kanske får lust att pröva olika roller när de 

skall svara på en enkät eller vid en intervju. Jag ville inte heller riskera att ställa frågor som bara 

vissa ungdomar kunde relatera till.  

Även med en testenkät i syfte att finslipa frågorna, skulle jag riskera att göra en ofrivillig 

avgränsning av vilka unga som kände det möjligt att svara på frågorna. För mig är det viktigt att 

det inte bara är de som ”redan kan systemet” som berättar om vilka faktorer som har betydelse 

för deras känsla av inflytande. Jag vill ha berättelser om detta från olika grupper av ungdomar. 

  

I diskussionen om jag ska använda en kvantitativ eller kvalitativ undersökning är det viktigt att se 

till min frågeställning. Jag vill försöka finna mönster av upplevelser och erfarenheter, en 

kvantitativ undersökning skulle vara bra för att ge mig svaret på när det sker, vem som är delaktig 

osv. Genom att välja en kvalitativ metod som ostrukturerade gruppintervjuer kan jag ställa 

följdfrågor baserade på vad respondenterna själva väljer att ta upp. Det är inte jag, intervjuaren, 

som avgränsar området i samma utsträckning som om jag haft en enkät med färdiga frågor. 

För att komma framåt i min ansats valde jag att göra en förstudie, några korta strukturerade 

intervjuer, för att se hur jag skulle formulera mina frågor.  

Jag har avsett vända mig till ungdomar inom hela definitionen av ungdom, 12 – 24 år; därför 

anser jag att det var av vikt att hitta frågor som fungerar oavsett ålder och erfarenhet. Om jag 

skulle välja att göra en kvantitativ undersökning med en enkät så är jag tveksam till hur validiteten 

skulle bli. 

 

Som ett komplement till gruppintervjuerna med ungdomar gjorde jag en intervju med två vuxna. 

Båda arbetar med unga på en fritidsgård och har tydligt uttryckt tankar om vikten av inflytande. 

De för en levande diskussion om möjligheter och svårigheter med ungdomars inflytande och vad 

det kan innebära för yrkesrollen.    
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Jag fick dessutom möjligheten att vid några tillfällen använda deltagande observation som en 

kompletterande metod. Genom mitt arbete på Kultur & Fritidsförvaltningen i Lund gavs jag 

möjligheten att vara med vid ett möte mellan ungdomar och Ungdomsstyrelsens generaldirektör, 

en person med stor betydelse för ungdomspolitiken i Sverige. Resultatet härifrån använder jag till 

viss reflexion i avsnittet om unga väljare i Tyskland och i sammanfattningen av samtalen. Jag har 

deltagit i en konferens där fyra aktiva deltagarna i Lunds Ungdomsting berättade om sitt arbete. 

Deras reflektioner kompletterar resultatet från intervjuerna.  

 

Hur jag skulle gå tillväga med analysen av mitt insamlade material var inte klart från början. 

Analys, fakta och teorier har i ett växelspel lett mig framåt och format arbetet. I min analys av 

samtalen fann jag att teorier om interaktion med sociologisk relevans, så som Asplund och Mead-

inspirerade tankar om medvetandet skulle ge den grund jag behövde. 

 

2.1 Urval 

Ungdomarna i min undersökning kommer från Lund. Då jag arbetar och bor i kommunen kan 

detta naturligtvis ses som ett bekvämlighetsurval; jag behöver inte resa någonstans för att 

genomföra mina intervjuer. Ett annat, för mig betydligt viktigare kriterium för urvalet är att Lund 

nyligen blev utsedd till Årets Ungdomskommun av Ungdomsstyrelsen. Denna utmärkelse betyder 

bl. a att Lund anses ha goda former för ungdomars inflytande och jag vill därför fördjupa mig i 

ett sammanhang som i varje fall till det yttre anses fungera bättre än många med samma mål. 

 

I mitt inledande arbete intervjuade jag ca femton ungdomar i Lund, en del av dem deltagare i 

Lunds Ungdomsting, en del besökare på en fritidsgård och några anställda i Lunds kommun.  

Respondenterna valdes ut slumpmässigt men med en avsikt att ha jämn fördelning mellan 

killar/tjejer och en så god åldersspridning som möjligt.  

Ungdomstinget valdes i egenskap av ”sig själv”. Som inflytandeforum för ungdomar finns det 

ingen direkt motsvarighet i södra Sverige. Det finns många välfungerande ungdomsråd och 

liknande, men få med samma bredd av deltagare och som är helt organiserat och utformat av 

ungdomar. En markant skillnad mot andra liknande forum är att Ungdomstinget arbetar med 

direktpåverkan av politiker och tjänstemän. Jag fördjupar mig i detta i avsnittet om 

Ungdomstinget längre fram. 

   

Ofta delar en forskare in sin grupp i olika kategorier. De kan baseras på ålder, kön, sociala 

kategorier eller var man kommer ifrån. Det finns alltid anledning att fundera över hur en  
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indelning i olika kategorier skulle kunna gynna en undersökning. Jag väljer att inte redovisa kön i 

mina beskrivningar. Det har inte funnits några uttalade skillnader som gör det relevant att skilja ut 

könen från varandra. Tvärtom anser jag att en sådan urskillnad kan vara en negativ faktor som 

förstärker vuxenvärldens beteende i att göra skillnad på pojkar och flickor. Risken är att den 

sociala underordningens logik praktiseras och man utgår från att pojkar och flickor måste 

bemötas på olika sätt när det gäller inflytandefrågor. Denna skillnad i ojämlikt bemötande av 

flickor och pojkar finns speglad i många olika andra sammanhang och jag väljer att inte utgå ifrån 

den. En annan intressant vinkel skulle vara att betrakta sociala kategorier eller klass i denna fråga. 

Inte heller denna indelning finner nåd i mitt arbete. Då jag vill visa på de faktorer som är viktiga i 

ungas egen uppfattning om reellt inflytande, vad som gör att de upplever just detta, vill jag inte 

styra läsarens tankar till att vissa faktorer skall användas till vissa personer. Däremot skulle sociala 

kategorier eller klass hos ungdomar och deras upplevelse av inflytande vara intressant att titta på i 

ett kommande arbete. 

 

Ytterligare argument för att inte kategorisera i just kön eller klass, kan ges från det faktum att det 

enligt Giddens (1998) aldrig har funnits ett speciellt tydligt samband mellan klass och 

väljarbeteende, hur man väljer. När människor går till val är det oftast på olika sakfrågor än för att 

ge ett särskilt parti sitt stöd. Detta gäller generellt säger Giddens, medan det endast är i Sverige 

och Kanada som det inte längre är någon skillnad mellan andelen män och kvinnor som utnyttjar 

sin rösträtt. När dessa förhållanden råder anser jag att det inte heller är intressant att göra skillnad 

på ungdomar i sammanhanget. Däremot finns det andra faktorer som påverkar vilka jag redovisar 

senare i arbetet. 

 

2.2 Litteratur 

I inledningen av mitt arbete läste jag till största delen rapporter och utredningar från 

Ungdomsstyrelsen. Mitt syfte var att se vad som redan fanns skrivet i ämnet och vad som skulle 

vara en bra grund att utgå ifrån. Jag har läst olika metodologiska böcker och då jag arbetat 

explorativt har det varit en del i processen att söka mig fram till vad som passar det syfte jag har 

med arbetet. En del har jag använt, annat lämnar jag därhän då jag anser att det inte varit 

användbart eller skulle tillföra arbetet något.  

Den övriga litteratur jag läst, både sociologisk och annan, har i huvudsak behandlat makt och 

demokrati. Genom dessa har jag avsett finna definitioner och teorier för att ha en grund att bygga 

på. Jag har i olika omfattning använt denna litteratur i arbetet. Jag har medvetet valt att inte 

fokusera på särskilda ungdomsforskare då jag inte vill att min frågeställning ställs vid sidan av  
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andra aspekter av makt och demokratifrågor. Arbetet skall ha en tydlig koppling till det som avser 

alla medborgare i frågan. Däremot är det vad som skulle bli mitt nästa steg om jag väljer att gå 

vidare med mitt arbete. Nedan gör jag en kort presentation av den huvudsakliga litteraturen i mitt 

arbete.   

 

Olika rapporter och skrifter har gett ett statistiskt underlag för vissa frågor jag har diskuterat. 

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet, vilken har som uppdrag att stödja utvecklingen av den 

kommunala ungdomspolitiken och att följa upp den nationella ungdomspolitiken. Dessutom 

arbetar Ungdomsstyrelsen med metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv och 

internationellt ungdomsutbyte, inom dessa områden fördelar de även bidrag. När det gäller 

kvantitativ forskning kring ungdomar har Ungdomsstyrelsen en stor källa att ösa ur. Deras 

statistiska material är mycket brett och omfattande. Mycket av Ungdomsstyrelsens material är 

tillgängligt både i böcker och på Internet. 

 

Jag har använt litteratur som behandlar demokrati och makt, t ex. Robert Putnams Making 

Democracy Work (1994), som beskriver det civila samhällets betydelse för demokratin genom en 

studie gjord i Italien. Han diskuterar hur olika samhällens traditioner påverkar möjligheten att få 

en decentraliserad demokrati att fungera.   

 

När jag läste En skenande värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv av Anthony Giddens 

(2003) väcktes många tankar hos mig. Mycket av det han skriver ger svar på frågor jag haft men 

den väcker minst lika många nya frågor. Giddens framhåller demokratin som det bästa sättet att 

styra en stat men han vill samtidigt att vi ser på demokratin ur ett transnationellt perspektiv. 

Finns det ett läge utanför nationalstaten som är möjligt att demokratisera? Båda dessa författare 

har med sina tankar gett mig inspiration till mitt arbete.  

 

Bauman (1990) och Bourdieu (1991) har vissa avsnitt i sina böcker med teorier om makt och 

maktförhållanden som jag blev mycket intresserad av. De relationer av makt som beskrivs i deras 

böcker, anser jag spegla de förhållanden som råder runt de faktorer för inflytande och delaktighet 

som jag försöker finna.  

 

Kloka Möten av Mats Trondman (2003) har inspirerat och varit en form av vägvisare när jag 

analyserat vad ungdomarna uttryckt. Trondman var när han skrev boken, professor i 

kultursociologi vid Centrum för kulturforskning på Växjö Universitet och verksam även på  
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Malmö Högskola. Han har medverkat i Samverkansprojektet, där Kafé Klokheten ingick, på 

uppdrag av ungdomsstyrelsen.3 Boken Kloka Möten bygger på en verksamhet av många i sexton 

fallkommuner, Kafé Klokheten. Trondman kallar själv boken en studie om delaktighet som metod 

(2003:13).  

 

Inför analysen av samtalen använde jag framförallt Johan Asplunds Det sociala livets elementära 

former  (1987) och det han skriver om social responsivitet. Här finns en tanke om vad det är som 

händer ”när det händer”, dvs. vad jag anser att de ungdomar jag intervjuat beskriver för mig. Jag 

har läst två böcker som behandlar symbolisk interaktionism, Cuff och Payne; Samhällsvetenskapliga 

perspektiv (1997) och Trost och Levin (2004);. Att förstå vardagen. I dessa båda böcker fann jag till 

sist redskapen för hur jag skulle gå tillväga med min analys.  

 

3 Förkunskaper 

Inom metodologin diskuteras huruvida en forskare kan vara objektiv till sitt arbete. Inflytandet 

från naturvetenskapen speglas i om forskarens objektivitet är avgörande för resultatet. May 

(2001:68) beskriver hur värderingar kommer in i olika steg under forskningsprocessen. Han 

redogör för processen i fem olika steg. 

Jag har gjort dessa fem olika steg till rubriker under vilka jag redogör för bakgrunden till de 

värderingar arbetet innehåller och för att i någon mån göra det tydligt för läsaren om arbetets och 

framförallt min egen subjektivitet i förhållande till ämnet. Enligt Nagel (May s.73) kan man dela 

begreppet värdeomdömen i två kategorier; kategoriserande och bedömande. Min avsikt genom 

arbetet är att använda karaktäriserande värdeomdömen.   

 

3.1 De intressen som leder fram till forskningen 

Vems intressen finns inblandade i arbetet? I alla teoriböckerna jag läst står detta som en viktig 

fråga att ställa sig när man har en vetenskaplig uppsats framför sig. I mitt arbete finns det några 

olika intressen att spåra. De flesta är att se som en slump beroende på arbetets karaktär. Det enda 

tydligt uttalade intresset här är mitt eget. Det är mitt genuina och över tid långa intresse av 

ungdomsfrågor som har styrt innehållet. Jag har under drygt tjugo år arbetat med barn och 

ungdomar, till en viss del inom skolan men framförallt med deras fritid. Delaktighet och 

inflytande för unga i de verksamheter jag arbetat inom har alltid engagerat mig. Under de senaste 

åtta åren har jag sett hur just det egna inflytande över frågor som unga anser vara viktiga,  

                                           
3 Ett projekt på uppdrag av regeringen, som pågick i femton kommuner mellan 1997 och 2001 i syfte att 
samordna insatser för unga i riskmiljöer. 
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utvecklar både egenskaper och förmågor som är bra att ha som vuxen. Samtidigt förs en 

diskussion i landet om hur man kan engagera unga politiskt och framförallt få fler unga att 

utnyttja sin rösträtt. 

 

Karin Widerberg (2002:32) beskriver lust och kreativitet som viktiga komponenter i kvalitativ 

forskning. Mitt forskningsarbete har hela tiden burits av lusten och sporrats av kreativiteten då 

ämnet är både angeläget och aktuellt. I en utvärdering (Jonsson et al 2003) av de senare årens 

ungdomsforskning anses det saknas forskning som studerar former för hur unga människor kan 

engagera sig i politiska organisationer (min översättning). Dessutom finns det en djup fråga eller 

värdering som levt med mig ända sedan mina egna tidiga tonår; Varför är det så svårt för vuxna 

att lyssna på vad ungdomar vill säga? Än har jag inte fått ett svar… som jag anser vara 

acceptabelt.  

 

      3.2  Forskningsprojektets mål, syfte och utformning 

Mål, syfte och problemformulering är helt baserat på vad jag vill ta reda på för att utveckla arbetet 

med inflytande och delaktighet för ungdomar. Ytterst innebär detta att jag vill visa på en god väg 

att använda som vuxen i arbetet med ungdomar. Det kan finnas en risk med att vara så engagerad 

i forskningsämnet, min vilja att se och nå ett användbart resultat kan göra att det insamlade 

materialet ställs i fel ljus. Jag ser det jag vill se. Utformningen av arbetet har påverkats av mitt 

tentativa tillvägagångssätt. Arbetet har varit en vandring mellan den sociologiska litteraturen, olika 

ungdomsforskares arbeten, de intervjuer och gruppsamtal jag haft och parallellt med detta, min 

egen erfarenhet. 

 

     3.3 Datainsamlingsprocessen 

Datainsamlingsprocessen har varit en krokig väg, det resultat jag fått har visat mig vidare i arbetet 

och den plan jag hade från början har inte varit möjlig att följa. Arbetet är av explorativ karaktär. 

Jag har inte haft en viss teori som skulle ge svaret på min frågeställning och kunde inte från 

början säga vad som skulle visa sig avgörande eller obetydligt.   

 

Efterhand som olika fakta uppkommit har jag letts vidare i mitt arbete, grounded theory har varit en 

metodologisk utgångspunkt. Strauss och Corbin (1998:42) skriver om att analysen börjar med den 

första intervjun eller observationen som leder till nästa intervju eller observation som följs av 

analys som följs av en intervju eller analys osv. Det är enligt deras beskrivning, analysen som 

driver datainsamlingen och att därför sker det ett ständigt samspel mellan forskaren och 

forskningsarbetet, ett empirinära arbete.  Den nära ”relationen” mellan forskaren och dennes  
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insamlade data innebär att de har format varandra på vägen genom arbetet. Forskaren skall så 

långt det är möjligt förhålla sig objektiv men också ha en lyhördhet för nyanser och betydelser i 

materialet. Hon ska inte på förhand ta ställning till vad som är väsentligt eller oväsentligt. 

 

 Both objectivity and sensitivity are necessary for making discoveries. --- In qualitative 
research, objectivity does not mean controlling the variables. Rather, it means openness, 
a willingness to listen and to ”give voice” to respondents, be they individuals or 
organizations. It means hearing what others have to say, seeing what others do, and 
representing these as accurately as possible. It means having an understanding, while 
recognizing that researchers´ understandings often are based on the value, culture, 
training, and experiences that they bring to the research situations and that these 
might be quite different from those of their respondents  
(Strauss och Corbin 1998:42 ). 
 

Strauss och Corbin beskriver “sensitivity” (lyhördhet, min översättning), betydelsen av att ha 

insikt och förmåga att skapa mening ur händelser och företeelser i materialet, som en förmåga att 

se förbi det uppenbara och upptäcka det nya. Även professionell erfarenhet kan spela en roll i 

detta, forskaren kan snabbare komma in på området utan att behöva lägga tid på att lära känna 

och bli förtrogen med omgivningen eller företeelser. Dock finns en risk att erfarenheten hindrar 

iakttagelseförmågan. Det viktiga är att behålla balansen mellan objektivitet och lyhördhet.  

Den erfarenhet jag har av att i mitt arbete samtala med ungdomar, har gjort att jag såg det svårt 

att koda och skapa hierarkier av texten. Texten står inte för sig själv utan jag har med mig hela 

situationen från varje samtal. Kroppsspråk, miner och de ironiska kommentarer som ibland kom. 

Hur ser man och behandlar ironi i en text som man skall förhålla sig neutral till? 

 

May skriver om hur både forskare och forskningssubjekt bär med sig sin speciella historia, sin 

självuppfattning och sin syn på sina erfarenheter, att biografin har betydelse för processen. Detta blev 

uppenbart för mig i början av mitt arbete. När jag var inriktad på att använda en strukturerad 

intervjuguide för mina samtal blev jag genom mina testintervjuer medveten om att den sociala 

verklighet ungdomar befinner sig i påverkade deras inställning till delaktighet och inflytande, 

ibland negativt. När jag frågade om en av ungdomarnas inställning till demokrati fick jag svaret; 

 – Det är sånt där politiskt skit va?  Egentligen var jag inte förvånad, svaret speglar tydigt den sociala 

verklighet hon befinner sig i. Genom min erfarenhet av ungdomsarbete skulle jag kunna berätta 

att detta skulle vara självklara svar från en del. Men i min vilja att vara forskare, sociolog och 

arbeta metodiskt, att hålla arbetet vetenskapligt och inte bygga på mitt eget ”tyckande” valde jag 

att inte tillföra denna erfarenhet. Arbetet med intervjuerna var tidskrävande, jag fick använda min 

erfarenhet av att samtala med ungdomar för att nå fram till det jag som sociolog ville tala om. På  
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samma gång har detta varit den största utmaningen för mig. Hur skulle jag förmå att inte använda 

min egen erfarenhet mer än där den har sin rättmätiga plats? 

 

3.4 Tolkningen av data 

Vad sa respondenterna egentligen?  Alla respondenter använde olika ord i sina beskrivningar av 

vad de uppfattade som avgörande faktorer. Var och en hade olika situationer att relatera till, och 

associerade till ett sammanhang, en situation som betydde något för just den personen. Under 

intervjuerna var det en fördel att inte vara styrd av en intervjuguide just på grund av detta. Jag 

kunde följa upp olika situationer och påståenden som kom fram under intervjuerna. Genom att 

vara lyhörd och flexibel i mina frågor försökte jag få en så tydlig bild som möjligt av 

respondenternas uppfattning av inflytande. Materialet såg, just på grund av detta, ut att bli 

spretigt och ohanterligt men under arbetet med att transkribera gruppintervjuerna blev mönster 

synliga. Under intervjuerna ställdes jag inför val hela tiden, vilket påstående var bra att följa upp? 

Vilken fråga skulle jag ställa? Dessa val blir färgade av min person, min erfarenhet fick styra vad 

som skulle kunna leda mig vidare. Tolkningen av data blir i detta perspektiv möjlig att anse som 

påverkad av mina värderingar. 

 

     3.5 Hur forskningsresultatet används 

Forskningsresultatets användande är även det en faktor som kan ses innehålla värderingar. Det 

resultat undersökningen ger kan användas på olika sätt. I andra sammanhang kan det kanske 

finnas ekonomiska intressen som styr men när det kommer till ungdomsfrågor i detta tema och i 

synnerhet en C-uppsats om ungdomars inflytande finns det inga kommersiella intressen som 

påverkar varken användande eller resultat. Det finns däremot andra teman kring ungdomar som 

troligen skulle varit mer kommersiellt intressanta, unga idag ses av många företag som en grupp 

starka konsumenter.  

Min förhoppning är att arbetet indirekt skall tillföra ungdomar mer makt, mer inflytande över 

frågor som berör dem. De vuxna som arbetar i sammanhang där unga skall ha medinflytande 

skall genom mitt arbete bli mer medvetna om vad de kan göra för att dela med sig av makten. 

Hur jag tänker om detta redovisas senare i arbetet. 

 

4 Begreppsdefinitioner 

I arbetet finns en del centrala begrepp som jag här vill definiera så det står klart för läsaren vad 

jag avser.  
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4.1 Ungdom och unga; 

I dessa båda begrepp innefattar jag alla i åldersgruppen 12-24. Definitionen är baserad på de olika 

juridiska förutsättningar som inträder respektive upphör vid dessa åldrar. När du är 

12 år är det första gången du omfattas av en lag som säger att du som individ själv får vara med 

och påverka ett beslut, var du skall bo om dina föräldrar är skilda. Den sista åldersrelaterade lagen 

upphör vid 25, den innebär att du har rätt att adoptera barn. Sveriges myndighetsålder, 18 år 

innebär alltså inte att alla lagar gäller även om man som myndig kan betraktas som en ung vuxen. 

I FN:s barnkonvention benämner man alla som barn upp till och med 18 år. 

 

Thomas Öhlund (i Nygård 2002:7) säger ”ungdomstiden kan ses som en livsfas mellan barndom och 

vuxenliv” och menar att numera har ungdomstiden sträckt sig både uppåt och neråt i åldrarna. 

Inom ungdomspolitik och ungdomsforskning talar man även om ungdom som en social kategori, 

--- en grupp som delar vissa unika egenskaper och sociala och kulturella villkor som skiljer sig från de egenskaper 

som tidigare ungdomsgenerationer haft (Regeringsproposition 2004:13). 

I flera olika sammanhang är det är viktigt att använda barn som begrepp, men då det i mitt arbete 

handlar om inflytande och rätten att påverka beslut som rör ens eget liv måste det framgå tydligt 

att det inte är barn mitt arbete gäller utan unga, de som i olika grad anses enligt lag kunna fatta 

beslut om sitt eget liv. 

 

4.2 Inflytande och delaktighet 

I Nationalencyklopedin (NE) står definitionen av inflytande så enkelt som möjlighet att påverka och 

att delaktighet är detsamma som aktiv medverkan.  

Demokrati i sitt väsen är beroende av dessa begrepp, däremot är det inte helt enkelt att definiera 

vad inflytande skall gälla, inflytande över vad, vilka frågor. Framförallt vem det gäller, historien 

har visat på olika definitioner av vem som omfattas, vem som har inflytande, är tillåten att vara 

delaktig i en demokrati. Folket har inte alltid definierats som ”alla”, det har varit män med 

egendom, utbildade personer, vita män och vuxna män och kvinnor. 

 

4.3 Demokrati 

Definitionen av demokrati är inte något som låter sig göras med få ord, begreppet i sig är 

tillräckligt för en egen uppsats. Jag väljer därför enbart att göra några klassiska kopplingar för att 

raskt komma fram till vad begreppet innebär för mig.  
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Begreppet demokrati är sprunget ur grekiskans demokratia som kommer av demos (folk) och kratein 

(styra). I antikens Grekland var direktdemokrati den ursprungliga formen. En minoritet av den 

manliga befolkningen fick tillgång till det forum där frågor diskuterades och beslut fattades. 

 

Alexis de Tocqueville använde demokrati med två innebörder, dels som ett politiskt system, 

folkstyre men framförallt som en benämning på sociala förhållanden som präglas av jämlikhet (NE).4 Han 

ansåg att det inte går att genomföra folkstyre om de villkor människor lever under inte är något så 

när jämlika. 

 

Att hitta en i övrigt entydig definition på demokrati är svårt, tolkningarna är många och olika. 

Den formulering som jag anser bäst spegla vad jag avser med demokrati i mitt arbete är 

formulerad av Giddens (2003:74).  Hans tolkning av demokrati lyder så här: 

 

Demokrati är ett system som inbegriper en maktkamp mellan politiska partier för att uppnå 
en maktposition. I en demokrati genomför man regelbundna och rättvisa val, i vilka alla delar 
av befolkningen får delta. Dessa rättigheter till demokratiskt deltagande är förenade med ett 
antal medborgeliga rättigheter – yttrandefrihet och åsiktsfrihet liksom rätten att bilda och gå 
med i politiska grupper eller föreningar. 
 

Ska demokrati vara levande och som Giddens säger, gälla alla delar av en befolkning, anser jag att 

de rättigheter som är förenade med demokrati är beroende av vissa mellanmänskliga handlingar. 

Konsten att lyssna, att kunna formulera och föra fram sina egna åsikter och viljan till kompromiss 

måste finnas hos varje deltagare i en demokrati. Om dessa egenskaper läggs åt sidan finns det 

heller inte någon möjlighet att åsikts- och yttrandefrihet kan fungera, de förutsätter ett aktivt 

deltagande.  

 

5 Demokratins paradoxer 

I uppsatsen är demokrati ett nyckelord och som definitionen anger handlar det om folkstyre. 

Demokratins självklarhet som styrform för Sverige ställs i ett annat ljus när media skriver om 

ungas tvivel på dess funktion. Visst finns det bland unga ett kritiskt förhållningssätt till demokrati, 

är det egentligen demokratiska former vi lever i? Hur demokratisk är demokratin?  Jag 

återkommer till denna diskussion senare i arbetet.  

 

 

                                           
4 Tocqueville (1805-1859) en fransk politisk filosof vars tankar har haft stort inflytande i bl. a Sverige (NE). 
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Men det är också genom att ta demokratin för given som det finns en risk att den tynar bort. Hur 

för vi demokratins verktyg vidare till de kommande generationerna? Giddens (1998:377) har tre 

frågor som vi skall ställa oss för att klargöra vad vi anser om demokrati. 

 

o Vilka utgör egentligen folket? 

o Vilken form av delaktighet tänker man sig att folket skall ha? 

o Vilka betingelser eller faktorer främjar denna delaktighet? 

 

Dessa tre frågor är också nödvändiga att ställa sig inför diskussionen om ungas inflytande. 

Uppsatsens frågeställning är även den beroende av svaren på dessa tre frågor och Giddens tredje 

fråga innehåller just det som jag avser ta reda på.  

Genom historien har olika modeller av demokrati prövats, under många sekler var demokrati 

något som endast berörde män med en viss bakgrund. Kvinnor har kämpat för sin rösträtt och 

först under sjuttiotalet fick alla Europas länder lika rösträtt för kvinnor och män. I Sverige fick 

kvinnor rösträtt 1921.  Under de senaste decennierna har världen genomgått en stor förändring, 

antalet demokratier har ökat avsevärt. Efter hand har alla kontinenter länder som omfattats av en 

demokratisering, även om de dock inte alltid har demokrati i ”full skala”. 

 

Demokrati är ett politiskt system där folket styr. I direkt eller participatorisk 
demokrati fattas besluten av de personer som besluten gäller. En liberal demokrati 
rymmer ett representativt flerpartisystem, ett exempel är Sverige, där medborgarna i 
fria val kan rösta på något av minst två partier. Även om demokratin spridit sig, 
är den inte utan problem. I många demokratiska länder klarar regeringen inte av 
att uppfylla medborgarnas behov och önskemål. Det finns ett missnöje med sittande 
regeringar, politikerföraktet sprider sig och det politiska engagemanget sjunker 
(Giddens 1998 s.398). 
 

Demokrati som styresform är ofta diskuterad. Enligt min uppfattning är en av de vanligaste 

frågorna hur representativa de som är valda att styra egentligen? Är de ett tvärsnitt av folket eller 

en politisk elit, personer som tidigt utsetts att utbildas till att styra vårt land? Hur kan vi 

medborgare ta vårt ansvar för demokratin? Har vi tagit ett ansvar som vi kan förmedla till nästa 

generation? 

 

Eftertanken om vad vi vill med demokrati och hur vi vill ha det i vårt samhälle är något flera 

författare lyfter fram. Barber (2001) har tankar om att invånarnas diskussioner och ifrågasättande 

av hur ett land styrs är på väg att tyna bort. Friheten att välja har enligt honom kommit att handla  
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om valet var man spenderar sina pengar, ett val som inte är fritt utan styrs av de ekonomiska 

intressen som McDonalds och MTV är starka symboler för. Han frågar sig hur vi ska hitta 

tillbaka till att vara medborgare och inte bara konsumenter. En fråga som enligt mig går hand i 

hand med Ahrnes m fl. (2000) tankar om de semiorganiserade fält där unga rör sig.  

Köpcentrum är ett av dessa fält och de har konsumtion som mål. Vad som utspelar sig på detta 

semiorganiserade fält är helt upp till dem som äger köpcentrumet. Människors möten och 

interaktion styrs av hur planeringen är gjord, hur konsumenterna förväntas röra sig för att 

spendera så mycket pengar som möjligt. Partiernas valstugor inför ett riksdagsval kommer 

troligen aldrig in här, inte heller något annat som kan uppfattas politiskt eller motverka 

konsumtion. Om då unga tillbringar allt mer av sin fritid på dessa semiorganiserade fält, var 

möter de demokratin? Samtalen och diskussionerna? Det civila samhället som Putnam (1993) 

beskriver som en av förutsättningarna för att demokrati skall fungera innehåller just dessa samtal 

och diskussioner, medborgarnas vana att diskutera och kompromissa när så behövs. Putnam 

skriver som sista rad; Building social capital will not be easy, but it is the key to making democracy work 

(1993:185). 

I sin bok En skenande värld (2003) beskriver Giddens demokratins paradox. Medan demokratin 

breder ut sig i världen växer det ett missnöje i de etablerade demokratierna över de demokratiska 

processerna. För de unga demokratierna runt om i världen är dessa länder förebilder när nya 

demokratiska strukturer skall skapas samtidigt som de drabbas av politikerförakt och sjunkande 

valdeltagande. Giddens skriver att det är fler och fler människor i de etablerade demokratierna 

som påstår att de inte är intresserade av den parlamentariska politiken och då särskild den unga 

generationen. Detta är ett faktum som även Sveriges regering tagit fasta på och fört en aktiv 

politik kring sedan 1999 då den första ungdomspolitiska propositionen antogs. Samtidigt finns 

det en undersökning (Ungdomsstyrelsen 2003:2) som visar att det ändå finns en viss tilltro hos 

unga till valdeltagande. Jag skriver mer om ungdomspolitiken i avsnittet om inflytande och makt. 

 

Giddens försöker ge en förklaring till varför demokratin just nu växer som styresform världen 

över. Han kopplar samman det med att människors tro på ödet, att livet är förutbestämt och 

något vi inte kan påverka inte längre är lika stark. Traditionell vördnad och respekt ifrågasätts och 

auktoritära strukturer kan inte hållas vid liv med hjälp av dem. Denna förändring menar Giddens 

till stora delar bero på globaliseringen. 
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6 Inflytande eller/och makt 

I regeringens ungdomspolitiska proposition (2004/05:2. s.25) antagen 2004 finns två 

övergripande mål 

• ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd, och att 

• ungdomar skall ha verklig tillgång till makt 

Det är ett rättviseperspektiv i ambitionen att peka på välfärd och makt, viljan från regeringen att 

göra det möjligt för alla unga att ha ett självständigt liv med möjlighet till egna beslut. Bauman 

(1990:140) säger att: bästa sättet att förstå makt är att se den som möjligheten att handla. Möjligheten att 

handla avser både valet av vad handlingen skall gälla och vilka medel som finns att tillgå för att 

realisera målet. Makten är möjliggörande (1990:141). Regeringen definierar i sin proposition 

(2004/05:2:28) de två övergripande målen på följande sätt:  

 

Med ungdomars verkliga tillgång till välfärd avser regeringen ungdomars möjlighet till en 
god materiell, kulturell och social levnadsstandard. Med detta menas en formell rätt till 
goda levnadsvillkor, men även en verklig tillgång till dem. En viktig aspekt av 
ungdomars tillgång är också goda förutsättningar för fysisk och psykisk hälsa. Skydd 
från utsatthet för brott, mobbning, diskriminering och andra former av kränkande 
behandling utgör också viktiga delar i välfärdsmålet. 
 
Med ungdomars verkliga tillgång till makt avser regeringen ungdomars möjlighet att 
påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som sina egna liv och sin närmiljö bland 
annat i frågor som rör boendemiljö, skolmiljö, arbetsmiljö, kamratkrets och familj. 
Ungdomar skall ha inflytande dels för att inflytande är en demokratisk rättighet i sig, 
dels för att deras kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs för 
samhället. 
 

Genom detta definieras olika förutsättningar för makt. 

All offentlig verksamhet skall beakta dessa mål. När skolor, fritidsgårdar, arbetsförmedling och 

andra institutioner där ungdomar berörs skall arbeta i enlighet med ungdomspolitikens 

intentioner kan Baumans diskussion om handlingsfrihet som jag redovisar nedan, vara ett 

exempel i syfte att belysa de svårigheter som kan uppstå i förhållande till makt och resurser. Då 

regeringen anser att det behövs en särskild ungdomspolitik visar man också på att det finns ett 

maktförhållande som inte är det önskade. Det skall ske en utökning av vem som har makt, 

gruppen ungdomar anses av regeringen inte ha den makt de borde.  

 

Bourdieu (1991) säger att ungdom är bara ett ord, samma svårighet som finns att definiera var 

ålderdomen börjar finns i att tala om när ungdomen är. Han anser att gränsen mellan ålderdom 

och ungdom i alla samhällen är föremål för en kamp. Det finns en komplexitet mellan social ålder  
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och biologisk ålder. Genom historien visar han exempel på hur de som har makten vill behålla 

den genom att t.ex. hålla arvtagare kvar i ungdom, det som sågs som ett tillstånd av oansvarighet. 

Samma struktur som finns mellan könen kan man se i delningen mellan unga och gamla. 

Bourdieus åsikt är att denna delning/uppdelning handlar om makt. Gränser påtvingas och skapar 

ordning som var och en måste hålla sig till. Han anser att dessa snittklasser, både i åldersklasser och 

generationer, är helt och hållet variabla och är föremål för manipulation (1991:160).  

Då jag har valt en tydlig avgränsning för min definition av ungdom kan jag se att i Bourdieus 

ögon skapar jag min egen ordning. Dock vill jag påpeka att denna ordning inte enbart är min 

egen, den finns som en ram i viktiga styrdokument som gäller i Sverige, både politiskt och i lagar. 

Däremot blir Bourdieus vinkel en viktig utgångspunkt i vidare reflektioner.  

  

En relativ frihet innebär makt att kunna handla. Beslut som andra fattar begränsar den egna 

valfriheten enligt Bauman (1990). Resurser som vuxna förfogar över ger dem makt över 

ungdomar och de kan därigenom förmå ungdomar att göra det som vuxna vill att ungdomar ska 

göra för att de vuxna ska nå målen. 

 

Vi säger att A har makt över B när de resurser som A förfogar över gör det möjligt 
för A att förmå B till det beteende som är nödvändigt för att A ska nå sitt mål; när 
de med andra ord låter A ta B:s mål i anspråk som ytterligare medel till A:s mål; 
eller , sak samma, att förvandla B:s värden till A:s resurser. Vi kan förmoda att om 
det inte vore för A:s faktiska eller eventuella handlingar skulle B:s handlingar 
faktiskt vara annorlunda än de är; eftersom B:s mål är någon annans resurser och 
alltså används som medel till någon annans mål är B:s valfrihet allvarligt hotad. B:s 
handlingar är inte längre autonoma; de blir i stället heteronoma (1990:141). 
 

Baumann har här gett en bild av maktfördelning eller maktbalans. När jag analyserar 

ungdomspropositionen kan jag i vissa sammanhang se makten ur dessa beroendeperspektiv. 

Läser man om Baumanns text och byter ut A till vuxna och B till ungdomar är det en extremt 

kort version av ungdomspropositionen, om än något cynisk.  Målen blir regeringens/vuxnas att 

uppnå men de är endast möjliga att uppnå genom att vuxna låter de unga ta resurserna i anspråk. 

De som besitter makten måste alltså dela med sig. (Vilket ofta är lättare sagt än gjort.)  

 

7 Ungdomstinget  

Den nationella ungdomspolitiken har påverkat Lunds politiker att möjliggöra ett intensivt arbete 

kring frågan. Ett av resultaten är Ungdomstinget, ett av ungdomar konstruerat och planerat 

inflytandeforum. Tinget hålls fyra gånger om året och det är alltid ungdomar som själv driver det.  
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Det första fröet till ungdomstinget i Lund såddes på en Framtidsverkstad våren 2002 som 

anordnades av Lunds koordinator i Ungdomsfrågor, Tor Ohlsson.5 Syftet med 

framtidsverkstaden var att hitta former för ett förvaltningsövergripande inflytande för ungdomar 

i Lund. Uppgifterna om arbetet med och kring Ungdomstinget har jag fått genom en intervju 

med Tor Ohlsson. 

Framtidsverkstaden föregicks av ett omfattande arbete för att fånga så många ungdomars åsikter 

som möjligt. Genom att ta kontakt med och träffa olika grupper av ungdomar i elevråd, 

föreningar och andra organisationer, fritidsgårdsbesökare, graffittigrupper m fl. mötte Tor 

Ohlsson många olika ungdomar. Det fanns en stor vilja att engagera sig, ett intresse för att vara 

med och påverka politiken i kommunen. Under dessa samtal med olika grupper om hur och vad 

de unga ville vara med och påverka i kommunen fick Tor Ohlsson en grund att gå vidare på.  

Framtidsverkstaden var på Ven under två dagar. Ungdomar diskuterade ivrigt med politiker och 

tjänstemän från kommunen om hur de ville ha det med inflytandet i Lund. Vilka frågor, hur ska 

det gå till, vem ska vara med och så vidare. En framtidsverkstads mål är att komma fram till 

konkreta idéer/handlingar. Till varje idé bildas en grupp av intresserade som skall arbeta vidare 

för att genomföra det som man kom överens om kring idén. En av idéerna på denna 

framtidsverkstad var att starta ett Ungdomsting, i gruppen fanns framförallt ungdomar. Hur 

tinget skulle se ut var inte klart, det blev gruppens uppgift att arbeta med. Andra idéer som kom 

fram var en webbsida (www.ungilund.info) för unga i Lund, möten mellan ungdomar och vuxna, 

påverka skolan i olika frågor. Sammanlagt var det sju konkreta arbetsgrupper som bildades ur 

Framtidsverkstaden.  

Hela ungdomstingets utformning som det ser ut idag är alltså skapat av ungdomar för ungdomar. 

Och det fungerar! Vuxna bjuds in av de ungdomar som organiserar tinget. Politikerna är alltid 

inbjudna och intresset är gott. Framförallt sedan Lund fick utmärkelsen Årets Ungdomskommun.  

 

8 Kloka möten 

Trondman beskriver i boken Kloka Möten (2003) en verksamhet för unga i riskzon, det kan vara 

ungdomar som inte har fullföljt skolan, arbetslösa utan hopp om arbete. Han studerar hur Kafé 

Klokheten arbetar med dessa ungdomar utifrån möjligheter, vad som kan göras istället för vilka 

begränsningar som kan ses. I inledningen gör han ett ställningstagande om att delaktighet som  

 

                                           
5 Framtidsverkstad (Denvall och Salonen, 2000) är en demokratisk organiserad form av brainstorming, en modell 
som uppstod i Tyskland på 60-talet. Mannen bakom idén heter Robert Jungk (1913-1994). Framtidsverkstad som 
metod bygger på åsikten att alla människor har en egen förmåga att ta ansvar för sin framtid. 
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metod kan bidra till att förändra ungdomars självförståelseformer och handlingsmönster. 

Delaktighet kan mobilisera socialt produktiva förståelseformer, val och handlingar (2003:23). Hans bok 

handlar om delaktighet som metod i ett annat syfte än vad jag avser med mitt arbete/min 

uppsats, dock anser jag att vi talar om samma förhållande men ur olika perspektiv. Jag anser att 

det arbete som Kafé Klokheten gör, innebär att de ungdomar som deltar utvecklar förmågor som 

är av vikt för demokratin, för att som medborgare kunna vara en del av den demokrati man 

befinner sig i. Trondman och personalen på Kafé Klokheten arbetar för ungdomarnas 

möjligheter till ett gott liv på ett individuellt plan, naturligtvis som en del av ett större socialt 

sammanhang. Man vill att de unga skall göra positiva val för att få ett så bra liv som möjligt både 

nu och i framtiden. Ett fokus som inte går att förringa,  det är självklart otroligt viktigt att ge 

dessa unga bra förutsättningar. Jag vill däremot använda deras metod av delaktighet som en 

spegling av varför jag anser det viktigt att man redan som ung får vara och framförallt upplever 

sig vara delaktig i de beslut som rör mig som individ. Det kan ses som om Trondman har pekat 

på delaktigheten som metod i ett mikroperspektiv, individens behov. Jag vill beskriva samma 

delaktighet genom individens upplevelse för att i ett makroperspektiv hitta faktorer som kan vara 

en del i att demokratisera demokratin. Motivationen hos ungdomar för demokrati måste odlas. 

Att man som ung känner att delaktighet/demokrati är viktigt och har betydelse. Trondman 

skriver: Inte för att möjligheterna bortom omständigheterna per definition måste vara bättre utan därför att 

kännedomen om dess möjligheter som ”möjliga för mig” ökar möjligheterna att välja (2003:27). Ur ansatsen i 

min uppsats blir detta en beskrivning av varför det är viktigt att uppleva sig delaktig, om jag vet 

att även jag har val, kan jag göra dom. Om jag vet att jag kan påverka, vara delaktig i beslut blir 

det samtidigt ”lönt” att engagera sig i frågor som jag anser viktiga, kanske till och med använda 

sin rösträtt när man blir myndig. 

 

I mina intervjuer framkommer just den vardagliga delaktigheten som avgörande för individens 

upplevelse av att ha inflytande, att vara delaktig. Det är i vardagen som skillnaden görs, när vuxna 

bemöter unga på ett sätt som skapar känslan av att man som ung ”är med”. Detta gäller oavsett 

ämne i sammanhanget som den unga och den vuxna möts i. Det är inte vad som samtalas om 

utan hur samtalet förs som är avgörande. Om en individ inte känner denna vardagliga delaktighet 

finns inte heller känslan av att ha tillgång till formella demokratiska strukturer.  
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9 Unga väljare i Tyskland 

I den svenska ungdomspolitiken syns det ibland en debatt om möjligheten att sänka 

rösträttsåldern och då framförallt på kommunal nivå. Än har åsikten inte fått fäste starkt nog att 

bli ämne för en konkret debatt och eventuella försök att genomföra sänkt rösträttsålder.  

Frågan har varit uppe till diskussion på såväl kommunal som riksnivå. Argumenten för sänkt 

rösträttsålder bygger till stora delar på att hitta vägar att öka valdeltagandet i kombination med 

kraven på ungas inflytande i samhällsfrågor. På försök har man i fem olika delstater i Tyskland 

sänkt den kommunala rösträttsåldern till 16 år. Resultatet överraskade, valdeltagandet var högre 

än förväntat hos de unga förstagångsväljarna. Ungdomsstyrelsen har gjort en uppföljning baserad 

på två val för att om möjligt se vilka effekter detta kan ha. Denna uppföljning är sammanfattad i 

rapporten Unga väljare i Tyskland (Dnr65-459/99).  I de delstater som genomförde sänkningen av 

rösträttsåldern har det varit en intensiv och kontroversiell debatt. Argumenten har byggt på 

demokratiska, rättsliga och konstitutionella såväl som utvecklingspsykologiska aspekter. Nu 

diskuteras det att låta 16 årsgränsen utökas till att gälla även delstatsnivå.  Efter valen blev det 

enligt rapporten tyst i media och diskussionerna dog hos både förespråkare och motståndare till 

den sänkta rösträttsåldern. Införandet hade inte den dramatiska inverkan som man trodde. De 

nya väljarna betedde sig helt normalt, därför ansågs det inte heller behövas någon särskild 

uppföljning. I rapporten tolkas detta positivt, som att de nya väljarna är fullständigt accepterade.  

 

Jag var med under en lunch där deltagarna bl.a. var Per Nilsson, generaldirektör för 

Ungdomsstyrelsen och Ebba Sofiadotter 19 år och Sara Moricz 18 år, två aktiva tjejer i Lunds 

ungdomsting. Per Nilsson frågade vad de tror om att sänka rösträttsåldern. Båda svarade att de 

inte tror att det skulle göra så stor skillnad, politikerna vänder sig ju bara till vuxna och det är 

därför svårt att förstå vad de säger och frågorna som kommer fram vid valen är inte så intressanta 

när man är ung. Per Nilsson lade fram en tanke om vad som kanske skulle hända med sänkt 

rösträttsålder. Politikerna skulle då, enligt honom, få en ny målgrupp som ger möjligheten att få 

nya röster. Detta skulle göra att ungdomar och frågor som engagerar dem också skulle bli mer 

intressanta för politikerna att lyfta fram. Tanken verkade ny för tjejerna men de höll med Per 

Nilsson om att det skulle vara en möjlig förändring. Framförallt såg de positivt på tanken att de 

som ungdomar skulle bli en intressant politisk målgrupp. 

 

I Tyskland var det just det parti som uppgavs ha en aktiv dialog med de yngsta väljarna som fick 

flest unga röster. De som gick till val på speciella ungdomspolitiska referenser i valprogrammet 

fick färre röster. Det går inte att säga att antalet röster endast beror på dialogen, det spelar  
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förhoppningsvis även in med vilken politik de olika partierna för. Men jag tycker det är intressant 

att det finns ett synligt samband mellan antalet unga röster och hur partierna arbetat inför valen. 

De yngsta väljarna har genom den sänkta rösträttsåldern vunnit mer i inflytande och i vissa fall är 

det helt klart att det beror just på att de blivit väljare. 

 

Tyvärr har inte alla deltagande kommuner i Tyskland sammanställt statistik som skiljer ut 

åldersgrupperna från varandra. Jämfört med alla åldersgrupper delade i tioårsintervaller har       

16-24 år det lägsta valdeltagandet. I Göttingen, som är den enda kommunen med omfattande 

statistik, har man delat de unga väljarna i två grupper, 16-18 år och 18 – 24 år. Där visar det sig 

att valdeltagandet är mycket högt hos 16 – 18 åringarna. Det är endast de som är äldre än 44 år 

som har ett högre valdeltagande. Informationen till de yngsta väljarna, om hur det praktiskt går 

till att välja (inte om partipolitik), gjordes i samarbete med skolorna. I rapporten Unga väljare i 

Tyskland (Dnr65-459/99) finns även en analys av tidningsartiklar med syftet att undersöka om 

tidningarna rapporterar mer om ungdomsfrågor i Niedersachsen, en delstat med sänkt 

rösträttsålder, jämfört med Hessen som har traditionell 18-årsgräns. Rent statistiskt kunde inget 

sådant samband påvisas, men av dem som gjort undersökningen finns en subjektiv bedömning av 

att ungdomar och ungdomsfrågor behandlas oftare och seriösare av dagstidningarna i 

Niedersachsen än i Hessen. Utredarna anser att det finns en hel del som tyder på att 

valdeltagandet skulle öka om rösträttsåldern sänks. Troligen skulle det även påverka den 

demokratiska nyrekryteringen positivt förutsatt att rösträttsfrågan ingår i skolans arbete och stöds 

av andra aktörer.  

 

10 Analysmetoder 

Vägen fram till hur jag skulle bearbeta mitt insamlade material var, som jag tidigare lyft fram, inte 

klar från början. Under olika faser i arbetet har flera metoder förefallit som möjliga att använda. 

Det som till slut framstod som det mest relevanta ur sociologiskt perspektiv var sociologiska 

teorier om interaktion. Nedan redogör jag för de i arbetet använda teorierna. 

  

10.1 Social responsivitet 

I Det sociala livets elementära former av Johan Asplund (1987) är ett av de begrepp han behandlar 

”social responsivitet”. Han vill framhålla båda leden i begreppet, socialitet som innebär 

samhällelighet och/eller sällskaplighet och responsivitet som innebär svar, gensvar.  
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Det växelspel som sker mellan två personer som på något sätt är inbegripna i ett samspel är det 

Asplund kallar social responsivitet. Vad den ene personen gör är ett gensvar på vad den andre nyss gjort 

(1987:12).  

Social responsivitet har sin motsats i asocial responslöshet. Asplund säger att det finns en 

dialektik mellan de båda begreppen. Skillnaden mellan dessa båda begrepp (bortsett från 

motsatsen i sig) är att den asociala responslösheten måste vi lära oss medan den sociala 

responsiviteten kommer av sig själv. Det finns enligt Asplund en ombytlighet i social 

responsivitet som innebär en växling mellan densamma och asocial responslöshet. ---så snart vi 

vänder oss till någonting, vänder vi oss från allting annat (1987:13). 

När en person reagerar på vad man tror den andre skall säga eller göra, föregriper den andres 

handling, responderar personen på något som faktisk inte har hänt. Meads begrepp för detta är 

rollövertagande. En person kan förekomma responsiviteten och handla i en annan persons ställe, 

växelspelet mellan individerna som den sociala responsiviteten bygger på saknas när ett 

rollövertagande sker.  

 

Social responsivitet är varken en konsensusteori eller en konfliktteori. Den handlar om elementära 

beteenden, vilka kan urskiljas både i förhållanden präglade av samförstånd och i förhållanden präglade av 

oenighet och motsättningar (1987:16). Asplund talar även om att när den sociala responsiviteten blir 

tyglad och formaliserad så innebär det att den inte längre är att se som social responsivitet. Inom 

social responsivitet måste det finnas utrymme för improvisation och regelbrott. Asplund kallar 

detta utrymme för responsorium, ett förhållande mellan stimuli och responser.  

 

Stimuli och responser formar varandra och tilldelar varandra sin mening. --- Det är 
en stimuli plus respons som utgör den minsta betydelsebärande enheten. Men 
betydelsen av en sådan enhet blir genast modifierad i nästa fas, när det som nyss var 
respons förvandlas till en stimulus, vilken i sin tur framkallar en ny respons 
(1987:17). 
 

Social responsivitet och responsoriet finns enligt min tolkning som grunden till det goda samtalet. 

Det innebär att ett samtal kan handla om stora meningsskiljaktigheter och ändå uppfattas som 

bra. Det är inte vad personerna i ett samtal pratar om, utan hur. Finns inte respons och stimuli, 

utrymmet som Asplund kallade responsorium, finns det istället asocial responslöshet. Ändå kan 

det vara så att en passiv handling, något som till det yttre ser ut att vara en icke respons, att inte 

ge respons på stimuli i sig kan vara en form av respons. Asplund jämför med att tala med en 

telefonsvarare, då omfattas man inte av ett responsorium. 
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Den sociala responsiviteten vill Asplund placera i människans yttre förhållanden, inte i människan 

i sig. Han menar att individen eller egot är en produkt av social responsivitet, en ståndpunkt han 

säger sig ha lånat av Marx som beskriver detta med andra ord i sin sjätte Feuerbach-tes. Men det 

mänskliga väsendet är inte något abstrakt som den enskilda individen hyser inom sig. I verkligheten är det 

summan av de samhälleliga förhållandena (Marx 1995:132). 

 

10.2 Symbolisk interaktionism 

Under samtalen blev de ungas sociala verklighet och dess påverkan på upplevelsen av inflytande 

tydlig. Som utgångspunkt för att analysera samtalen utan att se förbi denna sociala verklighet är 

symbolisk interaktionism ett teoretiskt perspektiv jag har beaktat. Det ungdomarna berättar för 

mig kan förstås tolkas på flera olika sätt men för att skapa en förståelse av vad som är av 

betydelse för dem i just detta sammanhang kan ett analysredskap som symbolisk interaktionism 

vara användbart. Jag vill förstå, förklara i avsikt att göra tydligt. Kanske är det någon som anser 

det vara självklarheter jag beskriver, men om det är självklarheter, varför är det då så svårt? 

Handlar det kanske om att de ungas och de vuxnas respektive sociala verklighet inte är 

gemensam?  

En tes som är grundläggande i symbolisk interaktionism formulerades av W. I. Thomas 

– om människorna definierar situationerna som verkliga, så blir de också verkliga i sina konsekvenser (Cuff 

och Payne 1979:144). Innebörden för forskaren blir att yttre bedömningar av människorna som 

studeras inte är viktiga, uppgiften blir istället att beskriva människornas egen uppfattning av 

situationen. 

 

Cuff och Payne (1979:19) skriver om att den symboliska interaktionismen har sitt ursprung hos  

G H Mead. De teoretiska grunddragen presenterades av Mead under föreläsningar vid Chicagos 

universitet i början av nittonhundratalet. En av Meads studenter, Herbert Blumer var den som 

introducerade själva termen. Symbolisk interaktionism är en del i det som kallas Chicagoskolan.  

Mead menar att människan utvecklas genom symbolutbyte i interaktion med andra människor.  

Skillnaden mellan djurens reaktioner och människans handlingar är ett grundläggande antagande 

hos Mead. Människan har ett medvetande som är arteget. Djur har ett stimuli/respons-

förhållande till omvärlden, djur reagerar automatiskt. Mellan människor finns det en flexibilitet, 

människan är inte bunden av ett stimuli/respons-förhållande utan kan handla baserat både på 

erfarenheter och på vad hon förväntar sig skall ske. Inte minst ger människans förmåga till 

reflektion på vad som faktiskt skedde möjligheten att anpassa sitt agerande till framtida händelser. 

Just denna förmåga till reflexion, att se både andra och sig själv som objekt, är enligt Mead  

 

 28



utmärkande för människan. Detta självmedvetande krävs i alla sociala situationer. Däremot kan 

inte individen avgöra exakt hur hon skall agera vid alla olika situationer hon ställs inför, varje 

person hon möter. Mead talar om den generaliserade andre, individens generalisering av det 

typiska, vanligaste sättet att agera på för att för sig själv rationalisera agerandet, det blir omöjligt 

att hantera varje möte som om det var det första. 

 

Symbolisk interaktionism fokuserar på våra beteenden som sociala varelser med tonvikt på att vi 

alltid är aktiva, vi handlar eller beter oss hela tiden. Alla är föränderliga, dvs. inget är statiskt, 

symbolisk interaktionism förutsätter föränderlighet. Människan är inte, människan gör! 

 

Mead delade in jaget, ”the self” i två delar, ett ”me” och ett ”I”. Denna indelning är en teoretisk 

konstruktion. I vårt ”me” finns alla normer, vårt samvete, det är en produkt av den kultur vi vuxit 

upp i och befinner oss i. Det som är aktivt, som handlar, är vårt ”I”. Men vårt ”me” styr eller 

bromsar ”I”-et. Vårt ”me” är förutsägbart medan vårt ”I” inte är det.  

Det är ett brett spektra som finns inom begreppet.  

 

Trost och Levin (2004) skriver att symbolisk interaktionism är en verktygslåda vari det finns 

verktyg som är till för att förstå mänskligt beteende och mänskliga känslor. De pekar på fem 

hörnstenar som viktigast i symbolisk interaktionism. 

 

• Definitionen av situationen  
• all interaktion är social 
• vi interagerar med hjälp av symboler 
• människan är aktiv och att vi handlar, beter oss  
• vi befinner oss i nuet  (2004:12). 

 

För att förstå det perspektiv som symbolisk interaktionism innebär, är enligt Trost och Levin 

dessa begrepp viktiga. Det en människa känner är hennes verklighet men det styr även hennes 

handlande, det som alltså är definitionen av situationen. Ett påstående som kan låta simpelt, men är 

mycket betydelsefullt i sina konsekvenser för perspektivet. 

Den sociala interaktionen, samtalet, men inte bara med orden utan allt det som kommer därtill 

som minspel och gester. Även genom att inte göra något när vi förväntas göra något innebär att 

interagera.  

Symbolisk interaktionism bygger på hypoteser som anser att det är ur samhället själv som det 

sociala livets organisation uppstår. Interaktionsprocesserna mellan människorna är ursprunget.  
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Detta innebär alltså att det inte kan vara geografiska eller ekonomiska dvs. yttre faktorer som 

bestämmer den sociala organisationsformen, däremot är de beroende av människornas medvetna 

anpassning till dem. Cuff och Payne (1979:148) skriver: 

 

 Att behandla det sociala systemets behov och funktioner som bestämmande för 
samhällsmedlemmarnas liv, är att hävda att individerna endast reagerar på yttre 
krafter. Som vi sett är detta oförenligt med det interaktionistiska perspektivet. 

 

 

10.3 Känslan av sammanhang 

Kasam är ett begrepp som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (1991) införde. Det är 

en förkortning av Känslan Av SAMannhang. Begreppet innehåller tre delar, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Människan behöver alla dessa tre delar för att kunna må bra, de 

tre delarna står i relation till varandra. Antonovsky vill se till hela människans livssituation för att 

tydliggöra vad som är grunden till god hälsa. Kasam som begrepp är en bra förklaringsmodell ur 

individens makroperspektiv på livet, men det kan användas även i ett mikroperspektiv. Om en 

situation inte uppfattas som meningsfull, hanterbar och begriplig är det varje individs erfarenhet 

som avgör om det är av betydelse att ändå hantera den, att inte bara vara passiv eller till och med 

aktivt passiv, i syfte att positionera sig mot det obegripliga. 

Känslan av alienation ställs som motpol till kasam.  

 

För att finna motivation behöver individen enligt Antonovsky känna att det hon gör är 

meningsfullt. Även om Antonovsky talar om kasam i ett sammanhang som handlar om hälsa 

anser jag att det är fullt användbart för att finna vad som gör att en människa engagerar sig i 

något. Förklaringen till de faktorer som är avgörande för om man som ung känner sig delaktig 

finns inom hans begrepp. Faktorerna är av betydelse för demokratin, om man inte upplever 

meningsfullhet och att man är med i ett sammanhang infinner sig inte heller känslan av att det 

skulle vara meningsfullt att bry sig om, att engagera sig i olika frågor. Skulle de för demokratin så 

viktiga delarna, inflytande och delaktighet dessutom påverka människors hälsa positivt, finns det 

än större anledning att värna om och utveckla demokratin. 

 

11 Intervjuer och gruppintervjuer 

De första korta intervjuerna var som jag tidigare sagt i syfte att skaffa mig något att utgå ifrån. De 

jag frågade var mellan 14 och 21 år gamla. Jag ville testa frågor för att ringa in hur jag skulle 

komma fram till att respondenten skulle förstå vad jag frågade om. 
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Under dessa korta samtal upptäckte jag att samma fråga uppfattades helt olika av olika individer, 

troligen beroende på deras förförståelse av orden och deras erfarenhet. En del förstod direkt, 

andra fick jag prata betydligt mer med än vad jag tänkt. Intervjuerna blev i sig inte så användbara 

som jag hoppats, det jag konstaterade var att om jag ville få ut mer information av 

respondenterna skulle jag istället göra ostrukturerade intervjuer. Individens associationer till 

situationer av inflytande och delaktighet föreföll viktiga för att komma åt faktorerna som 

påverkade känslan av att ha inflytande. I de strukturerade intervjuerna begränsade frågorna 

tanken till konkreta situationer som elevråd och ungdomsting, vilket i sig inte är fel, men det 

skapade en avgränsning bland ungdomarna som jag inte önskade. 

 

Jag ville åt de situationer som unga själva anser vara tillfällen när de är med och fattar beslut som 

handlar om något viktigt i deras liv. ”Emil och Pippi” kunde inte relatera till mina strukturerade 

frågor, för att komma dem nära var min lyhördhet för vad de tog upp avgörande.6 Det blev till 

sist så att jag valde att genomföra gruppintervjuer utan förutbestämda frågor. Jag visste vad jag 

ville få berättat för mig men jag visste inte vad det skulle komma att handla om och fick därför 

lyssna noga på vad det var ungdomarna tog upp vid vårt samtal. Genom deras berättelser kunde 

jag ställa följdfrågor för att gå djupare. 

Det blev en från ungdomarnas sida alldeles egen beskrivning av vad de upplever vara situationer 

där de är med och bestämmer. Alla olika. Det är vad som händer i mötet mellan den vuxne och 

den unge som måste analyseras, vad är det som ger känslan av att vara med och bestämma? 

Finns det något som gör att ”det” händer? Går det att lyfta fram ur sitt sammanhang för att 

tydliggöras? 

 

11.1 Gruppintervjuernas strategier 

I inledningen av varje intervju har jag presenterat mig själv, berättat om vad jag har för avsikt 

med samtalet. Det har och varit viktigt för mig att göra klart att mina frågor inte har ett rätt eller 

fel svar, det är vad var och en själv kommer att tänka på som är det rätta. Detta var viktigt för 

mig att göra tydligt så ingen av respondenterna skulle lägga kraft på att försöka svara som de 

trodde att jag ville. 

 

                                           
6 Emil och Pippi är mitt sätt att beskriva de unga som inte alltid uppfattas hålla sig inom normen för hur en ung 
person skall bete sig. De som kanske inte sköter skolan så väl och/eller strular på andra sätt. Betänk att Astrids 
Lindgrens busunge Emil blev kommunstyrelsens ordförande när han blev stor.  Pippi gjorde inte som någon 
vuxen ville men hon kämpade hårt för rättvisa och människors lika värde oavsett om de var barn, poliser eller 
tjuvar. 
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Jag har även i inledningen av intervjuerna informerat om att jag avsåg spela in samtalet. Det var 

ingen som hade något emot detta när jag förklarade att själva inspelningen endast var till för mitt 

eget minne och att jag inte skulle använda inspelningen i något annat syfte. 

I citaten från gruppintervjuerna har jag valt att kalla alla respondenter vid andra namn än de heter 

på riktigt. Anonymiseringen är självklar även om de flesta som deltog har samtyckt till att jag 

använder deras namn. Jag har gjort avvägningen att jag inte vill lämna ut dessa individers 

identitet. I övriga intervjuer/sammanhang nämner jag alla vid deras riktiga namn. De vuxna jag 

talat med uttalar sig i egenskap av sin profession och därmed anser jag att de inte behöver vara 

anonyma. 

  

Under intervjuerna har jag följt upp trådar som jag upplevt kunna leda mig vidare, de som jag 

trott skulle leda till en fördjupning. Jag ville skapa ett samtal där respondenterna skulle våga tala 

öppet och associera fritt på vad som kom fram i samtalet. Genom mina följdfrågor kunde jag se 

om det var ett spår värt att följa upp eller om det var dags att ställa en fråga som kunde leda till 

något nytt. Tempot i samtalen var något jag reflekterade över när jag planerade dem. Ett samtal 

där replikerna kommer snabbt lämnar inte så stort utrymme för eftertanke. Jag hade som strategi 

att själv tala ganska långsamt (vilket jag har svårt för) och under de pauser som uppstod försökte 

jag förmedla att jag tänkte efter, så ingen skulle känna kravet att bryta tystnaden, det skulle vara 

en bekväm tystnad. Jag lyckades inte hela tiden med mina föresatser men jag tror att det spelade 

en viktig roll att jag hade tänkt igenom detta före arbetet med intervjuerna. 

 

11.2 Gruppintervjuerna 

De flesta av de situationer ungdomarna beskriver passar inte in i det som t ex skolan avser med 

inflytande- och delaktighets-forum som klassråd och elevråd. Jag vill att det är ungdomarnas egen 

känsla av att de verkligen har varit med och påverkat något, bestämt något, som skall synliggöras i 

mitt arbete. Då är det för snävt att utesluta de unga som av olika anledningar inte deltagit i dessa 

forum, de har inte upplevt eller kan relatera till känslan i demokratiskt traditionella situationer. 

Tvärtom anser jag det nödvändigt att hitta känslan av inflytande hos just dessa unga för att kunna 

utveckla demokratin och (förhoppningsvis) få även dem att vilja vara deltagande medborgare i en 

demokrati. Deras egna berättelser om när de uppfattade sig ha varit med och bestämt något 

handlar ofta om kontakt med skolpersonal och fritidsgårdspersonal. Flera av de situationer som 

ungdomarna beskrev för mig handlade om när de på något vis hade begått ett fel. Ungdomarnas 

upplevelser av de vuxnas agerande var väldigt olika men samtidigt var de, utan att vara medvetna 

om det själva, tydliga med vad som gjorde skillnaden mellan ett bra eller dåligt möte med den  
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vuxne. Det finns ett uttryck som heter att mötas i ögonhöjd, en metafor för att på ett jämlikt sätt föra 

ett samtal. Detta uttryck sammanfattar det som ungdomarna beskrev för mig vara avgörande för 

känslan av inflytande.  

 

Jag genomförde gruppintervjuerna en lovdag, alla ungdomar som var på fritidsgården vände sig 

nyfiket till mig för att ta reda på vad jag ville. Personalen hade talat med en del av dem tidigare 

och informerat om att jag skulle dyka upp och vilja prata med en del av dem. 

 

11.3 Gruppintervju 1 

Mitt första gruppsamtal hade fem deltagare, tre tjejer och två killar, alla i åldern 13 – 14 år. De var 

alla elever på samma skola. Jag inledde med att berätta vem jag är och varför jag ville prata med 

dom. Samtidigt inledde ungdomarna med att på sitt sätt försöka ta reda på vad jag var för någon i 

deras ögon. Provocerande frågor, påståenden och kommentarer avbröt varandra, jag fann för 

gott att låta samtalet ta tid och ge svar på det jag kunde. De var alla i full färd med att positionera 

sig i förhållande till mig, jag bemöttes som den som Mead kallar den ”generaliserade andre” i en 

mycket koncentrerad form.  Analyserar jag deras frågor och kommentarer såg de mig som en 

representant för skola, socialtjänst (jag pratade om något som började på soc.), media (jag skulle 

ju göra en intervju) och ”oförstående” vuxna i största allmänhet.  

 

Kanske var denna situation mer att se som en deltagande observation även om det från 

ungdomarnas sida var jag som skulle ”intervjuas”, som skulle undersökas för att se om jag var 

någon att bry sig om över huvud taget. Jag valde att stänga av bandspelaren efter en liten stund, 

transkriberingen skulle bli näst intill omöjlig och det var ingenting i denna del av samtalet som 

gav svar på min frågeställning. Däremot gav detta samtal mig en förståelse om den sociala 

verklighet de befann sig i, vilka referenser de har, när vi senare i samtalet kommer in på det jag 

avsåg från början. För att bryta och på något sätt göra möjligt att gå vidare med mitt arbete kände 

även jag mig tvungen att tydligt positionera mig och bemöta deras kommentarer. Delar av min 

egen biografi blev det som fick dem att förstå att jag nog hade en aning om vad det var dom 

pratade om och att jag var uppriktigt intresserad av deras åsikter. 

 

Jag kan uppleva denna del av mitt arbete som en stund innehållande mycket värt att forska vidare 

på i sig. Det hände mycket runt samtalet som jag inte kan ta med i denna kontext men som har 

skapat en nyfikenhet hos mig.  
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Ungdomarnas egen verklighet blev tydlig under detta brokiga samtal. Olika teman i samtalet 

speglade deras känsla av utanförskap, otillräcklighet och även vilsenhet kring identitet och 

framtidstankar. Bilden av deras sociala verklighet stärkte mig i tankarna om vikten av att jag 

måste ta deras egen definition av de situationer av inflytande och delaktighet som de själva 

associerar till som grundläggande. Analysen måste ske genom dessa situationer, ungdomarnas 

egen definition. 

 

11.4 Gruppintervju 2 

De jag talade med var tre killar, Stefan 22 år, Lutfi 17 år och Arvid 15 år. En av dem, Stefan, var 

som yngre mycket på fritidsgården, nu arbetar han där sedan något år tillbaka. Arvid går på en 

mindre skola i Lund och Lutfi går på gymnasiets hotell och restaurang-program. Både Arvid och 

Lutfi beskriver situationer med lärare som exempel på hur det är när det inte fungerar men 

framförallt när det fungerar, när de känner att de är med och bestämmer. De tre killarna var 

uppriktigt engagerade i att vilja svara på mina frågor, vilket gjorde att de i början svarade väldigt 

snabbt, ibland utan att tänka efter. Detta ledde till att de emellanåt pratade runt sig själva. Jag tror 

att detta runtpratande blev en process som förde tankarna vidare. Killarna kunde känna efter vad 

de ansåg, vad som var viktigt på riktigt. 

  

11.5 Intervju med vuxna 

Respondenterna är två män, anställda på en av fritidsgårdarna inom Lunds kommun, Johannes 

Björk och Lars Paulström. Syftet var att diskutera vilka faktorer de anser är viktiga för ungdomar 

och deras upplevelse av inflytande, hur de går tillväga i sitt arbete för att skapa dessa 

förutsättningar. Båda har en uttalad vilja och insikt om vikten av ungas inflytande. Samtalet blev 

engagerat och många frågor väcktes. Deras tankar presenteras i stycket om vuxenperspektivet. 

 

11.6 Deltagande observationer 

Jag har tidigare refererat till en observation jag hade möjlighet att göra. Genom mitt arbete har jag 

under arbetets gång varit deltagare i flera olika sammanhang där jag getts möjligheten att lyssna av 

ungas åsikter och berättelser om inflytande och delaktighet. Dessa var inte planerade från början 

utan har uppstått efterhand och jag har valt att använda mig även av dessa för att komplettera 

min bild av vad unga anser vara viktigt med inflytande. Jag har med avsikt inte redovisat dessa 

observationer i ett eget avsnitt utan väljer istället att använda dessa på det jag anser vara lämpliga 

platser i arbetet.   
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12 Analys av faktorerna, berättelserna om inflytande. 

Jag vill inledningsvis framföra att jag i min analys av faktorer valt att använda mig av två metoder, 

direkta transkriptioner och det narrativa för att placera intervjuerna i texten.   

 

Under gruppintervjuerna stod det klart för mig att ingen av respondenterna hade diskuterat 

frågan tidigare, de kunde inte säga att det var något de hade reflekterat över.  

Deras bild av elevråd är att det mest blir prat utan resultat. Några av respondenterna som aldrig 

hade deltagit i ett elevråd hade ändå åsikter om det. Deras beskrivningar rörde sig runt att det nog 

var ett sammanhang som inte passade dom, att det var till för ”andra”. En annan beskrivning är 

att ett elevråd mer handlar om själva formalian, hur saker skrivs ner och sätts pärmar. Vad som 

sen händer med det man tagit upp framgick inte. 

 

Arvid: Man skriver upp allting och så skriver man upp det på övrigt och allt. Så står det i en pärm. Så skriver 
man upp allting och så fortsätter nästa gång. 
Intervj: Mm. Känns det som något som fungerar? 
A: Jaa (tveksamt) 
I: Eller som är bra att ha? 
Stefan: Får du igenom det du vill ha sagt där eller? På elevrådet? Förändrar det? 
A: Ja man kan ta upp allting som man tänker och så. Så skriver man upp det, är det nånting som är fel, har nån 
gjort nånting och sagt det och så. Så skriver man upp det. 
 

Det jag ser i Arvids exempel på elevrådsarbete är, att det som Arvid anser fungera är hans 

förväntade form av vad ett elevråd ska göra. Vad hans förförståelse säger honom vara det rätta. 

Det Arvid inte beskriver med ord i samtalet är om han genom sitt deltagande och att de saker 

deltagarna tar upp skrivs ner, gör att han upplevt en känsla av inflytande. När han berättar sitter 

han och tittar på bandspelaren. 

Asplunds sociala responsivitet är grunden där känslan av inflytande infinner sig. Arvids 

elevrådsexempel är mer som Asplunds asociala responslöshet. Responsen på vad som sker är 

inlärt och följer situationens förväntade mönster. Genom att responsen på det Arvid säger i 

sammanhanget består i att det skrivs ner och sätts i en pärm anser jag att det han beskriver inte är 

en känsla av inflytande, han deltar i sammanhanget men upplever sig inte ha inflytande över vad 

som händer.  

I en annan del av samtalet ger han ett annat exempel på en lärare och hur de arbetar på lektionen.  

 

 A: Det finns en i varje fall, Ing-Marie heter hon. Hon låter en bestämma att man får göra vad man vill 
I: Ja, kan du berätta, kan du försöka beskriva för mig vad som gör att det känns så? Att hon är bra på det? 
A: Ja, tillexempel om man ska göra nånting, gå in på datorn och skriva lite och sånt. Ja gå in på det och om du 
skriver det bra och jag tycker det, så kan du få göra vad du vill göra sen. Dom andra är mer stränga. Du får göra 
så! Ja det är bra och sen kan man fortsätta på nästa sak. Man får mer fritt val från hon. Man får själv 
bestämma och så. 
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I detta sammanhang beskriver Arvid hur han är delaktig och har en möjlighet att själv vara med 

och styra situationen, att ha inflytande över vad som händer. Arvid sträcker på sig och ser mig 

och de andra i ögonen när han berättar. Jag ser det som att den situation han beskriver har lärt 

honom att han kan vara med och bestämma, ta plats och detta visar sig inte bara genom hans ord 

utan även genom kroppsspråket som följer hans berättelse. Han har definierat situationerna både 

genom ord och hållning, hur han interagerar med deltagarna i samtalet.  

I en klassrumssituation som detta handlar om, ligger makten hos den vuxna som genom sitt 

agerande får Arvid att känna att han också har makt att styra vad som händer. Baumans (1990) 

beskrivning av att makt är det samma som möjligheten att handla synliggörs genom Arvids 

beskrivning. Han ges utrymme att själv handla för att nå målet, Asplunds responsorium skapas. 

Upplevelsen av när han inte har inflytande kopplar han till en annan lärares ordergivning, du får 

göra så!  Asplunds (1987) sociala responsivitet, situationen där båda deltagarna i ett samtal 

interagerar med varandra finns i den första situationen medan den senare beskriver en asocial 

responslöshet, ett agerande. Arvid får bara veta vad han skall göra och han har lärt sig att det som 

gäller är att göra vad man blir tillsagd, den sociala responsiviteten har blivit tyglad och 

tillrättalagd.  

 

Asplund (1987) säger att den asociala responslösheten är något som vi tillägnar oss, den direkta 

responsen på stimuli som finns i den sociala responsiviteten,  

De tillfällen av inflytande som jag har fått beskrivna för mig har några grundläggande 

gemensamma faktorer; dialog, tillit och ömsesidig respekt. Om inte dessa tre faktorer finns 

upplever heller inte ungdomarna något inflytande över situationen utan ser sig endast som 

passiva deltagare. Då innebär inte passivitet att inte göra något alls, visst sker ett agerande. Men 

det är inte social responsivitet. Alla respondenterna har beskrivit liknande situationer för mig. De 

tydligaste att använda som beskrivande är de som gäller skolan och olika lärares sätt att förhålla 

sig, både i undervisnings- och tillrättavisningssituationer.  

Ett exempel på vikten av tillit finns i det Lutfi beskriver om en av sina lärare.  

 

Lutfi: ---. Hon är sån, hon är sjysst. Alltså det första hon tänker på att vi får bestämma, hon rättar bara till 
det, du vet. 
 
Lutfi pekar på en ömsesidig respekt och tillit från båda håll. Genom den sociala responsiviteten, i 

responsoriet, lämnar läraren utrymme för Lutfi att bestämma hur något skall vara och Lutfi litar 

på att om han gjort något som inte fungerar så finns det en trygghet i att läraren rättar till det.  

 

 36



Kanske anser någon att det är en lärares självklara uppgift, men de beskrivningar jag har fått visar 

på väldigt olika former under vilka detta kan ske. Det är skillnad på att bli tillsagd att göra på ett 

visst sätt utan att själv ta del av vad som sker jämfört med att aktivt vara en del i en dialog där 

varje person får utrymme, där den ömsesidiga respekten och tilliten råder. Resultatet ser vid en 

första anblick kanske likadant ut. Men detta är på ytan, vad som inte ses då är det som sker inuti 

en människa när hon ges utrymme i ett sammanhang. För varje gång en individ är med och fattar 

beslut skapas kompetenser att gå vidare.   

 

Ungdomarna, både tjejer och killar, i första gruppen var eniga om en situation av inflytande som 

jag med all säkerhet inte själv hade uppmärksammat. Själv förstod jag inte förrän efteråt vad de 

hade beskrivit för mig, det var i inledningen av samtalet, när jag stängt av bandspelaren. Jag har 

tidigare berättat om hur samtalets inledning mest kom att gå ut på att ta reda på vad jag var för 

typ. Skulle det gå att prata med mig och skulle jag förstå vad de sa? När jag efter samtalet skrev 

ner mina reflektioner framträdde denna del av samtalet klart. De beskrev skillnaden mellan två 

rektorers bemötande när någon av dem hade begått ett så allvarligt fel att det krävdes ett samtal 

om vad som hänt. Ungdomarna beskrev händelser som skolk, bråk och skadegörelse.  

För att få med hela perspektivet i samtalet väljer jag att återberätta istället för att försöka citera, 

det sades mycket runt själva orden. Jag vill förmedla hela känslan de beskrev för mig. Under 

samtalet förstärkte och kommenterade alla i gruppen varandras inlägg, helheten är då viktigare än 

de fragment av samtalet som enskilda repliker skulle bli.  

 

När den ena rektorn skulle skälla ut en elev, kom han alltid fram och sa; min expedition, nu! Han 

inledde enligt ungdomarna aldrig med ett Hej, eller något annat sätt att hälsa. Väl inne på 

expeditionen fick man sen höra vad man gjort och att det inte fick förekomma. Ibland hotade 

han med olika åtgärder för att göra tydligt vad han menade. Ungdomarna ansåg att denna rektor 

aldrig lyssnade på vad de hade att säga om saken. De uppfattade att syftet med mötet var att 

rektorn skulle skälla ut dom.  

Den andra rektorn kom alltid fram och hälsade trevligt, frågade intresserat hur läget var. Sen 

kunde han enligt ungdomarna säga att han hade något viktigt som han ville prata med eleven om 

på sitt rum, ibland med en gång, ibland bestämdes en tid tillsammans. När eleven kom in på 

rektorns rum beskrev de alla att de kände sig välkomna. De fick sitta ner och de pratade 

tillsammans om vad som hänt. Gemensamt redde de ut och bestämde vad som skulle göras för 

att det skulle fungera bättre i fortsättningen. Alla ungdomarna i gruppen uttryckte att de kände sig 

respekterade av honom. Jag uppfattade att hela gruppen hade mycket stor respekt för denna 

rektor. Ungdomarna uppfattade att syftet med detta möte var att förändra, göra något bättre, att 

få hjälp att bete sig på ett bättre sätt. 
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Jag tycker det är mycket intressant att ungdomarna tar upp en situation som denna. Det jag ser 

beskrivas är en situation med beslut som har med deras skolgång, deras liv, att göra. En situation 

som ter sig mycket olika beroende på vem som, i egenskap av den som besitter makten, hanterar 

den. 

  

En annan berättelse om inflytande kommer under en av de korta inledande intervjuerna, när jag 

frågar om det finns situationer när det känns att man haft inflytande utan att få igenom vad man 

vill. Jag får ett exempel på när eleverna ville ha ett nytt pingisbord. De framförde önskemålet till 

rektorn men fick nej på sin begäran. Samtidigt som hon sa nej till ett nytt pingisbord gav hon de 

elever som framförde önskemålet, en bra och godtagbar förklaring till varför det inte gick att 

köpa ett pingisbord just nu. Rektorns sätt att bemöta och ta eleverna på allvar gjorde att ingen 

kände sig överkörd, utan tvärtom både sedda och bekräftade i att det behövdes ett nytt bord men 

ekonomin tillät inte ett inköp just nu. Genom dialogen, att på ett begripligt sätt förklara 

ekonomin, visade rektorn tillit till elevernas förmåga att förstå och det skapades en ömsesidig 

respekt mellan de som deltog i sammanhanget. 

 

12.1 Reflektioner ur vuxenperspektiv. 

Både Johannes och Lars framhöll att det viktigaste som vuxen när man skall arbeta med 

ungdomars inflytande är inställningen till individen. Ungdomarna måste känna att deras 

personlighet får utrymme och att de inte är låsta. Den vuxnes ansvar är att finnas med de frågor 

som krävs för eftertanke, att finnas med och resonera tillsammans för att kunna mötas.  

Johannes och Lars framhåller också modet att våga låta saker hända och framförallt inte låta 

gamla misslyckande styra nya idéer. Jag vill citera Johannes ord om vad delaktighet och 

framförallt initiativlusta innebär för honom: 

-Då får man definiera initiativlusta, vad det är för någonting. Det kan ju vara allt från att sitta och tycka på sitt 

lilla konstiga sätt när man sitter i soffan här, till att man engagerar sig jättemycket politiskt.  

Under samtalet kommer det fram att de ibland arbetar med att, som de säger: provocera fram 

initiativlusta genom frågor som väcker eftertanke. Det viktiga är att som vuxen finnas där för 

samtalet. Respekt mellan människor oavsett om det är elever, fritidsgårdsbesökare eller kollegor 

är grundläggande i ett demokratiskt förhållningssätt. När jag läser igenom utskriften av intervjun 

ser jag att det finns ytterligare en genomgående idé hos de båda. Det är inte formen, formalia för 

hur inflytande sker som är det viktiga. De säger att man måste arbeta på olika sätt med olika 

människor, möta var och en på den nivå där de vill vara engagerade. 
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13 Diskussion och slutsats 

Jag vill börja min diskussion med några ord av Bourdieu (1991:264). 

 

Sociologen måste uttrycka i ord det som människor har full kunskap om men på 
ett annat plan, dvs. utan att ha verklig kunskap om det.   
 

Vad är det som är nytt med det jag skriver? Egentligen ingenting. De flesta vuxna vet vad som 

behövs för att de ska känna sig delaktiga i ett sammanhang. Dialog, tillit och ömsesidig respekt 

har sin självklara plats. Varför är det då så knepigt att skapa dessa förhållande för ungdomar? Är 

det som Bourdieu (1991:159) säger, ungdom är bara ett ord, att indelningen mellan vuxna och 

unga endast har en maktfunktion. Det är de vuxnas önskan att inte ha konkurrens om makten 

som är problemet. Regeringens ungdomspolitik med målet att ge unga tillgång till välfärd och mer 

makt, visar som jag tidigare sagt, att det finns ett maktförhållande som inte är det önskade.  

 

I Asplunds (1987) tankar om social responsivitet finns något som sätter mig på spåren till vad det 

är ungdomarna berättar om i våra samtal. Situationerna de skildrar som tillfällen av inflytande är 

en beskrivning av social responsivitet mellan de som vid tillfället är inbegripna i samtalet. 

När det inte fungerar beskrivs den vuxne som en person som inte ger respons på den unga, det 

sker inget växelspel. Det är snarare en asocial responslöshet med syfte att meddela något som den 

vuxne anser vara av vikt just då. Meads rollövertagande är en annan sida som finns beskrivet av 

de unga. Bilden består av vuxna som med förutfattad mening om vad unga vill och kan, tar sig 

makten att vara tolkar åt ungas behov och åsikter utan att ta reda på eller ge utrymme för de 

ungas egna riktiga åsikter. 

Den sociala responsiviteten och utrymmet den kräver, responsoriet, speglar ungdomarnas 

beskrivning av de samtal med vuxna som varit bra. D.v.s. de tillfällen som gett känslan av att ha 

inflytande, av att verkligen vara delaktig. Grundförutsättningarna till denna upplevelse tycks 

finnas inom detta begrepp, social responsivitet. 

 

När vi möts i samhället interagerar vi alla på olika sätt, hur vi gör hänger samman med vad vi 

varit med om tidigare. Anonymitet och alienation är stora motkrafter till demokratin, men även 

dessa uppstår genom interaktionen människor emellan. Asplund (1987) skriver om hur den 

sociala responsiviteten finns i varje individ och att den asociala responslösheten är något vi lär 

oss, något vi tränar in. När ungdomarna jag talat med beskriver just skillnaden mellan när man 

känner att man har inflytande, att man får vara delaktig och hur det är när man inte är delaktig så 

beskriver de skillnaden mellan dessa båda begrepp.  

 

 39



Inflytandet och makten över frågor som berör en individ är grundläggande, känslan av 

sammanhang avgörande. För att få ett engagemang i samhället hos unga medborgare måste de tas 

på allvar. Vi vuxna som besitter makten måste dela med oss. 

 

Jag vill sluta som jag började, demokratin måste demokratiseras. Men för att möjligheten till detta 

skall uppstå måste det skapas förutsättningar för människor till samtal, diskussioner och reflexion. 

Den vardagliga delaktigheten genom aktiv dialog i stora som små sammanhang är grundläggande. 

Det är inte bara över vad utan hur man ges möjlighet till inflytande som är avgörande för 

individen.  

 

13.1 Vem vågar dela med sig av makten? 

Det hör inte till god uppsatsstruktur att tillföra nya teorier eller fakta i slutet, efter teorier, 

redovisning av insamlade fakta och analyser. Jag vill göra ett brott mot denna tradition, på samma 

sätt som jag önskar att alla vuxna kan bryta sina egna traditioner och våga gå utanför det som ses 

som god sed, för att våga dela med sig av makten till ungdomar de möter i olika sammanhang. 

Syftet kommer i slutet av stycket framstå som självklart.  

Thomas Ziehe (1989) intresserar sig för ungdomskultur och hur ungdom formas i dagens 

samhälle, hur moderniseringsprocesser tidigare och tidigare tar plats i barndomen. Barns vetande 

har förändrats genom de vuxnas rörlighet som kommer sig av semestrar, resor osv. Ziehe skriver 

att skiljeväggarna mellan generationerna är på ett märkligt sätt perforerade (1989:16). Barn får sekundära 

erfarenheter från massmedia som blir mindre formaliserat, en mångfald som är omätlig och utan 

sammanhang. Detta leder till barn som trots att de inte har egna erfarenheter, känner till allting.  I 

det Ziehe beskriver här, finns det som jag tror är en av svårigheterna med att som vuxen dela 

med sig av makt. Vuxna har under alla tider ifrågasatts av ungdomsgenerationerna. Det hör till 

vuxenblivandet. Som vuxen har du numera inte längre auktoriteten i den kunskap du besitter, du 

kan inte veta hur mycket den unga person du möter kan, du får alltid vara beredd på att bli 

ifrågasatt på kunskapsgrunder.  

Det Ziehe talar om blir påtagligt synligt på Ungdomstinget i Lund när näringslivsminister 

Thomas Östros var på besök.7 En kille i sjunde klass tar ordet och säger till honom: 

 - Du bara talar om demokrati hela tiden, som om det är så lätt och så roligt. Men det är faktiskt svårt också. 

Det är inte bara att göra. 

Vågar vi vuxna ta dessa samtal? Vågar vi dela med oss av makten till de unga som vet så mycket? 

                                           
7 Detta var i december 2004 när Lund precis hade fått utmärkelsen Årets Ungdomskommun. Regeringen ville 
uppmärksamma detta och framföra sina gratulationer och Thomas Östros fick uppdraget. På tinget var 180 
deltagare, majoriteten ungdomar men även många vuxna som var nyfikna på vad Ungdomstinget är och varför 
Lund fått utmärkelsen. Det var ytterst få personer som visste att Östros skulle komma, säkerhetskraven var höga. 

 40



 

14 Slutord 

Hotet mot demokratin ligger inte i ungas påstådda ointresse för politik och misstro mot 

demokrati. Det ligger i att vi vuxna låter unga växa upp utan att få redskap att agera i en 

demokrati. Vi låter inte unga vara delaktiga på riktigt, alltför ofta visar vuxenvärlden att den inte 

tror ungdomar om att kunna ta ansvar och fatta beslut. För varje gång en ung människa lämnas 

utanför beslut som berör henne och bara förväntas göra som hon blir tillsagd (då den vuxne 

anser sig veta bäst) kommer hon ett steg längre från att ha valet, möjligheten att vara en 

medborgare som är aktiv i demokratiska processer. Putnams teorier om det civila samhällets 

betydelse för att demokrati skall fungera, känns mycket aktuella när jag hör ungdomarnas 

berättelser. Genom att som ung medborgare delta i diskussioner, vara med och fatta beslut, såväl 

stora som små och ibland behöva göra kompromisser för att kunna enas, ges en demokratisk 

bildningsnivå som gynnar all demokrati. Självklart ska dessa situationer vara ”på riktigt”, inte 

låtsasdiskussioner i konstruerade situationer. Känslan av sammanhang är avgörande. 

 

Både Ahrne m fl (2000) och Barber (2001) talar om hur konsumtionen påverkar människors 

möten och interaktion, friheten att välja handlar mest om var man vill spendera sina pengar. De  

semiorganiserade fälten tar allt mer över det offentliga rummets plats i människors liv. Dess 

dragningskraft består av en till synes vardaglig frihet och anonymitet som tar makten över det fria 

engagemanget och delaktigheten. När konsumtion är målet för de semiorganiserade fälten, bilden 

av vad ett samhälle är, kan man ändå uppleva att det är lönt att engagera sig i samhällsfrågor? Om 

dessa kommersiella krafter vårdar och underhåller medborgarnas konsumtionsattityd, var finns då 

motkraften, ansvaret att göra det samma för demokratin?  

 

Barbers farhågor känns verkliga, är ifrågasättandet av hur ett land styrs och diskussionen om 

detta bland invånarna på väg att tyna bort? Hur ger vi de unga redskapen, kunskapen och viljan 

att föra dessa diskussioner, att ifrågasätta de som styr för att hålla demokratin levande? Svaret 

måste vara att man även som ung medborgare måste få vara med och fatta beslut, att få vara 

delaktig i de processer som föregår ett beslut. Vi kan inte lämna den unga generationen utanför 

makten och samtidigt förvänta oss att de senare (när det nu kan vara) skall ha kompetensen att ta 

aktiv del i det demokratiska systemet. Kanske först som trettioåringar utan demokratisk 

erfarenhet, hur skall vi få demokratin att fungera då? 
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På de semiorganiserade genomkommersiella fält där vi medborgare idag erbjuds att röra oss lyser 

samtal och diskussioner med sin frånvaro. Som en motsats till detta vill jag se ”torget” där vi alla 

möts. Den unge ryssen som vidhåller hur bra det är med en stark ledare. Tjejen som tycker att 

demokrati är sånt där politiskt skit. Killen i sjuan som diskuterar demokratins svårigheter. Alla 

möts vi för att diskutera små och stora frågor.  

 

Jag vill sluta med ett citat från sista sidan i Anders Ehnmarks bok Maktens Hemligheter (1986:209). 

  

Men så finns den där stillsamma drömmen som kan blänka till mitt bland 
hemskheterna. Det är frågan om gläntor i historien, då krafterna ligger i balans och 
ett ögonblick av frihet är möjligt. Pauser i kretsloppet då folket håller herrarna 
stången och jämlikheten är så stor att avunden och begäret inte angriper republikens 
livsnerv. Ögonblick av strid, alltid, inte av frid, eftersom friden är förtryckets 
tillstånd – ögonblick av lagom strid, kan man säga, så att staten ändå håller ihop, 
men tillräckligt med strid för att den ska tvingas vara tolerant.  
   Det är då, i dessa gläntor i historien, som det medborgerliga livet blir möjligt, det 
ständigt åberopade ”vivere civile” som Machiavelli fäster så stor vikt vid: 
eftermiddagen på torget då de förnuftiga människorna, beredda att ta skäl, samlas 
för att dryfta de allmänna angelägenheterna, i ett gyllene ljus av mognad och 
Medelhav. 
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15 Fortsatt forskning 

I ett kommande arbete skulle jag vilja titta närmare på Bourdieus tankar om ungdom och sätta 

dessa i kontexten makt och ungdomar vs. rekordgenerationen.  

Denna generation av fyrtiotalister har helt andra krav på livet som äldre, man vill jobba längre, 

har bättre hälsa och bättre ekonomi än någon annan generation tidigare. Finns det paralleller 

mellan ungdomars möjligheter till makt och rekordgenerationens önskan att behålla makten 

längre? Det var en forskare som i en intervju på Aktuellt sa att dagens sjuttioåringar inte är gamla, 

deras fysiska tillstånd är mer att se som medelålders. Om nu medelåldern är längre, slutar senare i 

livet, finns det ett samband med den allt mer förlängda ungdomstiden? Det finns tillfällen då man 

benämns som ungdom ända upp trettioårsåldern. Handlar det om, som Bourdieu säger, att 

ungdom är ett begrepp som syftar till att bevara de unga i ett oansvarigt tillstånd för att de äldre 

skall behålla makten? Det skulle vara verkligt intressant att undersöka om det finns uttalade 

samband.  
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